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Lühikokkuvõte
Taastuvenergia projektide sisu ning menetlusprotsess on hetkel kohalike omavalitsuste ametnikele üsna 
keerukas protsess, seetõttu on vaja samm-sammulist käsiraamatut, mis lihtsustaks protsesside kulgemist. 
Käesolev käsiraamat on mõeldud tuule- ja päikeseenergia projektide arendajatele ja kohalikele omavalitsustele 
menetlusprotsesside mõistmiseks ja kergemaks läbiviimiseks. Käsiraamatus on käsitletud erinevaid tehnoloo-
gilisi lahendusi, asukoha valikut, keskkonnamõjude hindamist, detailplaneeringuid, projekteerimistingimusi, 
ehituslubasid ja võrguga liitumise lubasid. 

Tuule- ja päikeseenergia arendusprojekti esimese sammuna tuleb paika panna tootmise eesmärk, kas energiat 
toodetakse müügiks või enda tarbeks. Seejärel tuleb alustada asukoha ja tehnoloogilise lahenduse valimist 
mõjutavate eelduste, tingimuste ja võimalike piirangute kaardistamist. Sõltuvalt arendusprojektist võib kogu 
tegevus aega võtta 3-4 kuust mitme aastani. Sobiva arendusala valimisel, olemasolevale kinnistusel või 
hoone elektriga varustamisel on oluline esmaselt pöörduda KOVi vastava ametniku poole selgitamaks välja, 
kas omavalitsusel on elektrienergia tootmine täpsemalt reguleeritud ning millised dokumendid ja nõuded 
on omavalitsuses kehtestatud. 

Eesti planeerimissüsteemi hierarhilisusest tulenevalt peab üldplaneering olema kooskõlas maakonnaplanee-
ringuga ja detailplaneering üldplaneeringuga. Oluline on silmas pidada, et detailplaneeringuga ei saa muuta 
maakonnaplaneeringut, ja projekteerimistingimustega ei saa muuta üldplaneeringut ega maakonnaplanee-
ringut. Asukoha valikul on oluline jälgida maa juhtotstarvet, tuule- ja päikeseparkide rajamiseks on eelistatud 
jäätmaad, samuti sobivad tööstus- ja ettevõtlusalad. Arenduseks mittesobivad alad on miljööväärtuslikud 
alad, väärtuslikud maastikud ja üksikobjektid, olulised vaated. Lisaks planeeringutest tingitud piirangutest 
võivad asukohas kehtida ka õigusaktidest tulenevad muinsuskaitse-, keskkonna-, loodu-, tervise-, ja riigikait-
selised piirangud, millega tuleb tegevuse kavandamisel arvestada. Kõiki riigikaitselisi piiranguid ei määrata 
planeeringus, sellise riigikaitselise ehitise piiranguvööndi ruumilist ulatust ja paiknemist ning riigikaitselise 
ehitise töövõime tagamisega seotud piiranguid selgitab Kaitseministeerium vastavalt vajadusele konkreetse 
menetluse käigus. Kaitseministeerium on koostanud ülevaatekaardi üle 150 m kõrguste tuulikute paigalda-
miseks sobilikest aladest maismaal.

Tuule- või päikeseenergialahenduse paigaldamise üks olulisi eelduseid on ka võrku ühendamise võimaluste 
olemasolu arenduse asukohas. Elektrienergia tootmisel on võimalik olenevalt asukohast ning tootmise ees-
märgist kasutada kolme erinevat ühendust: võrguühendusega; võrguühendusega hübriidsüsteem; võrguühen-
duseta. Lähtuvalt tootmise eesmärgist ja olemasolevatest ühendusvõimalustest tuleb valida enda arenduse 
jaoks sobivaim, kuid liitumispunkti kaugus võiks jääda kuni 400 m kaugusele. Elektrilevi teeninduspiirkonna 
alajaamade vabu võimsusi on võimalik kontrollida nende kodulehelt. Kõik kulutused, mis tehakse seoses 
elektritootja liitumisega elektrivõrku, tasub täies mahus liituja/tootja.

Päikesepaneelide paigaldamisel katusele tuleks uurida katuse kandevõimet ning maapinnakinnituse puhul, 
millise aluspinnase ja reljeefiga on tegu, lisaks peab arvestama paikkonna iseärasusi. Lisaks seadustele ja 
planeeringudokumentidele tuleks päikesepargi arendajal arvestada ka tootlikkust ja tasuvust mõjutavate 
looduslike asjaoludega, nagu varjud, temperatuur, kaldenurk ning suund ilmakaarte suhtes. 

Eestis sobivad tuuleparkide rajamiseks eelkõige endised kaevandusalad ning muud aktiivsest inimkasutusest 
väljapoole jäävad alad ja kohad. Maismaatuulikute tootlikkust mõjutavad põhiliselt: tuuleressursside olemasolu; 
tuule kiirus; õhu tihedus; vaba ruum tuuliku ümber; labade raadius ja võimsus. Meretuuleparkide rajamisel tuleb 
sarnaselt maismaa tuuleparkidega arvestada erinevate keskkonnamõjudega, merepõhja sügavust, erinevate 
radarite asukohti ja muid asjaolusid. Tuulepargi rajamisel tuleb arvestada keskkonnamõjude hindamisega, mis 
viiakse läbi Keskkonnaministeeriumi järelevalve all. Maismaa ja meretuuleparkide peamine erinevus seisneb 
alusvundamendis. Maismaatuulikute puhul on peamiselt tegu betoonalusel seisva konstruktsiooniga, kuid 
meretuulikute puhul võib konstruktsioon olla ujuv või merepõhja kinnitatud. 

Detailplaneeringu koostab kohalik omavalitsus eelkõige üldplaneeringu elluviimiseks ja see on lähiaastate 
ehitustegevuse alus, selle koostamine ei ole tarvilik kogu Eesti alal, koostamiseks on seadustes ja ka KOViI 
endal koostatud üldplaneeringus märgitud alad ja juhud. Planeeringu koostamise protsess kulgeb paralleelselt 
nii asjakohaste mõjude kui keskkonnamõjude strateegilise hindamise protsessiga. Planeerimisseaduse § 4 lg 
2 sätestab, et planeerimistegevuse korraldaja ülesanded on planeeringu elluviimisega kaasnevate asjakohaste 
majanduslike, kultuuriliste, sotsiaalsete ja looduskeskkonnale avalduvate mõjude hindamine, sh keskkonnamõju 
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strateegilise hindamise (KSH) korraldamine. Enne detailplaneeringu algatamist tuleb välja selgitada KSH 
vajadus (koostada KSH eelhinnang) ja hinnata, milliseid asjakohaseid mõjusid on täiendavalt vaja hinnata.

Nii positiivsete kui negatiivsete mõjude hindamiste tulemuste puhul on oluline protsessi käigus arvestada 
hindamiste tulemustega ja neid vajadusel vastavalt kavandatavale tegevusele ka kohandada. Keskkonna-
mõju hindamise eesmärgiks on anda teavet kõigi reaalsete tegevusvariantide keskkonnamõju kohta ning 
kavandatavaks tegevuseks sobivaima lahenduse valikuks. Keskkonnamõju hinnatakse alati: kui taotletakse 
tegevusluba või selle muutmist ning tegevusloa taotlemise või muutmise põhjuseks olev kavandatav tegevus 
toob eeldatavalt kaasa olulise keskkonnamõju; kavandatakse tegevust, mille korral ei ole objektiivse teabe 
põhjal välistatud, et sellega võib kaasneda eraldi või koos muude tegevustega eeldatavalt oluline ebasoodne 
mõju Natura 2000 võrgustiku ala kaitse-eesmärgile; tuuleelektrijaama püstitamisel veekogusse. Rohkem 
kui viie tuulikuga tuuleelektrijaama, mille koguvõimsus on üle 7,5 MW, rajamisel maismaale tuleks anda KMH 
vajalikkuse eelhinnang. 

Keskkonnamõju strateegiline hindamine tuleb algatada kõigi eri tasandi planeeringute puhul, mille alusel 
kavandatakse olulise keskkonnamõjuga tegevust, mille hulka kuuluvad: tuuleelektrijaama püstitamine vee-
kogusse; kõrgepingeliini püstitamine, kui selle pinge on vähemalt 220 kilovolti ja pikkus üle 15 kilomeetri; kui 
keskkonnamõju hindamise kohustus on määratud tegevuse aluseks oleva strateegilise planeerimisdokumendiga.

Avalikku veekogusse kaldaga püsivalt ühendamata ehitise ehk meretuulepargi ehitamiseks tuleb TTJA-lt 
taotleda hoonestusluba, mis annab õiguse tähtajaliselt püstitada kaldaga püsivalt ühendamata ehitisi. Hoones-
tusluba tuleb taotleda ka vees asuvale ja kaldaga ühendatud tehnovõrgule (näiteks torujuhe või veekaabelliin). 
Vette ehitamisega kaasneb ka teatud tegevustega kohustus taotleda veeluba, mis annab õiguse üheks või 
mitmeks veeseaduses toodud tegevuseks, ja kompleksluba. Keskkonnaluba vee erikasutuseks on kohustuslik, 
kui paigutatakse veekogusse tahkeid aineid mahuga alates 100 kuupmeetrist.
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Sissejuhatus 
See käsiraamat on mõeldud tuule- ja päikeseenergia projektide arendajatele ja kohalike omavalitsuste ametnikele 
menetlusprotsesside mõistmiseks ja kergemaks läbiviimiseks. Käsiraamatu eesmärgiks on anda soovitusi läbi 
tuule- ja päikeseenergia arendamisega seotud projektide elukaare alates idee tekkimisest ja asukohavalikust 
kuni lahenduse kasutuselevõtuni. 

Käsiraamatus on käsitletud erinevaid tehnoloogilisi lahendusi, asukoha valikut, keskkonnamõjude hindamist, 
detailplaneeringuid, projekteerimistingimusi, ehituslubasid ja võrguga liitumise lubasid. Teemavaldkondade 
käsitlus liigub üldiselt-üksikule põhimõttel, kus esmalt tutvustatakse pigem arendaja vaatest nö suurt pilti 
ja kogu ees ootavat protseduurikat ning seejärel käsitletakse juba menetlusprotsesse ja projektipõhiseid 
detaile kohaliku omavalitsuse vaatest. Käsiraamat ei keskendu detailselt sisemiste menetluste läbiviimise 
protseduurikale, vaid annab kirjanduse, töötubade ja intervjuude käigus kogutud parima praktika põhjal 
sisulisi soovitusi lähtuvalt valitud tehnoloogiate eripäradest. Igas peatükis on jagatud ka viiteid täiendavale 
lisamaterjalile ning juba varasemalt koostatud asjakohastele juhendmaterjalidele. 

Käsiraamatu peatükid 1-3 annavad ülevaate taastuvenergeetika olulisusest, ning erinevatest tehnoloogilistest 
lahendustest. 

Käsiraamatu peatükid 4-5 annavad eeskätt arendajale ülevaate protsessi elukaarest, käsitledes erinevaid 
seotud menetlusprotsesse, vajalikke lube ja seadustest tulenevaid piiranguid. Seejärel on toodud samm-
sammult juhiseid kogu protsessi alustamiseks ning olulistest aspektidest millega arvestada tehnoloogilise 
lahenduse valimisel. 

Peatükid 6-9 käsitlevad protsessi käigus läbi viidavaid menetlusi ja väljastatavaid lube koos soovitustega 
menetlevatele ametnikele. Menetlusprotsesse käsitletakse esmalt skemaatiliselt üldises vaates, tuues de-
tailselt välja erineva otstarbega hoonete energiaga varustamiseks ning päikese-ja tuuleparkide arendamisel 
tiheasustuspiirkondades ja hajaasustusega piirkondades kehtivad erisused ja nõuded. 

  



9 

1. Tuule- ja päikeseenergia olulisus
1.1. Taastuvenergiaeesmärgid Euroopa Liidus ja Eestis

Taastuvatest allikatest energia tootmine on kasulik nii majandusele kui ka keskkonnale, asendades fossiil-
kütuseid ning vähendades seeläbi kasvuhoonegaaside teket. Taastuvate energiaallikate edendamine on Eu-
roopa Liidu üks energiapoliitika põhieesmärkidest, mida püütakse saavutada ELi direktiiviga 2018/2001, mis 
on osa paketist „Puhas energia kõikidele eurooplastele“1. Direktiiv on koostatud ÜRO kliimamuutuste raam-
konventsiooni osaliste konverentsi 21. istungjärgu tulemusel sõlmitud 2015. aasta Pariisi kliimakokkuleppes 
(edaspidi Pariisi kokkulepe2) liidule võetud kohustuse täitmiseks, et viia ellu liidu kliima- ja energiaraamistik 
2030, sealhulgas liidu siduv eesmärk vähendada 2030. aastaks ELis kasvuhoonegaaside heitkoguseid vä-
hemalt 40% võrreldes 1990. aasta tasemega. Liidu 2030. aasta siduv taastuvenergiaeesmärk ning liikmes-
riikide panused selle saavutamiseks, sealhulgas nende lähteosakaal seoses 2020. aastaks seatud riiklike 
üldeesmärkidega, on liidu energia- ja kliimapoliitikas äärmiselt olulised elemendid. Direktiiviga kehtestati 
ELile siduv eesmärk, mille järgi taastuvenergia peab moodustama 2030. aastaks vähemalt 32% energia lõpp-
tarbimisest. 

ELi ühise eesmärgi saavutamise nimel tuleb liikmesriikidel omakorda saavutada riiklikud energiaeesmärgid, 
mis seatakse riiklikes kümneaastastes energia- ja kliimakavades3. Neid kavasid hindab komisjon, kes võib ELi 
tasandil sätestada meetmeid, et tagada energiaeesmärkide saavutamine ja kooskõla ELi üldise eesmärgiga. 
Riiklike eesmärkide täitmisel tehtud edusamme hinnatakse iga kahe aasta järel, kui ELi riigid avaldavad oma 
riiklikud taastuvenergia eduaruanded.4

Eesti riiklik energia- ja kliimakava näeb ette, et 2030. aastal on energia summaarsest lõpptarbimisest 
taastuvenergia osakaal vähemalt 42%: 2030. aastal toodetakse taastuvenergiat 16 TWh ehk 50% energia 
lõpptarbimisest, sh taastuvelekter 4,3 TWh (2018 = 1,8 TWh) ja taastuvsoojus 11 TWh (2018 = 9,5 TWh).5 
Eesti valitsus toetab ELi eesmärki saavutada 2050. aastaks kogu Euroopa Liidus kliimaneutraalsus ehk kas-
vuhoonegaaside netonullheitega majandus. Eesti kliimapoliitika raamdokumendiks on „Kliimapoliitika põhi-
alused aastani 2050“, millega lepiti kokku valdkondlikes ja kogu majandust hõlmavates poliitikasuundades, 
mis seavad aastani 2050 selge teekonna, kuidas kasvuhoonegaaside heitkogust vähendada ning ühtlasi klii-
mamuutuste negatiivsete mõjudega kohaneda. Kliimapoliitika põhialused seab Eestile eesmärgi vähendada 
kasvuhoonegaaside heidet 2050. aastaks 80% võrra.6 

Eestis on suurima kasvupotentsiaaliga maismaa- ja meretuuleparkide rajamine ja päikseenergia potent-
siaali kasutamine, mistõttu on nende kahe taastuvenergiaallika edendamisel ka Eesti kohalikel omava-
litsustel oluline roll. Riiklikus energia- ja kliimakavas 2030 (REKK 2030) on esitatud konkreetsed tuule- ja 
päikeseenergia toodangu prognoosid energiaallikate kaupa järgmiselt7: 

Tabel 1. Eesti taastuvelektrienergia toodangu prognoos8 

Tastuvelektrienergia 
toodang (GWh)

2020 2022 2025 2027 2030

Tuuleenergia 670 
(310 MW)

700 
(318 MW)

1150 
(520 MW)

1800 
(810 MW)

2640 
(1200 MW)

Päikeseenergia 10 
(100 MW)

16 
(160 MW)

26 
(260 MW)

32 
(322 MW)

41 
415 MW)

Kokku GWh 680 716 1176 1832 2681

1 Puhas energia kõikidele eurooplastele (2016): https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ET/TXT/?uri=CELEX%3A52016DC0860%2801%29 
2 Pariisi kokkulepe: https://www.envir.ee/sites/default/files/pariisi_kokkulepe_eesti_k.pdf
3 Eesti riiklik energia- ja kliimakava aastani 2030 (REKK 2030): https://www.mkm.ee/sites/
default/files/teatis_eesti_riiklik_energia-_ja_kliimakava_aastani_2030.pdf
4 Euroopa Parlament, teabelehed Euroopa Liidu kohta
5 REKK 2030
6 Kliimapoliitika põhialused aastani 2050: https://www.envir.ee/sites/default/files/362xiii_rk_o_04.2017-1.pdf (Tabel 2)
7 REKK 2030
8 Tabelis on esile toodud vaid tuule- ja päikeseenergia toodangu prognoosid, kuid 
REKK 2030s on toodud info ka teiste taastuvate allikate kohta

https://www.envir.ee/et/eesmargid-tegevused/kliima/kliimapoliitika-pohialused-aastani-2050-0
https://www.envir.ee/et/eesmargid-tegevused/kliima/kliimapoliitika-pohialused-aastani-2050-0
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX%3A52016DC0860%2801%29
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX%3A52016DC0860%2801%29
https://www.envir.ee/sites/default/files/pariisi_kokkulepe_eesti_k.pdf
https://www.mkm.ee/sites/default/files/teatis_eesti_riiklik_energia-_ja_kliimakava_aastani_2030.pdf
https://www.mkm.ee/sites/default/files/teatis_eesti_riiklik_energia-_ja_kliimakava_aastani_2030.pdf
https://www.envir.ee/sites/default/files/362xiii_rk_o_04.2017-1.pdf
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Lähemalt on võimalik lugeda Eesti ja muu maailma taastuvenergia statistika kohta Eurostati kodulehelt 
ning Taastuvenergeetika aastaraamatutest. 

1.2. Tuule- ja päikeseenergia tootmine Eestis 

Tuule- ja päikeseenergia lahenduste kasutuselevõtt ning sellest tulenevalt ka toodangu mahud on viimastel 
aastatel olnud Eestis tõusujoones (vt Joonis 1). Muuhulgas tänu eri toetusmeetmetele, näiteks Eleringilt ja 
Kredexilt, millest saab täpsemalt lugeda lisast 1 „Lisa 1. Finantsplaneerimine ja toetused“.

Eurostati andmetele toetudes oli 2019. aastal Eestis üldine taastuvenergia osakaal lõpptarbimises 31,9%, 
seejuures toodeti elektrienergiat taastuvatest allikatest võrku kokku 22% elektrienergia kogutarbimisest.9

Joonis 1. Taastuvenergia osakaalud (%) Eestis (allikas: Eurostat) ja eesmärgid aastateks 2020 ja 2030 (allikas: REKK 

2030)

Joonis 2 Ülevaade võrku ühendatud päikese- ja tuuleelektrijaamadest 2020. aasta lõpu seisuga*. Allikas: Elering10 

ja Tuuleenergia11

Valdav osa tuuleparkidest asub Eesti rannikualadel, enim Pärnumaal, Lääne-Virumaal ja Saaremaal, ent 
üksikuid tuulikuid võib leida ka sisemaal näiteks Sanglas12. 2020 aasta tuuleenergia kogutoodang oli Ele-
ringi andmetel 823 GWh ning prognoositav maht 2021. aastaks on 674 GWh13. Tuuleenergia tootmises ei 
ole hüppelisi muudatusi toimunud (vt Joonis 3), mille üheks põhjuseks võib olla asjaolu, et taastuvener-
gia toetust makstakse kuni 600 GWh tuulenergiast toodetud elektrienergia eest. Samuti on tuulepar-

9 Eleringi andmetel kasvas 2020. aastal taastuvenergia toodang 15% võrra, moodustades 46,4% Eesti elektritoodangust 
ning kattis 25% tarbimisest. https://elering.ee/taastuvelekter-kattis-moodunud-aastal-neljandiku-tarbimises
10 Päikeseelektrijaamade andmed kajastavad tootjaid, kes on esitanud Eleringile taotluse taastuvenergia tootmisel toetuse 
saamiseks ning on jõutud registreerida vastavalt 2020. aasta lõpu seisuga. Registreerimise ootel on veel üle 4500  kuni 
50-kilovatise võimsusega tootmisseadme. Andmed ei sisalda oma tarbeks või toetuseta päikeseenergia tootjaid ja mahtu.
11 http://www.tuuleenergia.ee/about/statistika/olemasolev/
12 Vaata lähemalt ka ETEA kodulehelt ning kaardilt http://www.tuuleenergia.ee/about/statistika/
13 Elering ülevaade: https://elering.ee/sites/default/files/2021-01/Taastuvenergia%20-%20Renewable%20energy.xls
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kide rajamise protsess, sealhulgas sobivate asukohtade valimine keerukas ja aeganõudev protsess (vt 
lähemalt peatükk 5). Käesoleva käsiraamatu valmimise ajal ei ole Eestis veel rajatud ühtegi meretuule-
parki, ent huvi on tuntud mitmete erinevate alade kohta nii Saaremaa kui Hiiumaa lähedal kui Liivi lahes.14 

Joonis 3. Taastuvenergia toodangumahud Eestis. Allikas: autori joonis Eleringi andmete põhjal

Päikeseenergia tootjate arvu ja toodangumahu hüppelisele kasvule on kaasa aidanud nii tehnoloogia jätkuv 
odavnemine kui kindlasti alates 2018. aastast kuni 2020. aasta lõpuni kasutusse võetud kuni 50 MW võim-
susega päikeseparkidele antud taastuvenergia toetusskeem. Eleringi andmetel oli 2020. aasta lõpu seisuga 
üle Eesti toetusskeemi registreeritud või registreerimisel juba ligi 11 000 päikeseenergia tootjat võimsusega 
ligikaudu 500 MW, kellele lisanduvad oma tarbeks tootjad (toetuseta) ning võrguühenduseta tootjad15.

2019. aastal tehti Eestis algust ka taastuvenergia vähempakkumistega. Alustades esmalt kolme 5 GWh ma-
huga vähempakkumisega aastatel 2019–2021, on 2021. ning 2023. aastal plaanis ka esimesed suuremahuli-
sed, vastavalt 450 GWh ja 650 GWh taastuvenergia vähempakkumised16.

1.3. Kohaliku omavalitsuse roll 

Taastuvenergia projektide arendamise seisukohast vastutavad kohalikud omavalitsused riiklike pla-
neeringute elluviimise eest üld- ja detailplaneeringute koostamise kaudu. 

Samuti on KOVi ülesanne anda ehitusõigusi, väljastada ehitus- ja kasutuslube ning teha ehitusjäreleval-
vet. Oluline on ka KOVi roll kogukonna kaasajana ja info jagajana juba varastes arenduse kavandamise 
etappides. 

Täiendavalt võib kohalik omavalitsus teemade detailsemaks reguleerimiseks kehtestada ka valla või linna 
ehitusmääruse: 

1. valla või linna territooriumi või selle osa planeerimise ja ehitamise reeglite seadmiseks,

2. kohaliku omavalitsuse siseste ülesannete jaotuse määramiseks ning menetluskorra seadmiseks planee-
rimis- ja ehitusvaldkonna korraldamisel.

Tootmisseadmete sertifitseerimise ja litsentsimisega Eesti riigi, maakonna ja omavalitsuse asutused ei tege-
le, aktsepteeritakse Euroopa Liidus tunnustatud litsentse ja sertifikaate17.

14 Rahandusministeerium, Hendrikson & KO (2019). Eesti merealaplaneering, eskiislahendus https://www.
rahandusministeerium.ee/sites/default/files/Ruumiline_planeerimine/2019-04-05_mereplaneering_eskiis.pdf
15 Taastuvelekter kattis möödunud aastal neljandiku tarbimisest https://elering.ee/
taastuvelekter-kattis-moodunud-aastal-neljandiku-tarbimisest 
16 MKM, taastuvenergia: https://mkm.ee/et/tegevused-eesmargid/energeetika/taastuvenergia
17  MKM, Eesti taastuvenergia tegevuskava aastani 2020: https://www.mkm.
ee/sites/default/files/taastuvenergia_tegevuskava.pdf 
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https://www.rahandusministeerium.ee/sites/default/files/Ruumiline_planeerimine/2019-04-05_mereplaneering_eskiis.pdf
https://elering.ee/taastuvelekter-kattis-moodunud-aastal-neljandiku-tarbimisest
https://elering.ee/taastuvelekter-kattis-moodunud-aastal-neljandiku-tarbimisest
https://mkm.ee/et/tegevused-eesmargid/energeetika/taastuvenergia
https://www.mkm.ee/sites/default/files/taastuvenergia_tegevuskava.pdf
https://www.mkm.ee/sites/default/files/taastuvenergia_tegevuskava.pdf
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Lisaks planeeringutele ja arengukavadele on kohalikud omavalitsused seadmas endale detailsemaid 
arengusuundi ja eesmärke kliimaneutraalsuse saavutamiseks ja kliimamuutuste mõjudega kohanemi-
seks. Euroopa Liit algatanud 2008. aastal linnapeade pakti18 kliima ja energia alal, mis ühendab tuhandeid 
kohalikke omavalitsusi, kes on vabatahtlikult võtnud kohustuse rakendada ELi kliima- ja energiaeesmärke. 
Algatusega on nüüdseks liitunud u 7000 kohalikku omavalitsust enam kui 57 riigist. Paktile allakirjutanud 
omavalitsused seavad endale eesmärgiks viia ellu 2020. ja 2030. aasta kliima- ja energiaeesmärgid, sh vä-
hendada CO

2
 heitkoguseid oma territooriumil 2020. aastaks vähemalt 20% ning 2030. aastaks 40% võr-

ra. Paktiga liitunud kohalikud omavalitsused peavad tegema järgmist: koostama ühe aasta jooksul pärast 
paktiga ühinemist CO

2
 heitkoguste lähteinventuuri ning säästva energia tegevuskava; kontrollima eesmär-

gi täitmiseks rakendatavate tegevuste tulemuslikkust vähemalt iga kahe aasta tagant pärast tegevuskava 
esitamist; korraldama energeetikapäevi koostöös sidusrühmadega, võimaldama elanikel saada teavet ener-
giasäästu ning aruka energiatarbimise eeliste ja võimaluste kohta.

NäiDE: 
Kohalike omavalitsuste energia- ja kliimakavades on välja toodud ka tuule- ja päikeseenergia eesmärke: 

•	 Tartu Energia 203019 üks prioriteetsetest tegevustest on 2030. aastaks vähemalt 1,5 MW koguvõimsuse-
ga päikeseelektrijaamade rajamine omavalitsuse omandis olevatele hoonetele.

•	 Tallinna säästva energiamajanduse ja kliima tegevuskava 203020 näeb ette kasvuhoonegaaside heitko-
guste vähendamise meetmena päikeseenergia kasutamise teadlikkuse ja võimekuse suurendamist ning 
taastuvenergiaallikate mitmekesistamist. 

•	 Hiiumaa energia- ja kliimakava21 eesmärk on katta saare aastane elektrienergia vajadus (50 GWh) koha-
like taastuvenergia tootmisüksuste toodangu baasil (tuule-, päikese- ja bioenergia). Eesmärkide saavu-
tamiseks on meetmena välja toodud Loode-Eesti meretuulepargi rajamine, mis tagaks taastuvenergia 
kasutamise suurenemise ja looks lisavõimaluse vesiniku kasutuselevõtmiseks energiaallikana. 

•	 Rõuge valla säästva energiamajanduse tegevuskava 202022 energiaplaneerimise ruumilistes soovitustes 
on välja toodud, et vallas tuleks hinnata taastuvenergia tehnoloogiate rajamise põhielemente, mis põhi-
nevad tuulel, päikesel või biomassil. Samuti tuleks rakendada ruumiplaneerimises taastuvate energiaalli-
kate (bio-, päikese-, ja maaenergia) osalusmudeleid.

•	 Haljala aleviku soojamajanduse arengukavas 2013–202023 on mainitud, et vallavalitsus suhtub soosivalt 
taastuvate energiaallikate kasutuselevõtmisse. Vallas on mõeldav uuringute läbiviimise järel tuuleenergia 
kasutuselevõtmine. Ühe majapidamise jaoks sobilikke väikeseid tuulegeneraatoreid võib paigaldada oma 
kinnistule projekteerimistingimuste alusel, kui tuulik ei jää naaberkinnistul olevatele elamutele lähemale 
kui 500 m. Valla haldusalale võib püstitada vaid uusi tuulegeneraatoreid, mis tagab parima võimaliku 
tehnoloogia kasutamise.

1.4. Kohalik kasu

Taastuvenergiast saadav kasu sõltub projekti ulatusest ja rahalisest kasust projekti elluviijatele, projekti mõ-
just kohalikule kogukonnale ja keskkonnale ning kogukonna ootustest kasu olemuse suhtes. Kohaliku kasu 
(ka kogukonna kasu, taluvushuvi) all mõeldakse enamasti arendustegevusega kaasnevate negatiivsete 
mõjude rahalist või mitterahalist kompenseerimist ning panustamist kohaliku kogukonna arengusse.

Seni ei ole erinevate häiringute korral leevendusmeetmete kasutamine Eestis seadustega reguleeritud ning 
erinevaid lahendusi on rakendatud kokkulepete põhiselt või lubade taotlemise kõrvaltingimustena. Kasutu-
sel on olnud valdavalt omandi või kogukonnale kompensatsiooni maksmise mudelid. Kokkuleppeid on sõlmi-
tud tootmismahu (kilovatitasu), omandi (osakute omandamise võimalus) ja kogukonnale panuse osutamise 
kohta (maksed kogukonna MTÜ-le). Lähemalt saab nii Eestis kui rahvusvaheliselt enam kasutusel olevatest 
meetmetest lugeda kohaliku kasu instrumentide analüüsist. Suurema selguse loomiseks on 

18 Linnapeade pakt kliima ja energia alal: https://www.linnapeadepakt.eu/et/. Eestist on linnapeade 
paktiga liitunud 7 kohalikku omavalitsust: Võru linn (2014), Jõgeva linn (2014), Tartu linn (2014), 
Rõuge vald (2013), Kuressaare linn (2009), Tallinn (2009) ja Rakvere linn (2009).
19 Tartu energia 2030: https://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/gpunid/G0CCFB4B81FAF3C55C
22585E0001D4927/$FILE/Tartu_Energia_2030_september%202020_eeln%C3%B5u.pdf
20 Tallinna säästva energiamajanduse ja kliima tegevuskava: https://www.tallinn.
ee/energiaagentuur/Tallinna-SEKT-2030-Kokkuvote-25_03_20
21 Hiiumaa energia- ja kliimakava 2030: https://hiiumaaarenduskeskus.kovtp.ee/documents/687279/28900471/
Hiiumaa+energia-+ja+kliimakava+2030+_SECAP.pdf/60a5b767-c58b-4f5a-8206-ea9db8b78181
22 Rõuge valla säästva energiamajanduse tegevuskava https://www.balticenergyareas.eu/
images/achievements/RE_concepts/WP24_-_SEAP_Rouge_Estonian_version.pdf
23 Haljala aleviku soojamajanduse arengukava aastateks 2013–2020: https://www.riigiteataja.ee/akt/403092013087

https://www.rahandusministeerium.ee/system/files_force/document_files/kohaliku_kasu_instrumentide_analuus_praxis_2020.pdf?download=1
https://www.linnapeadepakt.eu/et/
https://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/gpunid/G0CCFB4B81FAF3C55C22585E0001D4927/$FILE/Tartu_Energia_2030_september 2020_eeln%C3%B5u.pdf
https://info.raad.tartu.ee/dhs.nsf/web/viited/gpunid/G0CCFB4B81FAF3C55C22585E0001D4927/$FILE/Tartu_Energia_2030_september 2020_eeln%C3%B5u.pdf
https://www.tallinn.ee/energiaagentuur/Tallinna-SEKT-2030-Kokkuvote-25_03_20
https://www.tallinn.ee/energiaagentuur/Tallinna-SEKT-2030-Kokkuvote-25_03_20
https://hiiumaaarenduskeskus.kovtp.ee/documents/687279/28900471/Hiiumaa+energia-+ja+kliimakava+2030+_SECAP.pdf/60a5b767-c58b-4f5a-8206-ea9db8b78181
https://hiiumaaarenduskeskus.kovtp.ee/documents/687279/28900471/Hiiumaa+energia-+ja+kliimakava+2030+_SECAP.pdf/60a5b767-c58b-4f5a-8206-ea9db8b78181
https://www.balticenergyareas.eu/images/achievements/RE_concepts/WP24_-_SEAP_Rouge_Estonian_version.pdf
https://www.balticenergyareas.eu/images/achievements/RE_concepts/WP24_-_SEAP_Rouge_Estonian_version.pdf
https://www.riigiteataja.ee/akt/403092013087
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NB! On oluline, et võimalike lahenduste üle räägitaks kõigi osapooltega (sh kindlasti kohalik 
kogukond) juba varastes tegevuse kavandamise etappides ning arendaja pakuks ka kohalikele 
elanikele käegakatsutavat pikaajalist kasu.24

Enimlevinud kasutatavad instrumendid ning nendega kaasnev kasu on: 

1. Kohalikud lepingud ja tööhõive – kogukond saab kaudselt rahalist kasu tootmis-, ehitus- ja hooldustööde 
kaudu. Pakkudes kohalikule kogukonnale üksikasjalikku kirjeldust arendusprotsessi kohta ja korraldades 
avalikke infoüritusi, saavad arendajad kohalikele ettevõtetele ja tööstusele anda eelise teiste ettevõtete 
ees.

2. Mitterahalised kasud – kasu on otseselt seotud arendaja pakutavate kohalike arendustegevustega, nagu 
kohalike rajatiste ja taristu täiustamine, keskkonna parandamine, turismi-, puhke- või haridusasutuste 
pakkumine. 

3. Otsesed rahalised toetused arendajalt. Rahalised toetused jagunevad kolmeks: aastased maksed me-
gavati kohta kokkulepitud perioodi jooksul; ühekordne makse tegevuse alguses või muul ajal; projekti 
tuludega seotud makse. Lisaks võib arendaja pakkuda ühekordset suuremat väljamakset, millele järgne-
vad madalamad iga-aastased maksed. Eestis on tuuleparkide puhul tehtud MTÜde kaudu vabatahtlikke 
koostööleppeid KOVidega. 

4. Kohalik omand – üksikisikud ja kogukonnad saavad tuuleenergia arendamisest otsest rahalist kasu ühis-
tegevuse ja (kaas-)omandi kaudu. 25Võimalikud on ka kogukonnaprojektid taastuvenergia tootmiseks (v.t. 
lähemalt Lisast 2).

LiSALuGEMiST
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Kogukond või maaomanik saab tuulepargist võita. Äripäev 31.08.2020.

Community Benefits from Onshore Wind Developments: Best Practice Guidance for England. 2014.

24 Government of Ireland, Wind Energy Development Guidelines: https://www.housing.gov.ie/sites/default/files/
public-consultation/files/draft_revised_wind_energy_development_guidelines_december_2019.pdf
25 Welsh Assembly Government. Research: Planning Implications of Renewable and Low Carbon Energy: 
https://gov.wales/sites/default/files/publications/2018-10/planning-implications-renewable-energy-development.pdf

https://www.rahandusministeerium.ee/system/files_force/document_files/kohaliku_kasu_instrumentide_analuus_praxis_2020.pdf?download=1
https://www.aripaev.ee/sisuturundus/2020/08/31/kogukond-voi-maaomanik-saab-tuulepargist-voita
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/363405/FINAL_-_Community_Benefits_Guidance.pdf
https://www.housing.gov.ie/sites/default/files/public-consultation/files/draft_revised_wind_energy_development_guidelines_december_2019.pdf
https://www.housing.gov.ie/sites/default/files/public-consultation/files/draft_revised_wind_energy_development_guidelines_december_2019.pdf
https://gov.wales/sites/default/files/publications/2018-10/planning-implications-renewable-energy-development.pdf
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2. Tuuleenergia 
2.1. Tehnoloogilised lahendused

Tuuleenergialahendusi on palju erinevaid. Üldiselt nimetatakse elektrituulikuks tuuleturbiinist, ajamist, ge-
neraatorist, juhtimissüsteemist ja tornist koosnevat süsteemi, mis muundab tuule kineetilise energia elektri-
energiaks. Mitmest elektrituulikust ja tuulikuid omavahel ja neid liitumispunktiga ühendavatest seadmetest, 
ehitistest ning rajatistest koosnevat elektrijaama nimetatakse tuulepargiks.26

Elektrituuliku tööpõhimõte on rakendada liikuva õhu energiat ja muuta see elektrienergiaks. Seda tehakse 
enamasti horisontaalse teljega kolme- või kahetiivaliste tiivikute abil, ent kasutusel võib olla ka vertikaalse 
teljega lahendusi.

Ehkki tuulikute tehnoloogiaid on võimalik jagada mitmesuguste tehniliste parameetrite, näiteks rootori orien-
tatsiooni, tuulekiiruse e Reynolds’i numbri, labade arvu jmt järgi, kasutatakse enim suuruse järgi eristamist: 

1. Väiketuulikud – seadmed, mis muundavad tuuleenergia elektrienergiaks tarbijate vahetus läheduses. 
Väiketuulikuid klassifitseeritakse riigiti erinevalt. Rahvusvahelise Elektrotehnika Komitee standardi järgi 
antakse väiketuuliku piiriks rootori pindala 200 m2. Eesti Tuuleenergia Assotsiatsiooni korraldatud väi-
ketuulikute ümarlaual jaanuaris 2012 otsustati Eestis väiketuulik defineerida tuuliku kogukõrgusega kuni 
30 m (mast + pool rootori diameetrit). Väiketuulikuid on tihti asukohtades, kuhu suurte tuulikute püstita-
mine ei ole erinevate piirangute tõttu võimalik.27

2. Suured elektrituulikud – Eesti Tuuleenergia Assotsiatsioon on 2004. aasta elektrituulikute keskkonna-
mõjude hindamise käsiraamatus suureks ehk tööstuslikuks tuulikuks nimetanud üle 200 kW tuulikut, mil-
le võimsus võib ulatuda 3 MW. Suured tuulikud on kasutuses eelkõige taastuvelektri tootmise eesmärgil 
üldisesse elektrivõrku. Siia alla kuuluvad ka meretuulikud. Samas ei ole sellist eraldi määratlust kasutusel 
muudes dokumentides või õigusaktides.

Sarnaselt teiste taastuvenergia lahendustega toimuvad tuulikute maailmas pidevad arengud ning otsitakse 
uusi lahendusi, kuidas kasutada ära tuuleressursse ilma olulise maa- või merepinna ressursi vajaduseta.28 
Tuulikute kõrgused ja rootori läbimõõdud on aegade jooksul kordades kasvanud (Joonis 4.). Šotimaal ja Portugalis 
on paigaldatud juba esimesed ujuvad tuulepargid. NASA arendab koos USA ettevõtetega lendavaid tuuleparke.29 
Ka disainilt ei pruugi tuulikud peatselt enam välja näha nagu seni. Seega ei saa siintoodud jaotusi võtta 
universaalsetena.

Joonis 4. Tuulikute areng 19. sajandist kuni 2025. aastani

Tuuleparkide puhul tuleb lisaks looduslikele ja õiguslikele piirangutele arvestada kindlasti nii keskkonna kui 
muude oluliste kaasnevate mõjudega, nagu näiteks müra ja visuaalne häiring, mis on täpsemalt kirjeldatud 

26 Võrgueeskiri – RT I 2003, 49, 347
27 ETEA, väiketuulikud: http://www.tuuleenergia.ee/vaiketuulikud/mis-on-vaiketuulik/
28 Vt näiteks Watson, S., Moro, A., Reis, V. et al. (2019). Future emerging technologies in the wind power 
sector: A European perspective. Renewable and Sustainable Energy Reviews, Vol. 113 https://doi.org/10.1016/j.
rser.2019.109270. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1364032119304782
29 Flying Wind Farms: Future Power Harvesters https://www.alternative-energy-news.info/flying-wind-farms/

Tuulegeneraatorite kõrguse ja võimsuse muutused ajas

http://www.tuuleenergia.ee/uploads/File/Tuulikute_KMH_tekst.doc
http://www.tuuleenergia.ee/uploads/File/Tuulikute_KMH_tekst.doc
https://www.riigiteataja.ee/akt/603256?leiaKehtiv
http://www.tuuleenergia.ee/vaiketuulikud/mis-on-vaiketuulik/
https://doi.org/10.1016/j.rser.2019.109270
https://doi.org/10.1016/j.rser.2019.109270
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1364032119304782
https://www.alternative-energy-news.info/flying-wind-farms/
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Lisa 4. Tuuleenergia arendustega kaasnevad võimalikud keskkonnamõjud ja nende leevendusvõimalused 
ja Lisa 5. “. Tuulepargi rajamisel tuleb kindlasti arvestada ka keskkonnamõju hindamisega nii planeeringu 
etapis (KSH) kui tegevusloa taotlemisel (KMH). Keskkonnamõjude hindamisest vaata lähemalt peatükist 4.3. 

2.2. Tuulikute tootlikkust mõjutavad tegurid 

Olulisemad tegurid, mis määravad elektrituuliku turbiini toodetava elektrienergia koguse: 

1. Tuuleressursi olemasolu – autonoomse süsteemi puhul võiks tuuliku paigaldamisele mõelda alates tuu-
lekiirusest 3,5 m/s ja võrguühendusega kohas alates 4,5 m/s. Tuulekiirus 5–6 m/s on juba väga hea. 
Madalatel kõrgustel on sellised kohad Eestis ainult rannikul ja saartel.30

Parima ülevaate Eesti tuuleoludest saab Rahvusvahelise Taastuvenergia Agentuuri IRENA kaardirakendu-
sest31 või Euroopa Tuuleatlase kaardirakendusest. Oluline infoallikas on ka tuulteroos, mis iseloomustab tuu-
le suuna ja kiiruse jaotust mingi pikema ajavahemiku (kuud, aastad) jooksul ning mida on võimalik saada 
Riigi Ilmateenistuselt.

2. Tuule kiirus – tugevamad tuuled toodavad rohkem energiat. Elektrituulikud toodavad energiat, kui tuule 
kiirus on 4–30 m/s. Kui tuule kiirus suureneb kaks korda, siis muundatava energia hulk suureneb 8 korda. 
Et kõrgemates õhukihtides on tuule kiirus suurem ja õhu liikumine stabiilsem, siis kõrgemate ja suure-
mate tuulikutega saab rohkem energiat toota, mis on hoogustanud ka üha suuremate tuulikute tootmist. 
Tuule kiirust võivad muuhulgas mõjutada.32

•	mäe efekt – mäe otsas on tuulekiirused suuremad;

•	maapinna karedus, hõõrdetegur – merepinnal on vähe karedust, samas näiteks metsal või linnal on 
hõõrdetegur oluliselt suurem, mis aeglustab tuule kiirust; 

•	tunneliefekt – takistuste vahelt läbi liikuva tuule kiirus on suurem;

•	kõikumised tuulekiiruses – näiteks ööpäevased rütmid;

•	kiiluefekt – rootorite turbulents mõjutab üksteise tootlikkust.

3. Õhutihedus – mida kõrgem on asukoht merest, seda madalam on õhurõhk ning seetõttu on need tuuli-
kute kasutamiseks vähem soodsad paigad. Eesti tingimustes ei oma tegur olulist mõju.

4. Vaba ruum tuuliku ümber – kõik looduslikud ja tehisobjektid takistavad tuule sujuvat voolamist, vähen-
dades tuule kiirust ja tekitades õhukeeriseid ehk turbulentse, mistõttu tuleb tuulik paigutada eemale nii 
puudest, majadest kui muudest tuult segavatest objektidest. Rusikareegel on, et tuuliku kõrgus peaks 
olema takistusest 10x kõrguse kaugusel või kaks korda kõrgem (Joonis 5). Arvestama peab ka sellega, et 
tuuliku hooldamiseks on vaja ohutult selle mehhanismide juurde pääseda, mis võib piirata planeeritava 
masti kõrgust. Samuti on vaja ühendusteid või võimalust need rajada.

5. Labade raadius – mida suurem on labade raadius, seda rohkem energiat on võimalik toota. Labapikkuse 
kahekordistamine võib tagada lausa neli korda suurema tootlikkuse.

6. Võimsus – 2019. aasta seisuga jääb uute installeeritud tuulikute keskmine tootmisvõimsus mais-

maatuulikutel 3,1 MW ja meretuulikutel 7,2 MW juurde. Tulevikus oodatakse 20–30 MW tuulikute kerkimist.

Joonis 5. Vaba ruumi vajadus tuuliku ümber.33

30 ETEA, Asukoha valik: http://www.tuuleenergia.ee/vaiketuulikud/asukoha-valik/
31 IRENA Global Wind Atlas: https://irena.masdar.ac.ae/gallery/#map/103
32 Site Selection for Wind Turbines: http://www.digtheheat.com/Wind/windturbine_site_selection.html
33 ETEA, Asukoha valik: http://www.tuuleenergia.ee/vaiketuulikud/asukoha-valik/

https://map.neweuropeanwindatlas.eu/
https://www.ilmateenistus.ee/teenused/meteoroloogiline-info/
http://www.tuuleenergia.ee/vaiketuulikud/asukoha-valik/
https://irena.masdar.ac.ae/gallery/#map/103
http://www.digtheheat.com/Wind/windturbine_site_selection.html
http://www.tuuleenergia.ee/vaiketuulikud/asukoha-valik/
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Joonis 6. Maismaatuulikute vundamendi tüübid. Allikas: Golder34

2.3. Meretuulikute eripära 

Meretuuleparkides nähakse suurt energiatootmise potentsiaali, kuna merel on tuulekiirused suuremad ja 
stabiilsemad. 

Peamine tehnoloogiline erinevus maismaatuuleparkidega võrreldes seisneb alusvundamendis. Kui mais-
maatuulikute puhul on üldjuhul tegu betoonalusel seisva konstruktsiooniga, siis meretuulikutel võib tuuliku-
te konstruktsioon paikneda ujuvana vees või kinnitatuna merepõhja (Joonis 7). 

Ka merepõhja kinnitatavaid aluspõhja tüüpe on erinevaid: 

1. Monovaivundament (monopile) – kõige lihtsam ja levinum, nõuab merepõhja drillimist, kasutatav ainult 
madalas vees (kuni 30 meetrit).

2. Kolmjalg-vundament (tripod) – kolmjalgne struktuur, stabiilsema konstruktsiooniga kui monovaivunda-
ment, raskesti paigaldatav, soovitatav sügavus kuni 40 meetrit.

3. Sõrestikvundament (jacket) – kolmjalgne struktuur, stabiilne ja kaalult kerge (40–50% vähem terast kui 
monovaivundamendis), soovitatav sügavus kuni 50 meetrit.

4. Gravitatsioonivundament (gravity-based) – raudbetoonist vundamendi tüüp, mis hoiab tuulikut püsti 
raskusjõu mõjul. Odav ja drillimisvaba, kuid vajab merepõhja ettevalmistust, soovitatav sügavus kuni 40 
meetrit. On ka Eestis eelistatud vundamenditüüp, kuna on sobilikum jäätuva ja triivjääga meredes ning 
samuti on sedatüüpi vundamenti võimalik valmistada kohapeal baassadamas (nt Paldiski, Saaremaa, 
Sillamäe ja Vana-Pärnu sadamas). 

5. Suction bucket’i tüüpi vundament – drillimisvaba, kuid ei sobi kõvadele merepõhja pindadele, ei ole 
suureskaalaliselt paigaldatud.35

Teine kategooria tuuliku aluseid on ujuvalused, millel puudub veepõhjas vundament, selle asemel on turbiin 
paigutatud vastavalt tüübile poolsukeldunud, pingestusjalgadega või tugipostidega platvormile, mida hoi-
takse paigal erinevate kaldamis- või ankurdamissüsteemidega. Tavaliselt paigutatakse ujuvalused >50–60 
meetri sügavusega vetesse.36

Tulenevalt jääoludest Eesti vetes (eriti rüsijää mõjud) ei ole ujuvalused eelistatud valikuks ning seni ainsaks 
sobivaks lahenduseks on gravitatsioonivundament. Ent tehnoloogiate arenedes võivad tulevikus sobida ka 
muud variandid.37

34 Godler, 2019. Getting Your Wind Farm On The Right Footing: 
https://www.golder.com/insights/getting-your-wind-farm-on-the-right-footing/
35 Loode-Eesti meretuulepark, vundament: http://www.hiiumeretuulepark.ee/projekt/vundament
36 Keskkonnatehnika 2019. Maaülikoolis katsetatakse kahepoolseid päikesepaneele 
https://keskkonnatehnika.ee/maaulikoolis-katsetatakse-kahepoolseid-paikesepaneele/ 
37 Loode-Eesti meretuulepark, vundament: http://www.hiiumeretuulepark.ee/projekt/vundament

http://www.hiiumeretuulepark.ee/projekt/vundament
https://keskkonnatehnika.ee/maaulikoolis-katsetatakse-kahepoolseid-paikesepaneele/
http://www.hiiumeretuulepark.ee/projekt/vundament
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Meretuuleparke mõjutavad tegurid:

•	 tuuleressursside olemasolu; 
•	 laine koormus;
•	 soolasest keskkonnast tulenev korrosioon;
•	 temperatuur ja niiskus.38

Joonis 7. Meretuuleparkide aluspõhjade tüübid. Allikas: Windpower monthly39

Joonis 8. Meretuulikute areng 2010. aastast kuni 2030. aastani. Allikas: iEA 201940 

38 Jordaens, P. J. 2012. Blue Energy: a new opportunity: https://www.slideshare.net/pieterjanjordaens/
owilab-presentation-cleantech-noctrune-powerlink-blue-energy-a-new-opportunity
39 Windpower monthly, 2013: https://www.windpowermonthly.com/article/1210054/
foundations-types-depth-limits-alternative-solutions
40 IEA, Offshore wind Outlook 2019: https://www.iea.org/reports/offshore-wind-outlook-2019

https://www.iea.org/reports/offshore-wind-outlook-2019
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3. Päikeseenergia
3.1. Tehnoloogilised lahendused

Päikeseelektrijaama tööpõhimõte seisneb selles, et päikesepaneelid pannakse kas maapinnale, katusele või 
muu rajatise külge ning need toodavad alalisvoolu, mis inverteri kaudu muundatakse vahelduvvooluks, mis 
tarbitakse kas otse hoonetes või suunatakse tarbimiseks edasi vooluvõrku. 

Päikeseenergia tootmislahendused jaotatakse rühmadesse olenevalt tehnoloogiast, disainist ja materjalist, 
paigalduse asukohast ja kinnitusviisist. Samas tehakse pidevat uurimis- ja arendustööd üha efektiivsemate 
päikeseelementide väljatöötamiseks, mistõttu ei peegelda joonis kindlasti kõiki olemasolevaid lahendusi. 
Joonisel 9 on toodud käesoleval hetkel olemasolevate tehnoloogiate enimlevinud lahendused.

1. Ühe- või kahepoolsed paneelid

Päikesepaneele on nii ühe- kui kahepoolseid. Kahepoolsete paneelide erinevus seisneb selles, et klaastahv-
lite vahel olevad fotoelektrilised elemendid töötavad kahepoolsetena, võimaldades elektrienergiat toota 
pikema ajaperioodi jooksul ning kasutada elektri tootmiseks ära ka pinnalt, sh talvel lumelt, peegeldunud 
päikesekiirgust. Kahepoolsed paneelid on küll kulukamad, ent töötavad ööpäevas kauem ja toodavad roh-
kem elektrit.41

2. Päikeseelementide tehnoloogiad

Mono- ja polükristallilised ränipaneelid (esimese generatsiooni paneelid)
Nii mono- kui ka polükristallilised päikesepaneelid täidavad sama funktsiooni: haaravad päikeseenergiat ja 
muudavad selle elektriks. Kahe tehnoloogia peamine erinevus on ränipäikesepatarei tüüp: monokristallilistel 
päikesepaneelidel on päikesekristallid, mis on valmistatud ühest ränikristallist, samas kui polükristallilistel 
päikesepaneelidel on paljudest ränikildudest koosnevad päikesepatareid sulatatud kokku. Monokristalliliste 
paneelide peamised eelised on nende suurem esteetilisus (õhemad) ja suurem efektiivsus (u 17–18%), samas 
on need kallimad. Rohkem on kasutusel seni soodsamad polükristallilised paneelid, mille efektiivsus on sa-
mas madalam (u 12–14%).42

Teise generatsiooni päikeseelemendid on kaetud õhukese kilega, tänu millele on need lahendused ka olu-
liselt õhemad ja paindlikumad, kui esimese generatsiooni omad. Samuti on need odavamad, ent samas on ka 
nende tootlikkus madalam. 

41 Keskkonnatehnika 2019. Maaülikoolis katsetatakse kahepoolseid päikesepaneele 
https://keskkonnatehnika.ee/maaulikoolis-katsetatakse-kahepoolseid-paikesepaneele/ 
42 Energysage 2020. Monocrystalline and polycrystalline solar panels: what you need to know, 
https://www.energysage.com/solar/101/monocrystalline-vs-polycrystalline-solar-panels/ 

Monokristalsed

Polükristalsed

Tehnoloogiad

Hoone või muu rajatise 
(nt kiirtee äärised, 
müratõkked, sillad, 
katusealused) küljes

Kinnituskonstruktsioonid 
olenevalt katuse 
või muu rajatise 
tüübist ja materjalist 
(katusekonksud, ballast, 
spetsiaalsed kruvid jne)

Maapinnal

Kinnituskonstruktsioonid 
olenevalt aluspinnasest 
(betoonvundament, 
kruvi- ja rammvaiad jne)

Paigalduse asukoht ja kinnituskonstruktsioonid

Ühepoolsed

Kahepoolsed

https://keskkonnatehnika.ee/maaulikoolis-katsetatakse-kahepoolseid-paikesepaneele/
https://www.energysage.com/solar/101/monocrystalline-vs-polycrystalline-solar-panels/
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Kolmanda generatsiooni lahendused põhinevad näiteks nanokristallidel või polümeeridel (vahel liigitatakse hübriid- ehk nn komposiitlahendused 
neljanda generatsiooni alla) ja on valdavalt alles arendusjärgus tehnoloogiad. Need lahendused tõotavad suuremat tootlikkust, ent ei ole hetkel 
veel laialdaselt kasutusel. 

Joonis 10. Erinevad kasutatavad päikesepaneelide tüübid. Allikas: Solar Magazine43

43 Solar Magazine Types of Solar Panels: On the Market and in the Lab [2020] (solarmagazine.com)

https://solarmagazine.com/solar-panels/
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Tabel 2. Erinevate päikeseelementide tehnoloogiate võrdlus. Allikas: „Solar Cells: in esearch and Applications: A 

Review“44

Tüüp

Energia 
muundamise 
efektiivsus, 

%

Töö kõrgematel 
temperatuuridel

Kommentaar

Kristallilised 
ränipaneelid

Monokristall 14–17,5 Kehv Vanim PV-tehnoloogia

Polükristall 12–14 Kehv Ökonoomiline

Õhukesekihilised 
paneelid

CdTe 9–11 Hea Mürgine

CIGS 10–12 Hea Saavutatud ka efektiivsus 20%

Kolmas 
generatsioon

Amorfne räni 4–8 Hea Pika paigaldusajaga, 
vajab suurt ala

Nano-kristall 7–8 Suurepärane Lühikese paigaldusajaga, 
vajab suurt ala

Värviga 
aktiveeritud

10 Kehv Lühikese paigaldusajaga, 
vajab suurt ala

Polümeer 3–10 Kehv Lühikese paigaldusajaga, 
vajab väikest ala

Perovskiit Kontsen-
treeritud

40 Suurepärane Pika paigaldusajaga, 
vajab suurt ala

31 Suurepärane Uusim tehnoloogia. Lühikese 
paigaldusajaga, vajab väikest ala

Joonis 11. Näiteid päikesepaneelide kasutamisest katusekattematerjalina (Suure-Jaanis ning Sakus asuv kirik). 

Allikas: Solarstone 

3. Kinnituskonstruktsioonid

Vastavalt paneelide asukohale on kasutusel kolme tüüpi paigaldus- ja kinnituslahendusi (Joonis 12):

•	 Fikseeritud kinnituskonstruktsioon, mis on suunatud sobivas suunas – pigem ehitistel 

•	 Reguleeritava kaldenurgaga konstruktsioon – ehitisel, maapinnal

•	 Järgivajam (tracking system) – liikuv konstruktsioon, mis keerab kaasa Päikese teekonnaga – maapinnal 

44 Sharma, S. 2015. Solar Cells: In Research and Applications: A Review: https://www.researchgate.
net/publication/288056432_Solar_Cells_In_Research_and_Applications-A_Review 

https://www.researchgate.net/publication/288056432_Solar_Cells_In_Research_and_Applications-A_Review
https://www.researchgate.net/publication/288056432_Solar_Cells_In_Research_and_Applications-A_Review
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Joonis 12. Erinevad päikesepaneelide paigaldus- ja kinnituslahendused. Allikas: A Study on implementation of PV 

Tracking for Sites Proximate and Away from the Equator45

NB! Paneelide paigaldamisel katusele tuleks üle kontrollida katuse kandevõime: kas konstruktsioonid 
peavad vastu vajaliku koormuse all. Kui viilkatuste puhul tuleb arvesse võtta ainult paneelide ja nende 
kinnituste kaalu (üks päikesepaneel võib kaaluda koos kinnitusvahenditega 22–27 kg), siis lamekatuste 
puhul tuleb arvestada kinnitusvahenditena betoonpallaste, mille kaal on palju suurem kui paneelil 
endal. Samas on alternatiivne võimalus paigaldada ka integreeritud lahendusi, kus katusekattematerjal 
sisaldab juba päikeseelemente. Õige lahenduse leidmisel aitavad kindlasti konsultandid. 

NB! Maapinnakinnituse puhul tuleb kindlaks teha, millise aluspinnase ja reljeefiga on tegu, ning 
arvestada tuleb ka paikkonna iseärasusi. Kasutatakse betoonvundamenti, kruvi- ja rammvaiasid 
(Joonis 13), mere läheduses on soovitatav kasutada alumiiniumkinnitusi, merest eemal aga 
kuumtsingitud lahendusi.46 

Joonis 13. Päikesepaneelide vundamendilahendused. Allikas: Turvatooted, päikesepaneelide kinnitused47 ja Päike-

seelektrijaam, paigaldusega maapinnale. Allikas: Taastuvenergia (2020) 59

45 Alkaff, S., Shamdasani, N. H., dr Venkiteswaran, V. K. (2019). Study on Implementation of PV Tracking 
for Sites Proximate and Away from the Equator https://www.researchgate.net/publication/331532305_A_
Study_on_Implementation_of_PV_Tracking_for_Sites_Proximate_and_Away_from_the_Equator  
46 Energiapartner (2020). Päikeseenergia: kinnitused ja kaldenurk https://energiapartner.ee/paikeseenergia/kinnitused-ja-kaldenurk/ 
47 Päikesepaneelide kinnitused http://turvatooted.ee/P%C3%A4ikesepaneelide-kinnitused/ 

https://www.researchgate.net/publication/331532305_A_Study_on_Implementation_of_PV_Tracking_for_Sites_Proximate_and_Away_from_the_Equator
https://www.researchgate.net/publication/331532305_A_Study_on_Implementation_of_PV_Tracking_for_Sites_Proximate_and_Away_from_the_Equator
https://energiapartner.ee/paikeseenergia/kinnitused-ja-kaldenurk/
http://turvatooted.ee/P%C3%A4ikesepaneelide-kinnitused/
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Sagedamini kasutatakse maaraami vundamendiks iga tugiposti juures neljas suunas maapinda rammitud 
vardaid mis taluvad ka mingis ulatuses maapinna erinevaid kõrguseid. Sellise paigaldusviisi juures ei ole vaja 
kasutada tehnikat, mistõttu ei kahjustata näiteks ka murupinda.48

3.2. Tootlikkust mõjutavad tegurid 

Lisaks erinevatest seadustest ja planeeringudokumentidest tulenevatele piirangutele (vt detailsemalt pea-
tükis 5.1 ja tehnoloogilistele valikutele (vt peatükk 3.1)on väga oluline arvestada päikesepaneelide tootlik-
kust ja tasuvust mõjutavate looduslike asjaoludega, et leida parim paneelide paigalduslahendus nii hoonete-
le kui maapinnale paigaldamisel (Joonis 14).

Joonis 14. Peamised päikesepaneelide tasuvust mõjutavad looduslikud tegurid. Allikas: Energogen, 2020

Kaldenurga ja ilmakaarte mõju tootlikkusele ilmestab hästi allolev joonis, mis tõlgendub aastase arves-
tusliku toodanguna: kui suunata 10 kW päikesepaneele 40-kraadise kalde all erinevate ilmakaarte suunas, 
oleks nende tootlikkus järgmine: ida – 6600 kWh/a; lõuna – 8700 kWh/a; lääs – 6800 kWh/a ning põhi – 3900 
kWh/a.49

Joonis 15. Päikesepaneeli toodang protsendina maksimaalsest sõltuvalt paneeli kaldenurgast ja asimuudist (ei 

arvesta temperatuuri mõjuga)50

48 Taastuvenergia (2020). Päikeseelektrijaam paigaldusega maapinnale http://www.
taastuvenergia.ee/paikeseelektrijaam/paikeseelektrijaam-maapinnal/ 
49 Energogen (2020). Vebinar (III): Päikesejaama asukohavalik, tootlust parandavad 
tegurid, tasuvusaeg: https://www.youtube.com/watch?v=MNVi3KKajnU 
50 Perälä, R. (2018). Päikeseelekter. Tallinn

Kaldenurk ja suund 
ilmakaarte suhtes

Varjud Lumi Temperatuur

Kõige parem 
on paneelide 

tootlikkus, mis 
on suunatud 

otse lõunasse 
ja  mis on umbes 
35–45° nurga all
maapinna suhtes. 

Paneelide 
paigaldamisel 

tuleks kindlasti 
arvestada 

ka varjudega 
(suured puud, 
kõrvalhooned, 

korstnad, 
antennid jne), 

millele võiks mõelda 
juba ehitusprojekti 

koostamisel.

Talvekuudel 
mõjutab paneelide 

tootlikkust ka 
lumi. Lumega 

kattunud paneelid 
elektrit ei tooda.

Temperatuuri 
seisukohast on 
oluline silmas 

pidada, et mida 
jahedam on 

temperatuur, seda 
efektiivsemalt 

paneelid toodavad. 
Seetõttu on 

Eestis näiteks 
maikuu üks parima 

tootlikkusega 
kuu, kui päike 
on väga ere ja 

temperatuurid on 
veel suhteliselt 

madalad, võrreldes 
näiteks juulikuuga.

http://www.taastuvenergia.ee/paikeseelektrijaam/paikeseelektrijaam-maapinnal/
http://www.taastuvenergia.ee/paikeseelektrijaam/paikeseelektrijaam-maapinnal/
https://www.youtube.com/watch?v=MNVi3KKajnU
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Samas on teatud looduslike tegurite mõjusid paneelide tootlikkusele võimalik ka minimeerida, näiteks varju-
de puhul võib kasutada optimeerijaid51, mis võimaldavad paneelide grupil säilitada tootlikkuse vastavalt sel-
lele, millisele paneelile vari kohaldub (näiteks, kui ühele paneelile on langenud puulehed, siis optimeerija abil 
ei mõjuta see grupi tootlikkust tervikuna, vaid ainult selle ühe paneeli tootlikkust, millele on langenud vari).

Erinevate tarkvarade abil on võimalik koostada ka 3D-simulatsioone varjudest või päikesevalguse langemi-
sest paneelidele (Joonis 16).52 

Joonis 16. 3D-simulatsiooni näide eri elementide tekitatavatest varjudest

Päikeseenergia lahenduste tasuvust valitud asukohas või ehitisel saab arvutada ka mitmete veebis 
saadaolevate tööriistade abil, samuti nõustavad sel teemal paneelide paigaldajad ja konsultandid. 
Mõned näited: 

•	 Eesti Energia kalkulaator

•	 Photovoltaic Geographical Information System (PVGIS) ja juhend PVGISi kasutamiseks53 

•	 PV_LIB Toolbox 

•	 Kogumik erinevaid kalkulaatoreid54 

51 Rosin, J. (2019). TalTechi teadlased leiutasid seadme, mis teeb päikesepaneelid hulga tõhusamaks: 
https://digi.geenius.ee/rubriik/teadus-ja-tulevik/taltechi-teadlased-leiutasid-seadme-mis-teeb-paikesepaneelid-hulga-tohusamaks/ 
52 Jagomägi, A. (2018). Päikeseelektrisüsteemide toodangu arvutamine. Tallinna 
Tehnikaülikool. https://ekvy.ee/component/framework/event/download/164 
53 http://www.xn--pikesekte-v2a4y.ee/artiklid/paikesepaneelide-tootlikkuse-arvutamine/
54 https://solsmart.org/news/tools-to-help-local-governments-with-solar-planning-deployment/

https://www.energia.ee/et/era/taastuvenergia/paikesepaneelid#solar-panel-calculator
https://ec.europa.eu/jrc/en/pvgis
https://pvpmc.sandia.gov/applications/pv_lib-toolbox/
https://digi.geenius.ee/rubriik/teadus-ja-tulevik/taltechi-teadlased-leiutasid-seadme-mis-teeb-paikesepaneelid-hulga-tohusamaks/
https://ekvy.ee/component/framework/event/download/164
https://solsmart.org/news/tools-to-help-local-governments-with-solar-planning-deployment/
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4. Arendusprojekti elukaar 

Peatükk annab sissejuhatava ülevaate arendusprotsessi elukaarest alates arendusvajaduse või -soovi tekki-
misest kuni tehnoloogilise lahenduse kasutuselevõtuni ehk elektrienergia tootmise alustamiseni. Kõik pea-
mised protsessi etapid on täpsemalt lahti kirjutatud järgnevates peatükkides. 

NB! Detailsemad soovitused eri menetlusprotsesside läbiviimisel KOV ametnikele on toodud 
peatükkides 6–9. 

4.1. Millest alustada tegevuse kavandamist

NB! Protsessi esimese sammuna tuleb paika panna tootmise eesmärk ehk see, kas soovitakse 
katta elektrienergia omatarvet või toota energiat müügiks. Samamoodi oluline on see, kas on 
olemas kindel asukoht ja/või hoone või alles otsitakse võimalikku arenduse asukohta.

Sarnaselt muu ehitustegevusega sõltub päikese- ja tuuleenergialahenduste kasutusele võtmise tasuvus ja 
teostatavus mitmest eeltingimusest ja seda mõjutavad võimalikud piirangud. Elektrienergia tootmist mõju-
tavad neli võrdselt olulist aspekti on toodud Joonis 17. 

Joonis 17. Elektrienergia tootmist mõjutavad aspektid

Joonisel 18 on toodud abistavad küsimused õige protsessi ja vajalike tegevuste välja selgitamisel. Olenevalt 
konkreetsest projektist ja tehnoloogiast võivad tegevused aga mõnevõrra erineda mistõttu on alati soovitav 
konsulteerida kohaliku omavalitsuse vastava valdkonna spetsialistiga. 

Tabel 3 Tuule ja päikeseenergialahenduste suuremad erinevused 

Tuul Päike

Energiaalikas Vajalikus koguses tuuleressurss 
olemas piiratud asukohtades 

Päike olemas igal peaaegu igal 
pool. Põhiliseks mõjuteguriks on 
paneelide paigaldamise asukoht

Ruumivajadus Otsene ruumivajadus ei ole väga 
suur. Sobiva asukoha leidmine 
võib olla keeruline tulenevalt 
piirangutest (näiteks kaugus 
elamutest, kõrguspiirangud)

Paneelid vajavad ruumi, ent neid 
pn võimalik paigaldada peaaegu 
igale poole. Lisaks on järjest enam 
ehitisintegreeritud lahendusi

Mõju elusloodusele Võib esineda mõjusid elusloodusele, 
eeskätt lindudele ning nahkhiirtele.

Madal mõju elusloodusele, eriti 
mikrotootmise ning paneelide 
paigaldamisel hoonetele. 

Müra Uuemad tuulikud on küllalt madala 
müratasemega, ent vajalik on siiski 
jälgida kehtestatud müranorme ning 
paiknemist elamutest kaugemal. 

Praktiliselt helitud, kuna puuduvad 
suured liikuvad osad. 

Teised aspektid, 
millega arvestada

Kulukus, hooldusvajadus ja sagedus, tootmismahtude ennustatavus

EELDUSED, TINGIMUSED, PIIRANGUD - ÕIGUSAKTID, PLANEERINGUD, LOODUSLIKUD, TEHNILISED

Tootmise asukoht

Hoonel
Maapinnal

Tootmise eesmärk

Oma tarbeks
Müügiks

Ühendusvõimalused

Võrguühendusega
Võrguühenduseta

Tootmise tehnoloogia

Tuul
Päike
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Joonis 18. Projekti elukaar oluliste menetlusetappide kaupa arendaja vaates

Esita kasutusteatis koos täitedokumetatsiooniga

Omavalitsus annab kasutusloa

Ehitamine

Esita kasutusloa taotlus koos täitedokumentatsiooniga

Esita ehituse alustamise teatis

Omavalitsus annab ehitusloa

Esita ehitusloa taotlus koos ehitusprojektiga

Telli ehitusprojekt projekteerijalt 
Ehitusprojekt peab vastama 

MKM 17.07.2015 määrusele nr 97 “Nõuded ehitusprojektile”

Omavalitsus koostab ja annab
projekteerimistingimused

Esita projekteerimis-
tingimuste taotlus
Kontrolli PlanS ja 

EHS nõudeid,
KOV kaalutlusotsus
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4.2. Peamised protsessi etapid

Tuule- ja päikeseenergia arendamise projektid on keerukad, hõlmates mitut etappi ning koostööd eri amet-
kondade, ettevõtete ja inimestega. Arendusprojekti koostamisse tuleb kaasata konsultante (nt planeerin-
gu koostamisel, tasuvusarvutuste tegemisel) ja kvalifitseeritud eksperte (nt projekteerimine, uuringute ja 
auditi koostamine). Olenevalt arendusprojekti keerukusest võib kogu tegevus aega võtta 3–4 kuust mitme 
aastani (Tabel 4).

Tabel 4. Tuule- ja päikeseenergia arendusprojekti peamised etapid ajalises vaates. 55

Ajakulu
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Etapp
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olev õigusakt)
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60 päeva Projekteerimistingimuste taotlemine 
DP olemasolul (EHS)
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55 Tegemist on üldistatud ülevaatega erinevatest menetlusetappidest, nende orienteeruvast või õigusaktide 
alusel ettenähtud ajalisest kestusest ning omavahelisest järgnevusest või seotusest arendusprotsessi käigus. 
Iga konkreetse arendusprojekti puhul võivad nii vajalikud etapid kui nende ajaline kestus varieeruda olenevalt 
tehnoloogiast, asukohast ja projekti keerukusest. Ajakulu on kindlasti pikem, kui on vajalik läbi viia KSH või KMH 
protsess, samuti, kui menetluse käigus tuleb teha järelepärimisi andmete täpsustamiseks või täiendamiseks.
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4.3. Mõju hindamine keskkonnale

NB! Võimalikud kaasnevad keskkonnamõjud koos levinud leevendusmeetmetega leiab käsiraamatu 
lisadest 3-5 vastavalt teemale: päikesepargid, maismaa tuulepargid, meretuulepargid. Kui 
mõjude hindamise käigus tuvastatakse olulise keskkonnamõju esinemine, nähakse ette ka olulise 
keskkonnamõju leevendamise meetmed, millega tuleb arenduse elluviimisel arvestada ja mille toimet 
tuleb ka hiljem arendajal seirata. Leevendusmeetmete rakendamine võib tähendada arendajale ka 
lisakulutusi, millega finantsplaneerimise etapis ei ole veel arvestatud. 

Kavandatava tegevusega kaasnevate erinevate nii positiivsete kui negatiivsete mõjude, eriti keskkonnamõ-
jude, arvestamisel planeeringute koostamisel ja erinevate loataotluste menetlemisel on oluline roll parima 
võimaliku lahenduse leidmiseks ja vajadusel ka erinevate leevendusmeetmete kavandamiseks. Siin juhendis 
räägitakse keskkonnamõjude hindamisest keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seadu-
se mõttes (KeHJS). Seaduse kohaselt jaguneb mõju hindamine keskkonnale kaheks: 

•	 Keskkonnamõju hindamiseks (KMH), mille eesmärk on anda otsustajale teavet kõigi reaalsete tegevus-
variantide keskkonnamõju kohta ning teha ettepanek sobivaima lahendusvariandi valikuks. Kitsemas tä-
henduses viiakse keskkonnamõju hindamine läbi olulise keskkonnamõjuga tegevuse kavandamise korral 
(nt tuuleelektrijaama püstitamine veekogusse). 

•	 Keskkonnamõju strateegiliseks hindamiseks (KSH), mille eesmärk on keskkonnakaalutlustega arves-
tamine strateegiliste planeerimisdokumentide, näiteks planeeringud ja arengukavad, koostamisel ja 
kehtestamisel. Seejuures planeeringu koostamise käigus läbiviidavatele keskkonnamõjude hindamist 
reguleerib lisaks ka PlanSi.

Mõjude hindamisel tehakse vahet ka keskkonnamõjul ning olulisel keskkonnamõjul: 

•	 keskkonnamõju kavandatava tegevusega või strateegilise planeerimisdokumendi elluviimisega eelda-
tavalt kaasnev vahetu või kaudne mõju keskkonnale, inimese tervisele ja heaolule, kultuuripärandile või 
varale;

•	 oluline keskkonnamõju – keskkonnamõju on oluline, kui see võib eeldatavalt ületada mõjuala keskkon-
nataluvust, põhjustada keskkonnas pöördumatuid muutusi või seada ohtu inimese tervise ja heaolu, 
kultuuripärandi või vara.

Mõningal juhul on mõjude hindamine kohustuslik ning mõningate tegevuste või protsessi etappide juures 
tuleb otsustajal (riigiasutus või omavalitsus) mõjude hindamise vajadust kaaluda ning koostada vastav eel-
hinnang. Täpsemat infot on võimalik saada KOVi spetsialistilt ning taotletava tegevusloa väljastajalt. 
Enamasti viiakse vajalik hindamine läbi konkreetse protsessi etapi raames. Aga taotluse alusel on võimalik 
viia keskkonnamõju hindamine läbi viia ka enne tegevusloa taotluse esitamist. Tegevusluba on KeHJS tä-
henduses:

•	 ehitusluba või ehitise kasutusluba;

•	 keskkonnakompleksluba või keskkonnaluba keskkonnaseadustiku üldosa seaduse tähenduses või hoo-
nestusluba;

•	 eeldatavalt olulise keskkonnamõjuga kavandatavat tegevust lubav muu dokument. 

Keskkonnamõju hindamisel tuvastatakse kavandatava tegevuse otsene ja kaudne oluline keskkonnamõju 
keskkonnaelementidele – nagu maa, pinnas, vesi, välisõhk, kliima, maastik ja looduslik mitmekesisus, ela-
nikkonnale, inimese tervisele, heaolule ja varale, kultuuripärandile ja kaitstavatele loodusobjektidele ning 
nende omavahelistele seostele, samuti võimaliku suurõnnetuse või katastroofiga kaasnev oluline keskkon-
namõju –, ning kirjeldatakse ja hinnatakse neid. Kogu protsessi vältel tuleb arvestada mõjude hindamiste 
tulemustega ja kavandatavaid tegevusi vajadusel vastavalt ka kohandada ning rakendada ette nähtud 
leevendusmeetmeid. Detailsema info ja juhendmaterjalid mõjude hindamiseks leiab Keskkonnaministeeriu-
mi kodulehelt.

https://www.riigiteataja.ee/akt/116112010013?leiaKehtiv
https://www.envir.ee/et/keskkonnamoju-hindamine
https://www.envir.ee/et/keskkonnamoju-strateegiline-hindamine
https://seiorg.sharepoint.com/sites/CEA-internal/Delade%20dokument/KOV%20taastuvenergia/Vahearuanded/II%20vahearuande%20kommenteeritud%20versioonid%20(p<00E4>rast%20toimetust)/(3)%20Planeeringu%20koostamise%20k<00E4>igus%20l<00E4>biviidavale%20keskkonnam<00F5>ju%20strateegilisele%20hindamisele%20kohaldatakse%20k<00E4>esolevast%20seadusest%20tulenevaid%20menetlusn<00F5>udeid.%20N<00F5>uded%20keskkonnam<00F5>ju%20hindamise%20aruande%20sisule%20ja%20muudele%20tingimustele%20tulenevad%20keskkonnam<00F5>ju%20hindamise%20ja%20keskkonnajuhtimiss<00FC>steemi%20seadusest.
https://www.riigiteataja.ee/akt/130122015018?leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/123032015105?leiaKehtiv#para26b1
https://www.riigiteataja.ee/akt/123032015105?leiaKehtiv#para7
https://www.envir.ee/et/keskkonnamoju-hindamine
https://www.envir.ee/et/keskkonnamoju-hindamine
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5. Asukoha valik
Tuule- ja päikeseenergia arendusprojektiga alustamisel tuleb arvestada konkreetse asukohaga seotud või-
malike piirangutega või kavandatavale tegevusele kehtivate tingimustega. Valdav osa tingimustest ja piiran-
gutest puudutavad tuuleenergia kasutamist, ent võivad siiski olenevalt konkreetsest asukohast kehtida ka 
päikeseenergia tootmisele. 

Asukohaga seotud tingimused ja piirangud saab olenevalt aluseks olevast dokumendist jagada kolme suurde 
tüüpi: 

NB! Nii sobiva arendusala valimisel kui olemasoleva kinnistu või hoone elektriga varustamiseks 
on esimese tegevusena soovitatav välja selgitada, kas omavalitsuses on elektrienergia tootmine 
täpsemalt reguleeritud ning millised dokumendid ja nõuded on omavalitsuses kehtestatud56. 
Selleks tasub pöörduda KOVi vastava ametniku poole (olenevalt omavalitsuse struktuurist 
planeeringute ja ehitustegevuse eest vastutav spetsialist) ning tutvuda omavalitsuses kehtivate 
planeeringutega. Järgmisena tuleb üle kontrollida õigusaktide alusel kehtivad täiendavad 
piirangud ning kontrollida üle, millised ühendusvõimalused on huvialuses piirkonnas.

5.1. Õigusaktidest tulenevad piirangud

Arendustegevusele sobiva asukoha valimisel või juba teadaolevas asukohas tegutsemisvõimaluste välja sel-
gitamisel tuleb arvestada riiklikul tasandil vastavate õigusaktidega kehtestatud muinsuskaitse-, keskkonna-, 
loodus-, tervise- ja riigikaitselised jm piirangutega. 

Piirangud ja kitsendused on seotud kas konkreetsete olemasolevate objektidega või rakendatakse mingile 
alale. Üldiselt võib kitsendused jagada viide suuremasse gruppi, mis on toodud tabelis Tabel 5 Nimekiri 
kõigist kitsendusi põhjustavatest nähtustest, piiranguvööndi ulatusest ning aluseks olevatest õigusak-
tidest on leitav siit ning on kokkuvõtvalt ära toodud Lisas 7.

Tabel 5. Ülevaade kitsenduste tüüpidest lähtuvalt Maa-ameti kitsenduste kaardirakenduse andmetest57

Kitsenduse grupp Näited

Administratiivsed nähtused
Muinsuskaitseala või kinnismälestise kaitsevöönd
Riigikaitselise ehitise piiranguvöönd

Keskkonnakaitse
Kaitseala piiranguvöönd
Kaitsmata põhjaveega ala

Tehnovõrgud
Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni vöönd
Elektripaigaldise kaitsevöönd

Transpordi rajatised
Avalikult kasutatava tee kaitsevöönd
Lennuvälja kaitsevöönd

Veekogud ja hüdrograafilised rajatised
Ranna või kalda ehituskeeluvöönd
Maaparandushoiuala

56 Kehtivad planeeringud on kättesaadavad omavalitsuste kodulehel
57 Kitsenduste kaardile kantavate nähtuste nimekiri ja kitsenduste mõjualade määramine 
https://geoportaal.maaamet.ee/docs/KPO/KTSnahtus.xls?t=20191230173611 

Õigusaktid

Planeeringud

Võrku ühendamise 
võimalused

Õigusaktid sätestavad loodus-, vee-, riigi-, muinsus- jms 
kaitsenõuded ning planeerimis-, ehitus-, järelvalve jms nõuded

Planeeringud sisaldavad tingimusi ja piiranguid 
ruumilisele arengule ja maakasutusele tulenevalt 
loodus-, vee-, riigi-, muinsus - jms kaitsenõuetest

Võrku ühendamise võimalused on seatud elektrisüsteemi toimimise 
võrgueeskirjas, võrguvaldajate täiendavates juhendites ning sõltuvad 
võimaliku ühenduskoha kaugusest ja vabadest ...

https://geoportaal.maaamet.ee/docs/KPO/KTSnahtus.xls?t=20191230173611
https://geoportaal.maaamet.ee/docs/KPO/KTSnahtus.xls?t=20191230173611
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NB! Esmase ülevaate maa-alal kehtivate piirangute kohta saad Maa-ameti kitsenduste 
kaardirakendusest. Ent pane tähele ka erisusi andmete rakendusse kandmisel ja kujutamisel. Sageli on 
piirangud kantud ka üldplaneeringu joonistele, ent andmed ei pruugi olla alati piisavalt ajakohased või 
detailsed. Samas võib esineda ka erisusi piirangute laienemisel osadele tegevustele. 

NäiDE 
•	 ehituskeeluvööndisse ei ole üldjuhul lubatud uusi ehitisi rajada, ent erisusena ei laiene ehituskeeld keh-

testatud detailplaneeringu alusel ehitatavale tehnovõrgule ja -rajatisele. 

NäiDE
•	 Kõik kaitstavad loodusobjektid ei ole koheselt välistavad kõikide tuule- ja päikeseenergialahenduste 

jaoks ja teatud aladel võib väikelahenduste rajamine olla võimalik. Kõikide arenduste jaoks välistavad 
on rangelt kaitstavad loodusobjektid. Leebema kaitsekorraga kaitstavatel aladel on kaitseala valitsejal 
teatud kaalutlusruum lubatavate tegevuste osas olenevalt nende konkreetsetest mõjudest. 

NB! Mitte kõiki riigikaitselisi piiranguid ei määrata ega näidata planeeringus ega kanta 
kitsenduste kaardirakendusse („konfidentsiaalsel“ tasemel riigisaladus). Sellise riigikaitselise ehitise 
piiranguvööndi ruumilist ulatust ja paiknemist ning riigikaitselise ehitise töövõime tagamisega seotud 
piiranguid selgitab Kaitseministeerium iga kord vastavalt vajadusele juba konkreetse menetluse käigus 
planeeringu algatajale, ehitise püstitamise või olemasoleva ehitise laiendamise või ümberehitamise 
kooskõlastuse taotlejale.58 Lisaks on Kaitseministeerium koostanud ülevaatekaardi üle 150 m kõrguste 
tuulikute paigaldamiseks sobilikest aladest maismaal, mis on toodud Joonis 19. Madalamate tuulikute 
paigaldamine võib olla lubatud ka muudel aladel, konkreetsed kõrguspiirangud tuleb iga kord 
Kaitseministeeriumiga täpsustada. 

Joonis 19. Kaitseministeeriumi suunised üle 150 m kõrguste tuulikute paigaldamiseks sobilike alade kohta. Allikas: 
Kaitseministeerium

58 Kaitseministri määrus nr 16 „Riigikaitselise ehitise töövõime kriteeriumid, piirangute ruumiline ulatus ja 
andmed riigikaitselise ehitise töövõimet mõjutavate ehitiste kohta” § 3 – RT I, 28.06.2015, 14

https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/kitsendused
https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/kitsendused
https://geoportaal.maaamet.ee/est/Kaardirakendused/Kitsendused-X-GIS2/Kitsenduste-rakenduse-kirjeldus-p131.html#content:~:text=Kitsenduste%20kaardi%20kitsendusi%20p%C3%B5hjustavate%20objektide%20ja,m%C3%B5jualade%20(v%C3%B6%C3%B6ndite)%20kannete%20ja%20arvutamise%20erisused%3A
https://www.riigiteataja.ee/akt/128062015014?leiaKehtiv
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5.2. Planeeringutest tulenevad tingimused

NB! Projekti kavandamisel alusta omavalitsuse üldplaneeringus (ka teema- või osaüldplaneeringus) kehtes-
tatud konkreetses asukohas maakasutusele seatud tingimustega tutvumisest. Kontrolli kindlasti ka maa-
konnaplaneeringus olevaid nõudeid. Vajaliku info saab KOVi spetsialistilt ja kodulehelt. 

Ruumilise planeerimise põhiline ülesanne on aidata osapooltel kokku leppida konkreetse maa-ala arengu 
põhimõtetes ja tingimustes. Tervikliku ruumilahenduse koostamisel tuleb tasakaalustatult arvestada ma-
jandusliku, sotsiaalse ja kultuurilise keskkonna ning looduskeskkonna arengu pikaajalisi suundumusi ja va-
jadusi. Täpsemalt on võimalik planeerimisest ja planeeringutest lugeda planeerimise ajaveebis. Igal planee-
ringuliigil on vastavalt planeerimisseadusele59 oma eesmärgid, koostamise kohustus ja detailsusaste, mille 
kokkuvõte on toodud Joonisel 20.

Eesti planeerimissüsteem on hierarhiline (6), mis tähendab, et liigilt detailsema planeeringuga täpsustatakse 
üldisema astme planeeringuid järgides liigilt üldisemas planeeringus sätestatut. See tähendab, et üldpla-
neering peab olema kooskõlas maakonnaplaneeringuga ja detailplaneering üldplaneeringuga. 

Samas on võimalik planeeringute koostamisel detailsemast üldisema suunas teha põhjendatud ettepanek 
liigilt ühe võrra üldisema kehtestatud planeeringu muutmiseks. Oluline on silmas pidada, et nii nagu ei saa 
detailplaneeringuga muuta maakonnaplaneeringut, ei saa projekteerimistingimustega muuta üldpla-
neeringut ega maakonnaplaneeringut. 

Teistest liikidest pisut erinevamad on riigi ja kohaliku omavalitsuse eriplaneeringud, mis koostatak-
se kas riigi või kohaliku tasandi mõttes olulise ehitise püstitamiseks. Eriplaneering algatatakse lähi-
aastatel realiseeritava konkreetse ehitushuvi alusel. Eriplaneeringute koostamine on kahe-etapiline, 
see algab asukoha eelvalikuga, millekäigus võrreldakse erinevaid asukohti, koos kaasneda võiva 
keskkonnamõju hindamisega üldisemal tasandil ning lõpeb detailse lahenduse koostamisega.60 
Üldplaneeringu ja kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu võrdleva tabeli ning täpsema info nende 
koostamise kohta leiab planeeringute ajaveebist.

59 Planeerimisseadus – RT I, 26.02.2015, 3
60 Vt ka https://blogi.fin.ee/2017/06/ehitise-asukohavalik-planeeringuga-mitme-omavalitsuse-territooriumil/ 

https://planeerimine.ee/ruumiline-planeerimine/planeeringud/
https://planeerimine.ee/orme-planeerimine/
https://www.riigiteataja.ee/akt/126022015003?leiaKehtiv
https://blogi.fin.ee/2017/06/ehitise-asukohavalik-planeeringuga-mitme-omavalitsuse-territooriumil/
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Üleriigiline planeering 
Kogu riigi territooriumi ja majandusvööndi ruumilise planeerimise, asustuse ja taristu arengu põhimõtted.

Üleriigilise planeeringu teemaplaneering Mereala planeering määrab muuhulgas tuuleenergeetika arendamiseks
sobivad alad, üldised suunised ja tingimused meres.

Riigi eriplaneering
Riigi tasandil olulise ruumilise mõjuga ehitise (ORME) püstitamiseks sobivaima asukoha valik ja vastavasse
asukohta detailse lahenduse koostamine ning ehitusõiguse määramine. Muuhulgas elektrijaam elektrilise
nimivõimsusega alates 150 MW. 

Kehtestatud riigi eriplaneering on ehitusprojekti koostamise aluseks.

Maakonnaplaneering
Maakonnaplaneering määrab maakonna ruumilise arengu põhimõtted ja suundumused, taristuvõrgustike asukoht koos
suunistega üldplaneeringu koostamiseks. 
MP või MP teemaplaneeringuga võidakse määrata taastuvenergia, sh elektrituulikute arenduspiirkonnad ja -alad
ning anda üldised tingimused taastuvenergeetika arendamiseks.

Kohaliku omavalitsuse eriplaneering 
KOV tasandil ORME püstitamiseks sobivaima asukoha valik ja vastavasse asukohta detailse lahenduse
koostamine ja ehitusõiguse määramine, kui vastav asukoht ei ole ÜP-s määratud. Nt tuulepark, mis koosneb
vähemalt 30 meetri kõrgustest elektrituulikutest. 

Kehtestatud KOV eriplaneering on ehitusprojekti koostamise alus. 

Detailplaneering
Eelkõige üldplaneeringu elluviimine ja planeeringualale ruumilise terviklahenduse loomine lähiaastate ehitustegevuse
kavandamiseks.  Detailplaneering tuleb koostada:

Üldplaneeringuga ette nähtud juhtudel ja/või aladel
Linnades kui asustusüksustes, alevites ja alevikes ning nendega piirnevas avalikus veekogus
ehitusloakohustusliku hoone või olulise avaliku huviga rajatise püstitamiseks ning ORME ehitamiseks
üldplaneeringus kavandatud asukohal
Olulise avaliku huvi olemasolu korral võib KOV algatada DP koostamise ka muul alal või juhul.

Määrab muuhulgas krundi kasutamise sihtotstarbe, ehitusõiguse, ehituslikud tingimused, võimaliku asukoha.
Vastavalt vajadusele näiteks ka müra-, vibratsiooni-, saasteriski- ja insolatsioonitingimusi ning muud
keskkonnatingimusi tagavad nõuded või ranna ja kalda ehituskeeluvööndi vähendamise.

Kui DP koostamine on kohustuslik või on juba kehtestatud, on DP ehitusprojekti koostamise alus. 

Üldplaneering
Üldplaneeringu eesmärk on valla või linna ruumilise arengu  ja maakasutuspõhimõtete määratlemine, muuhulgas:

Üldiste maakasutus- ja ehitustingimuste, maakasutuse juhtotstarbe ja projekteerimistingimuste andmise
tingimused
Detailplaneeringu koostamise kohustusega alad ja/või juhud
ORME asukohad

ÜP-s võib kavandada sobilikud maa-alad ja täpsustada tingimused taastuvenergeetika arendamiseks. 

DP koostamise kohustuse ja KOV eriplaneeringu puudumisel projekteerimistingimuste andmise alus.
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Projekteerimistingimused
Projekteerimistingimused on vajalikud ehitusloakohustusliku hoone või olulise avaliku huviga rajatise
püstitamiseks või laiendamiseks üle 33 protsendi esialgu kavandatud mahust ehitusprojekti koostamiseks, kui
puudub detailplaneeringu koostamise kohustus.

Joonis 20 Planeeringuliikide eesmärgid, koostamise kohustused ja detailsusastmed (PlanS ja EHS alusel)
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Üleriigilise planeeringu teemaplaneeringuna on koostamisel mereala planeering61 (eeldatav kehtestamise 
aeg 2021. aastal) kogu Eesti merealale. Planeeringuga täpsustatakse muude teemade hulgas meretuule-
parkide rajamiseks sobilikud alad ja juhud. Kogu protsessi ja alusanalüüside kohta leiab täpsemat infot Ra-
handusministeeriumi kodulehelt ning mereala planeeringu info, sealhulgas planeeringu kaardid leiab teema-
veebist 62. Varasemalt on kehtestatud Hiiu ja Pärnu mereala planeeringud, mis jäävad kehtima ka üleriigilise 
mereala planeeringu kehtestamisel. 

Vastavalt Üleriigilisele planeeringule sobivad tuuleparkide rajamiseks maismaal Eestis eelkõige endised 
kaevandusalad ning muud aktiivsest inimkasutusest väljapoole jäävad alad ja kohad, mis võimaldavad tuu-
leenergia kasutamist integreeritud lahendustes.63 Üleriigilist planeeringut täpsustatakse MPdega ja MPsid 
täpsustatakse omakorda ÜPdega, kust selguvad tegelikud tuuleparkide rajamiseks sobilikud alad. Juhul, 
kui ÜPs vastavaid täpsustusi ei ole, võib asukoha valida KOV EPga. VT ka (Asukohavaliku soovitused). Üld-
planeeringuga võivad olla kavandatud juba ka olulise ruumilise mõjuga ehitise asukohad64, sealhulgas 
tuulepargid.

Päikeseparkide rajamise või paneelide paigaldamisele hoonetele/oma tarbeks osas detailseid tingimusi või 
ruumilist paiknemist planeeringud, sh üldplaneeringud enamasti spetsiifiliselt ei käsitle ja arenguid suuna-
takse kaudselt läbi teiste põhimõtete ja seatud tingimuste. Samuti võivad olla määratud tingimused projek-
teerimistingimuste väljaandmiseks (aga vaata ka näited).

NB! Oluline on lugeda üldplaneeringuid terviklikult. Ehk kui konkreetselt tuule- või päikeseenergeetika 
arendamist ei käsitleta eraldi peatükis, ei tähenda see, et mingeid tingimusi ei oleks seatud. Muuhulgas 
võivad olla seatud täpsemad tingimused näiteks väärtuslike põllu- ja metsamaade kasutamisele ning 
tootmisalade arendamisele. 

NB! Aastatel 2017–2019 kehtestati üle Eesti uued maakonnaplaneeringud (sh maakonna 
teemaplaneeringud), mis on leitavad siit. Olemasolevate maakonnaplaneeringute tuule- ja 
päikeseenergia käsitlemised on toodud lisas 6. Haldusreformijärgne üldplaneeringute uuendamine 
lõppeb eeldatavalt 2022. aasta lõpuks. See tähendab, et maakonnaplaneeringutes võib olla 
kehtestatud taastuvenergeetika tootmisele tingimusi, mis ei kajastu veel kehtivas üldplaneeringus. 
Lisaks võidakse koostamisel olevate üldplaneeringutega teha ettepanekuid maakonnaplaneeringu 
muutmiseks, mis omakorda võivad heaks kiitmisel muuta kehtivat maakonnaplaneeringut. Vastava info 
saab vajadusel KOV spetsialistilt.

Väljavõtteid üldplaneeringutest

NäiDE: 
Uute ülekandeliinide rajamisel tuleb trassivalikul arvestada, et Natura 2000 alale on uute ülekandeliinide 
rajamine võimalik vaid erandkonnas muude reaalsete ja ratsionaalsete trassivariantide puudumisel. Selleks 
tuleb teha vastavasisuline KMH või KSH, milles hinnatakse kavandatava tegevuse või strateegilise planee-
rimisdokumendi elluviimisega eeldatavalt kaasnevat mõju Natura 2000 võrgustiku alale, et tagada mini-
maalset negatiivset keskkonnamõju tekitav lahendus. Tegevusloa võib anda või strateegilise planeerimis-
dokumendi kehtestada juhul, kui seda lubab Natura võrgustiku ala kaitsekord ning otsustaja/strateegilise 
planeerimisdokumendi kehtestaja on veendunud, et kavandatav tegevus ei mõju kahjulikult selle Natura 
2000 võrgustiku ala terviklikkusele ega mõjuta negatiivselt ala kaitse eesmärki.65

NäiDE: 
Alutaguse valla üldplaneering (2020)

Taastuvenergia käsitletud ühe peatükina, milles toodud detailsed tingimused nii tuule- kui päikeseenergia 
kasutuselevõtuks. 

61 Rahandusministeerium, Mereala planeering: https://www.rahandusministeerium.ee/et/planeeringud 
62 Eesti mereala planeering: http://mereala.hendrikson.ee/
63 Siseministeerium (2013). Üleriigiline planeering Eesti 2030+: 
https://www.rahandusministeerium.ee/sites/default/files/Ruumiline_planeerimine/eesti2030.pdf 
64 Olulise ruumilise mõjuga ehitiste nimekiri (ORME) – RT I, 06.10.2015, 6
65 Kobras AS (2020). Alutaguse valla üldplaneering, seletuskiri: http://www.alutagusevald.ee/
documents/12278831/27742795/2020.05.15_Alutaguse+%C3%9CP_seletuskiri_VASTUV%C3%95ETUD_ja_
AVALIKUKS+V%C3%84LJAPANEKUKS.pdf/92b64600-f510-4cde-be91-5ecb5a4d6f4f?version=1.0 

https://www.rahandusministeerium.ee/et/planeeringud
https://www.rahandusministeerium.ee/et/planeeringud
http://mereala.hendrikson.ee/
http://mereala.hendrikson.ee/
https://maakonnaplaneering.ee/hiiu-maakonnaga-piirneva-mereala-maakonnaplaneering
https://maakonnaplaneering.ee/143
https://maakonnaplaneering.ee/maakonna-planeeringud
http://www.alutagusevald.ee/en/uldplaneering
https://www.rahandusministeerium.ee/et/planeeringud
http://mereala.hendrikson.ee/
https://www.rahandusministeerium.ee/sites/default/files/Ruumiline_planeerimine/eesti2030.pdf
https://www.riigiteataja.ee/akt/106102015006
http://www.alutagusevald.ee/documents/12278831/27742795/2020.05.15_Alutaguse+%C3%9CP_seletuskiri_VASTUV%C3%95ETUD_ja_AVALIKUKS+V%C3%84LJAPANEKUKS.pdf/92b64600-f510-4cde-be91-5ecb5a4d6f4f?version=1.0
http://www.alutagusevald.ee/documents/12278831/27742795/2020.05.15_Alutaguse+%C3%9CP_seletuskiri_VASTUV%C3%95ETUD_ja_AVALIKUKS+V%C3%84LJAPANEKUKS.pdf/92b64600-f510-4cde-be91-5ecb5a4d6f4f?version=1.0
http://www.alutagusevald.ee/documents/12278831/27742795/2020.05.15_Alutaguse+%C3%9CP_seletuskiri_VASTUV%C3%95ETUD_ja_AVALIKUKS+V%C3%84LJAPANEKUKS.pdf/92b64600-f510-4cde-be91-5ecb5a4d6f4f?version=1.0
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Täpsustatud detailplaneeringu koostamise on kohustus: 

•	 Päikesepargi rajamisel kompaktse asustusega alale või sellega piirnevale alale või kui esineb suur avalik 
huvi (põhjendatud juhul võib vallavalitsus planeeringu koostamise asemel anda välja projekteerimistin-
gimused läbi avaliku menetluse); 

•	 Tuulepargi rajamisel

Täiendavatest piirangutest:

•	 Päikeseparkide rajamine keelatud väärtuslikul põllumajandusmaal ja väärtuslikul maasikul, samuti vaa-
tekoridoris.

•	 Päikeseparkide rajamisel rohevõrgustiku alale peab säilima loomade liikumisvõimalus vähemalt 50 m 
laiuse koridorina. Tingimust tuleb arvestada ennekõike päikeseparkide piirete rajamisel. Pargi rajamise 
projektis esitada analüüs loomade liikumisteede kohta.

Täpsustatud nõue, millal tuleb rajatise asukoht kooskõlastada Maanteeametiga (Transpordiameti koossei-
sus alates 01.01.2021): kui riigitee lähedusse planeeritava mistahes otstarbega masti kõrgus on suurem kui 
kaugus äärmise sõiduraja välimisest servast

NäiDE: 
Kose valla üldplaneering (esitatud heakskiitmiseks)

Üldplaneeringus on käsitletud samuti nii tuule- kui päikeseenergiat. 

Väiketuuliku püstitamine on lubatud hajaasustusega alal oma majapidamise või ettevõtte tarbeks. Seejuures 
tuleb lähtuda järgmisest: 

•	 Tuuliku masti ja pöörlevate labade varjud ei tohi langeda naaberkinnistu elamu õuemaale ega üldkasu-
tatavale puhkealale; 

•	 Väiketuulikute paigaldamisel on kohustus ehitusprojekti juurde lisada müra modelleerimise ja varjutuse 
hindamise (varjukaart) tulemused; 

•	 alustada koostööd Kaitseministeeriumiga juba tuulikute paigaldamist kavandades veendumaks, et taga-
tud on riigikaitseliste ehitiste töövõime ning mistahes kõrgusega elektrituuliku planeerimine ja ehitamine 
tuleb kooskõlastada Kaitseministeeriumiga.

Päikeseparkide rajamisel otseseid välistusi aladele ei ole, ent on antud suunised eelistuslikele ja mittesobi-
vatele aladele: 

•	 Võrku müümise eesmärgil rajatavate (ulatuslike) päikeseparkide rajamisel eelistada väheväärtuslike ala-
de ja inimkasutusest väljalangenud alade (nn brownfield) kasutamist. Otstarbekas on nende kavanda-
mine nt väheviljakatel põllumajandusmaadel, väheväärtuslikel karjamaadel, elektriliinide ja alajaamade 
vahetus läheduses asuvatel lagedatel ja vähemetsastel aladel jms; 

•	 ulatuslike päikeseparkide rajamine ei ole üldjuhul lubatud väärtuslikel maastikel, rohelises võrgustikus ja 
väärtuslikul põllumajandusmaal;

•	 Elamualadel paneelide paigutamine hoonete katustele või maapinnale ja/või nende kasutamine hoonete 
või rajatiste varikatustena eeldab põhjapoolse naabri kooskõlastust juhul, kui varjutus võib häirida elani-
ke igapäevaelu. Kooskõlastus on vajalik maapinnast üle 3 m kõrguste paneelide paigaldamisel, kui need 
asuvad krundi piirile lähemal kui 5 m

5.3. Võrku ühendamise võimalused

NB! Tuule- või päikeseenergialahenduse paigaldamise üks olulisi eelduseid on kindlasti ka võrku ühendami-
se võimaluste olemasolu arenduse asukohas. Oluline on teada, et kõik kulutused, mis tehakse seoses elektri-
tootja liitumisega elektrivõrku, tasub täies mahus liituja/tootja. Suurte tootmisvõimsuste juures on lisaks jao-
tusvõrgus tehtavatele elektrivõrgu ehitustöödele vaja arvestada ka võimalike kulutustega seoses põhivõrgu 
(Elering AS) ehitustöödega. Olemasoleva võimaliku liitumispunkti kaugus võiks jääda kuni 400 m kaugusele. 
Suurema vahemaa puhul lisanduvad olulised kulud liitumisvõimaluste loomiseks.

Eesti elektrisüsteem jaguneb põhi- ja jaotusvõrguks (Joonis 21). Põhivõrguettevõtjaks on Elering, kes pa-
kub kõrgepingevõrgu (110–330 kV) ülekandeteenuseid (vt põhivõrgu kaarti) ning ühtlasi vastutab süsteemi-
haldurina Eesti elektrisüsteemi kui terviku toimimise eest. 

Eleringile kuuluvate kõrgepingevõrgu seadmete lõppedes algab jaotusvõrk (0,4–110 kV), mille kaudu toime-
tavad võrguettevõtjad elektri tarbija liitumispunktini. Eestis on käsiraamatu koostamise hetkel registreeritud 
33 jaotusvõrguettevõtjat. 

https://www.kosevald.ee/documents/825002/1237269/2020-12_Kose_YP_Jarelevalvesse.zip/dffa92be-95dc-4337-ad6c-6d830c90e100
https://elering.ee/elektri-pohivorgu-kaart
https://www.konkurentsiamet.ee/sites/default/files/18_02_05_jaotusvorguettevotjad_elektriturul.pdf
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Joonis 21. Eesti elektrisüsteem66. Allikas: Elering

Lähtuvalt tootmise eesmärgist ning olemasolevatest ühendusvõimalustest tuleb valida enda arenduse jaoks 
sobivaim. Olulised küsimused, millele vastata, on toodud Joonis 22

Joonis 22. Kuidas leida sobiv ühendusetüüp 

Elektrienergia tootmisel on võimalik olenevalt asukohast ning tootmise eesmärgist kasutada kolme erinevat 
ühendust (Joonis 23)

Joonis 23. Võrku ühendamise võimalused

66 https://elering.ee/elektrisusteem 

Võrguühendusega 
(on-grid)

Võrguühendusega 
hübriidsüsteem (on-grid)

Võrguühenduseta

Võrguga ühendatud 
tootmissüsteem, mis 

võimaldab liigset 
toodetud elektrit 
ka võrku müüa

Nutikas lahendus, mis 
on sisuliselt off-grid, 

aga vajadusel kasutab 
ka välisvõrgu ühendust 

või generaatorit

Võrguga ühendmata 
autonoomne 

tootmissüsteem

https://elering.ee/elektrisusteem
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•	 Autonoomsed ehk võrguühenduseta (off-grid) päikeseenergia lahendused on üldisest elektrivõrgust 
sõltumatud ja sobivad seetõttu eriti hästi näiteks maakodusse või suvilasse. Selle valiku korral liigu edasi 
edasi peatüki 4 „Päikeseenergia tehnoloogilised lahendused“ juurde.

•	 Võrguühendusega lahenduste valimisel tuleb välja selgitada võrguga liitumise võimalused ja astuda 
liitumiseks vajalikud sammud. Nii müügiks tootmisel kui omatarbimisest üle jääva elektrienergia müümi-
seks võrku, tuleb esmalt sõlmida elektritootja võrguleping ehk teha läbi elektritootja liitumine. Täpse-
ma info liitumise protsessist ja nõuetest leiab peatükist „Võrguga liitumine“.

Elektrilevi teeninduspiirkonna alajaamade vabu võimsusi on võimalik kontrollida nende kodulehelt. Kaart 
näitab vaba võimsusressurssi jaotusvõrguga liitumiseks (sõltuvalt alajaamast pingel 6, 10, 15 või 20 kV) ning 
see võtab arvesse nii võrgulepingut põhivõrguga, alajaama seadmete läbilaskevõimet kui kehtivaid võrgu- ja 
liitumislepinguid klientidega. Vaba ressurssi ületava võimsuse vajaduse korral selgitatakse liitumiseks vajalik 
tööde maht ja ajakulu välja liitumispakkumise koostamisel.

Põhivõrguga liitumise võimalusi saab uurida vabade liitumisvõimsuste arvutusprogrammist (VLA), mis näi-
tab nii antud ajahetkel kui järgnevatel aastatel alajaamades olevaid ligilähedaselt vabu liitumisvõimsusi, mille 
korral ei ole vaja ülekandeliinide läbilaskevõimet suurendada. Lisaks arvutab programm vastavas alajaamas 
soovitud liitumisvõimsusega liitumisel orienteeruva võrgutugevduste ja alajaamatööde maksumuse.

Elektrienergia jaotamiseks tarbijatele on lisaks kaks teatud tingimustele sobivat erilahendust: 

•	 Otseliini puhul puudub eraldi võrguühendus võrguga (v.a. suletud jaotusvõrguga), kuid see võib olla 
võrguga kaudses ühenduses turuosalise elektripaigaldise kaudu. Seega puuduvad ka võrgutasud ning 
elektrivõrguga liitumise tasu. Otseliin on mõeldud elektrienergia edastamiseks elektrijaamade vahel või 
teistele turuosalistele oma tarbeks kasutamiseks, edasimüügiks või edastamiseks. Otseliin rajatakse 
tootja elektrijaamaga samale kinnistule, sellega piirnevale kinnistule või tootmisseadmest kuni kuue ki-
lomeetri kaugusel paikneva elektripaigaldiseni. Otseliini kaudu elektri edastamiseks tuleb taotleda tege-
vusluba, välja arvatud juhul, kui otseliin on ühendatud kuni 500 kW netovõimsusega tootmisseadmega. 
Täpsema info tegevusloa vajalikkusest elektrienergia edastamiseks otseliini kaudu leiab elektriturusea-
dusest ning TTJA kodulehelt.

•	 Suletud jaotusvõrgu abil saavad ettevõtted ise oma võrgus taastuvenergiat toota ja tarbida. See sobib 
eelkõige suure energiatarbega ettevõtetele (nt andmekeskustele ja muule elektrointensiivsele tööstuse-
le). Suletud jaotusvõrgu kaudu edastatakse elektrienergiat geograafiliselt piiratud tootmiskoha (nt äri-
rajatise) piires seal asuvatele äritarbijatele, kelle tegevus või tootmisprotsess on omavahel ühendatud. 
Samuti võib suletud jaotusvõrgu kaudu edastada elektrienergiat võrgu omanikule või võrguettevõtjale. 
2020. aasta oktoobris alustati Pakri Teadus- ja Tööstuspargis ühe Eesti esimese suletud jaotusvõrgu 
rajamisega67. Pakri Teadus- ja Tööstuspargi suletud jaotusvõrk ühendab sealsed tööstushoonete komp-
leksid ja taastuvenergia tootmise üheks tervikuks, mille positiivsed mõjud on keskkonnasõbralikum toot-
mine ja tarbimine ning madalamad elektrihinnad ja liitumistasud suure energiatarbimisega ettevõtetele. 68

5.4. Soovitused kohalikule omavalitsusele asukohavalikuks planeeringu koostamisel

Alltoodud soovitused on eeskät mõeldud KOVile juhuks, kui varasemalt ei ole tuule- või päikeseparkide aren-
damiseks sobilikke asukohti või tingimusi üldplaneeringus määratud ning selleks on vajadus vastavalt kas 
ÜP, KOV EP või teatud juhul DP koostamisel.

Välja on toodud üldised aspektid, millele tähelepanu pöörata tuule- või päikeseenergia arendusele sobiva 
asukoha valimisel, lisainfot leiab taastuvenergeetika infopäeva ning üldplaneeringu töötubade materjalidest.

67 Pakri Teadus- ja Tööstuspark: https://pakri.ee/ 
68 Loe pikemalt Äripäeva veebist: https://www.aripaev.ee/sisuturundus/2020/12/03/pakri-suletud-
energia-jaotusvork-on-iga-elektrointensiivse-ettevotte-unistus?utm_source=copypaste 

https://www.elektrilevi.ee/vabad-voimsused
https://vla.elering.ee/
https://www.riigiteataja.ee/akt/130062020028#article-content:~:text=20)%20otseliin%20%E2%80%93
https://www.riigiteataja.ee/akt/130062020028
https://www.riigiteataja.ee/akt/130062020028
https://www.konkurentsiamet.ee/et/elekter-maagaas/elekter/tegevusload
https://planeerimine.ee/koolitused-leht/koolitusmaterjalid-2020/#post-4686:~:text=Ettekanded%20olid%20j%C3%A4rgmistel%20teemadel%3A
https://planeerimine.ee/koolitused-leht/yp-tootubade-materjal/
https://pakri.ee/
https://www.aripaev.ee/sisuturundus/2020/12/03/pakri-suletud-energia-jaotusvork-on-iga-elektrointensiivse-ettevotte-unistus?utm_source=copypaste
https://www.aripaev.ee/sisuturundus/2020/12/03/pakri-suletud-energia-jaotusvork-on-iga-elektrointensiivse-ettevotte-unistus?utm_source=copypaste
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Tabel 6. Soovitused arenduseks sobiva asukoha valikuks 

Milliseid alasid eelistada 

Jäätmaad ning 
tööstusalad

Tuule- ja päikeseparkide rajamiseks on eelistatud üldiselt jäätmaad, nagu 
endised karjäärid ja kasutusest väljalangenud tööstusalad. Samuti sobivad 
teistest paremini olemasolevad tööstusalad ning nende ümbrus. 

Üldiselt mittesobivad alad

Miljööväärtuslikud alad, 
väärtuslikud maastikud 
ja üksikobjektid, 
olulised vaated

Maa-alad, kus võivad olla seatud täpsemad kaitse- ja kasutustingimused, 
millest tuleb ehitustegevuses lähtuda. Elektrienergia tootmine võib olla 
võimalik olenevalt ennekõike visuaalsetest mõjudest. Päikesepaneelide 
hoonetele paigaldamisel on oluline jälgida ka linnalises keskkonnas või 
tiheasustusaladel kehtestatud tingimusi ja arhitektuurinõudeid.

Väärtuslikud 
põllumajandusmaad

Ühest definitsiooni, millised on väärtuslikud põllumajandusmaad, hetkel 
Eesti õigusruumis ei eksisteeri.69 Maakonnaplaneeringutes on määratud 
üldised kriteeriumid ning kasutamiseks ja säilitamiseks vajalikud tingimused, 
mida üldplaneeringutes täpsustatakse. Üldjuhul lähtutakse põhimõttest, et 
väärtuslikule põllumajandusmaale ehitamisest tuleks hoiduda, kui on olemas 
alternatiivsed võimalused. Samas võib elektrienergia tootmine olla lubatud, 
kui ei kahjustata olulisel määral väärtusliku põllumassiivi terviklikkust ning 
on tagatud pargialuse maa mullaviljakuse säilimine. 

Rohevõrgustik Üldplaneeringutes täpsustatakse maakonnaplaneeringus toodud rohe-
võrgustiku toimimist tagavaid tingimusi ning vajadusel määratakse sellest 
tekkivad kitsendused, mis võivad ka ehitustegevust mõjutada. Rohevõrgustik 
seob elurikkuse säilitamiseks ühtseks sidusaks süsteemiks kaitstavad alad 
ja neid toetavad alad väljaspool kaitsealasid. Elektrienergia tootmine võib 
olla võimalik olenevalt reaalsest mõjust antud rohevõrgustiku alale. 

Kuidas määrata sobivat juhtotstarvet 

Oluline on jälgida 
maa juhtotstarbeid, 
millega näidatakse ära 
maa-ala perspektiivne 
kasutusfunktsioon ning 
neis lubatud tegevused.

Tuule- ja päikeseparkide rajamiseks sobivad tööstus- ja ettevõtlusalad, 
mis võivad olla jagatud kolme alaliiki, ent ei pruugi olla alati selgepiiriliselt 
määratletud. Täpsema jaotuse korral sobivad parkide rajamiseks ennekõike 
tootmise70 maakasutusfunktsiooniga alad.

Lubatud võivad olla ka kaasotstarbed või maakasutuse põhisuuna kirjel-
damine mitmeid kasutusotstarbeid koondava arengualana. 

Milliseid tingimusi täiendavalt kaaluda või täpsustada

Mürakategooriate 
täpsustamine

Üldplaneeringu maakasutuse juhtotstarbele vastavalt määratakse ka müra-
kategooriad, mis võivad mõjutada tuulikute asukohavalikut ja paigaldamist. 
Lisaks atmosfääriõhu kaitse seaduses71 toodule võivad olla mürakategooriad 
täpsustatud ka maalises asustuses paiknevate juhtotstarvete juures. 

69 Välja töötamisel on vastav eelnõu: https://www.agri.ee/sites/default/files/content/komisjonid/pman/pman-2020-02-25-hunt.pdf
70 Tootmis- ja tööstushoone, tootmis- ja tööstusrajatise, sh tuuleenergeetikaga seotud 
rajatise, põllumajandusliku tootmishoone ja -rajatise maa-ala
71  Atmosfääriõhu kaitse seadus – RT I, 05.07.2016, 1. Müra normtasemeid vaata sotsiaalministri määrusest nr 42 „Müra 
normtasemed elu- ja puhkealal, elamutes ning ühiskasutusega hoonetes ja mürataseme mõõtmise meetodid“ – RTL 2002, 38, 511

https://www.riigiteataja.ee/akt/130102020002?leiaKehtiv
https://www.agri.ee/sites/default/files/content/komisjonid/pman/pman-2020-02-25-hunt.pdf
https://www.riigiteataja.ee/akt/130102020003?leiaKehtiv
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Puhveralade ja 
lubatud vahekaugust 
täpsustamine72

Määrata vahekaugused elamutest ja ühiskondlikest hoonetest, täpsustades 
võimalikud erandid. 

Näiteks tiheasustusalades (linnad, alevid) vahekaugus 2000 m ning mu-
jal 1000m. Erandid võivad olla lubatud, kui on tagatud müra normtaseme 
vastavus nõuetele

Määrata vahekaugused puhke- ja virgestusalade ning  tuuleparkide vahel. 

Näiteks puhvriga 1000m

Elektrituulikute ja tuuleparkide kavandamisel arvestada, et elektrituulik ei 
tohi avalikult kasutatavatele teedele (sõltumata nende funktsioonist, liigist, 
klassist ja lubatud sõidukiirusest) paikneda lähemal kui 1,5x(H+D) (sealjuures 
H = tuuliku masti kõrgus ja D = rootori e. tiiviku diameeter). Kavandatud uute 
riigiteede (Via Baltica, Suure väina püsiühendus jne) puhul tuleb vähimat 
kaugust arvestada planeeringuga määratud trassikoridori servast.

Väikese kasutusega (alla 100 auto/ööpäevas) avalikult kasutatavate teede 
puhul võib põhjendatud juhtudel riskianalüüsile tuginedes ja teeomaniku 
nõusolekul lubada planeeringus elektrituulikuid teele lähemale, kuid mitte 
lähemale kui tuuliku kogukõrgus (H + 0,5D). Tulenevalt üldplaneeringu pi-
kaajalisest kehtivusest on soovitatav kindla vahemaa määratlemise asemel 
planeeringu koostamisel kasutada väljapakutud valemit.

72 Näited põhinevad üldplaneeringu töötoa materjalidel https://planeerimine.ee/static/sites/2/mkm-regina-rass.pdf 

https://planeerimine.ee/static/sites/2/mkm-regina-rass.pdf
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6. Detailplaneeringud
6.1. Planeeringumenetlus

Detailplaneeringu koostab kohalik omavalitsus eelkõige üldplaneeringu elluviimiseks ja see on lähiaastate 
ehitustegevuse alus. Detailplaneeringute koostamine ei ole nõutav kogu Eesti alal, vaid selle koostamise 
kohustuslikud juhud on toodud Planeerimisseaduses, millele lisaks võib KOV üldplaneeringus määrata täien-
davad  alad ja juhud, kui detailplaneeringu koostamine on kohustuslik. Täiendavalt võib kohalik omavalitsus 
avalikust huvist lähtudes kaaluda detailplaneeringu koostamist ka väljaspool kindlaks määratud alasid ja 
juhte, kui peab seda vajalikuks.73

Detailplaneeringu koostamise põhietapid on kujutatud Joonis 24, Planeeringu koostamise protsess kulgeb 
paralleelselt nii asjakohaste mõjude kui keskkonnamõjude strateegilise hindamise protsessiga (vt täpsemalt 
asjakohaste mõjude kohta ptk 6.2 ja keskkonnamõjude hindamise kohta ptk 4.3). Mõlemast protsessist tule-
vad olulised alusandmed ka planeeringulahenduse koostamisse. 

NB! menetlusetappide detailsed ajakohased selgitustega skeemid leiab planeerimisseaduse 
ajaveebist. Detailplaneeringute algatamise ja menetlemisega seotud sagedamini küsimusi 
tekitavad sisulised punktid on toodud alljärgnevas tabelis 8. 

Joonis 24. Planeeringu koostamise põhietapid ruumilise planeerimise rohelise raamatu alusel74

Joonis 25. Ülevaade mõjude hindamisest planeeringu koostamise protsessis

73 Kohaliku omavalitsuse planeeringud. Planeerimise ajaveeb: https://planeerimine.ee/ruumiline-planeerimine/yp_dp/ 
74 Ruumilise planeerimise roheline raamat, 2020. https://planeerimine.ee/static/sites/2/ruumilise-planeerimise-roheline-raamat.pdf

IDEE OTSUS
OTSUS

ALGATADA 
VÕI MITTE

LAHENDUSE
KOOSTAMINE

KEHTESTADA 
VÕI MITTE

LAHENDUSE
AVALUKUSTAMINE

https://www.riigiteataja.ee/akt/126022015003?leiaKehtiv#para125
https://planeerimine.ee/juhendid-ja-uuringud/menetlused/
https://planeerimine.ee/juhendid-ja-uuringud/menetlused/
https://planeerimine.ee/ruumiline-planeerimine/yp_dp/
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Planeeringute koostamisel peab kohalik omavalitsus tegema koostööd ja kooskõlastama planeeringu asu-
tustega, kelle valitsemisalasse või tegevusvaldkonda küsimus kuulub (vt ka tabelit 7). Vastavalt vajadusele 
võib koostööd teha ka teiste asutustega või esitada planeering kooskõlastamisele õigusaktides nimetamata 
olukordades. Samuti tuleb planeeringu koostamisse kaasata huvitatud isikud, kes saavad esitada arvamusi. 
KOV peab laekunud seisukohti kaaluma ja neile põhjendatult vastama, seejuures tuleb põhjendada ka seisu-
kohtadega mittearvestamist. Laekunud kooskõlastuste ja seisukohtade kohaselt tuleb nende arvestamise 
korral muuta või täiendada vajadusel ka planeeringulahendust. 

Tabel 7. Asutused ja nende tegevusvaldkonda kuuluvad küsimused koostöö tegemise korra alusel

Asutus Asutuse tegevusvaldkonda kuuluvad küsimused

Kaitseministeerium Kui planeeringuga kavandatakse tuulegeneraatorit, tuuleparki või üle 28 m 
kõrgust ehitist, planeeringuala asub riigikaitselise ehitise piiranguvööndis, 
planeeringu elluviimine võib kaasa tuua riigikaitselise ehitise planeeritud 
töövõime vähenemise või kui planeeringualal asub avalik veekogu

Keskkonnaamet Kui planeeringu elluviimisega võib kaasneda oluline keskkonnamõju (s.o. kui 
planeeringule koostatakse KSH), (välja arvatud allpool toodud Keskkonna-
ministeeriumi kaasamise juhud), samuti kui planeeringualal asub kaitseala, 
hoiuala, püsielupaik, kaitstav looduse üksikobjekt või selle kaitsevöönd või 
ala, mille suhtes on Keskkonnaministeerium algatanud kaitseala, hoiuala, pü-
sielupaiga või kaitstava looduse üksikobjekti kaitse alla võtmise menetluse.75 

NB! Keskkonnaameti kodulehel on toodud ka täiendavad juhud, mil koostöö 
tegemine oleks täiendavalt mõistlik (kuid mitte kohustuslik)

Keskkonnaministeerium 
või valdkonna eest 
vastutava ministri 
volitatud asutus

Kui planeeringu koostamisel on nõutav piiriülese keskkonnamõju strateegiline 
hindamine, planeeringu kehtestajaks on Vabariigi Valitsus, planeeringuga ka-
vandatakse uue tiheasustusala moodustamist või olemasoleva tiheasustusala 
laiendamist ranna või kalda piiranguvööndis või kui planeeringualal asub 
keskkonnaregistri maardlate nimistus olev maardla või selle osa

Lennuamet76

(kuulub alates 2021. 
jaanuarist Transpor-
diameti koosseisu)  

Kui planeeringuga kavandatakse lennuvälja, kopteriväljaku või tuulepargi 
rajamist või üle 45 m kõrguse ehitise püstitamist või planeeringuala hõlmab 
lennuvälja, kopteriväljakut või nende lähiümbrust

Maanteeamet94 
(kuulub alates 
2021. jaanuarist 
Transpordiameti 
koosseisu) 

Kui planeering käsitleb riigitee rajamist, planeeringuala külgneb riigiteega, 
planeering hõlmab tegevusi riigitee kaitsevööndis, planeeringu elluviimisel 
suureneb märkimisväärselt piirkonna liikluskoormus või kui planeeringuga 
kavandatakse ehitist, mis võib põhjustada maanteel liiklejatele visuaalseid 
häiringuid.

Majandus- ja 
Kommunikatsiooni-
ministeerium

Kui planeeringuga kavandatakse avaliku raudtee rajamist

Muinsuskaitseamet Kui planeeringualal asub avalik veekogu, muinsuskaitseala, kinnismälestis 
või nende kaitsevöönd

75 VT lähemalt https://www.keskkonnaamet.ee/et/eesmargid-tegevused/keskkonnamoju-hindamine/planeeringute-kooskolastamine
76  1. jaanuarist 2021 on varasemad Lennuamet, Maanteeamet ja Veeteede Amet liidetud Transpordiametiks. 
Kuna käsiraamatu koostamise hetkel on asjaomased õigusaktid veel muutmata, siis viitame käsiraamatus segaduse 
vältimiseks hetkel kehtivate redaktsioonide põhjal Lennuametile, Maanteeametile ja Veeteede Ametile. 

https://www.riigiteataja.ee/akt/122122015012?leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/122122015012?leiaKehtiv
https://www.keskkonnaamet.ee/et/eesmargid-tegevused/keskkonnamoju-hindamine/planeeringute-kooskolastamine
https://www.keskkonnaamet.ee/et/eesmargid-tegevused/keskkonnamoju-hindamine/planeeringute-kooskolastamine
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Politsei- ja Piirivalveamet Kui planeeringuga kavandatakse üle 45 m kõrgust ehitist, üle 28 m kõr-
gust tuulegeneraatorit, kui planeeringualal asub avalik veekogu, samuti kui 
planeeringuala asub Eesti Vabariigi välispiiri Schengeni välispiiri maismaa-
piiriga külgneva valla territooriumil lähemal kui 5 km piirini või piiriveekogu 
kaldajoonele ja piiriveekoguga külgneva linna territooriumil lähemal kui 1 
km piiriveekogu kaldajoonele, või kui planeeringuala hõlmab piiriveekogu 
ja selles asuvaid saari, samuti planeeringud, mille elluviimine võib avaldada 
mõju riigipiiri valvamisele või seire- ja valvetehnikale

Põllumajandus- ja 
Toiduamet 

Kui planeeringualal asub või planeeringualale kavandatakse rajada maapa-
randussüsteem või kui planeeringuga kavandatav tegevus mõjutab maapa-
randussüsteemi nõuetekohast toimimist

Päästeamet Kui planeeringuga kavandatakse ohtliku või suurõnnetuse ohuga ettevõtte 
rajamist, kui planeeringualal või selle vahetus läheduses asub ohtlik või suur-
õnnetuse ohuga ettevõte või kui planeering käsitleb tuleohutusnõudeid. Vt 
ka Päästeameti kodulehelt.

Tarbijakaitse ja Tehnilise 
Järelevalve Amet

Kui planeeringuala on raudtee kaitsevööndis, planeeringualal asub raudtee-
rajatis, planeeringuga kavandatakse avalikku veekogusse kaldaga püsivalt 
ühendamata ehitist või kui planeeringuga kavandatava ehitise ehitusloa 
andjaks on Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet (meretuulepargid)

Terviseamet Kui planeeringuga käsitletakse tervisekaitsenõuete rakendamist, sealhulgas 
müra ja vibratsiooni küsimusi

Veeteede Amet94 

(kuulub alates 
2021. jaanuarist 
Transpordiameti 
koosseisu)  

Kui planeeringualal asub avalik veekogu või planeering käsitleb veesõidu-
ohutuse küsimusi

Alljärgnevas tabelis on välja toodud sagedamini küsimusi tekitavad sisulised punktid detailplaneeringute 
algatamise ja menetlemise etappides. Esmalt on käsitletud nii tuule- kui päikeseenergeetikat üldiselt puu-
dutavat infot ning vajadusel on eraldi välja toodud konkreetsete tehnoloogiatega seotud sisulised erisused.

https://www.rescue.ee/et/detailplaneeringute-kooskolastamine
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Tabel 8. Küsimusi tekitavad sisulised punktid detailplaneeringu algatamise ja menetlemise etappides

Millal tuleb detailplaneering algatada?

DP koostamise kohustus (PlanS alusel): 

1. Ehitusloakohustusliku: 
•	 hoone püstitamiseks
•	 olemasoleva hoone laiendamiseks üle 33 protsendi selle esialgu kavandatud mahust
•	 olulise avaliku huviga rajatise püstitamiseks77

•	 olulise ruumilise mõjuga ehitise ehitamiseks, kui olulise ruumilise mõjuga ehitise asukoht on 
valitud üldplaneeringuga

2. Kui DP koostamine on antud asukohas või tegevusele nõutav üldplaneeringuga
3. Olulise avaliku huvi olemasolu korral võib KOV volikogu algatada detailplaneeringu koostamise 

ka muul alal või juhul 
4. Kui tahetakse muuta üldplaneeringut, siis tuleb koostada üldplaneeringut muutev detailplaneering

Kontrolli:

1. kas ÜPs ja MPs on toodud tuulikute ja päikesepaneelide paigaldamiseks sobivad alad ja/või tin-
gimused, millal ja kus tuleb koostada detailplaneering. Tingimused võivad olla kirjeldatud ka 
üldisemalt tehnorajatiste, tehnosüsteemide ja elektritootmise rajatiste ja tootmismaa all.

2. kas tegevus on kooskõlas kavandatud maakasutusega või on vajalik muuta üldisemat planeerin-
gut. Kui DPga tehakse ettepanek ÜP muutmiseks, ei tohi ÜP uus lahendus minna vastuollu MPs 
kavandatuga;

3. kas tegemist on olulise ruumilise mõjuga ehitisega. Olulise ruumilise mõjuga ehitist on võimalik 
detailplaneeringuga kavandada ainult siis, kui üldplaneeringus on sellele asukoht valitud. 

4. kas tegemist võib olla olulise avaliku huviga rajatisega. Otsustamine on igakordne KOVi otsus ja 
oleneb kohalikest oludest ning konkreetsest kavandatavast tegevusest. Põhjendatud otsuse puhul 
võib alternatiivina kaaluda ka Projekteerimistingimuste väljastamist avatud menetluse raames.

Praktikas on KOV-ide poolt kasutatud teatud juhtudel ka võimalust loobuda detailplaneeringu koostami-
sest, kui tegemist on ehitusseadustikus sätestatud ajutise ehitise püstitamisega. NB! Ajutine ehitis peab 
siiski vastama üldplaneeringu maakasutuse juhtotstarbele78.

DP koostamise kohustuse korral võib lubada DPd koostamata püstitada või laiendada projekteerimistingi-
muste alusel olemasoleva hoonestuse vahele jäävale kinnisasjale ühe hoone ja seda teenindavad rajatised 
(st kavandatakse ja ehitatakse korraga nii hoone kui teenindavad rajatised, säte ei ole kasutatav iseseisva 
päikesepargi rajamiseks), kui79 

1. ehitis sobitub mahuliselt ja otstarbelt piirkonna väljakujunenud keskkonda, arvestades sealhulgas 
piirkonna hoonestuslaadi;

2. üldplaneeringus on määratud vastava ala üldised kasutus- ja ehitustingimused, sealhulgas 
projekteerimistingimuste andmise aluseks olevad tingimused, ning ehitise püstitamine või 
laiendamine ei ole vastuolus ka üldplaneeringus määratud muude tingimustega;

3. ei saa rakendada, kui alale on juba kehtiv detailplaneering, sel juhul on lubatud väljastada ehitus-
seadustiku § 27 kohased projekteerimistingimused, mis täpsustavad detailplaneeringu lahendust 
asjakohasel juhul. Olemasolevat kehtivat detailplaneeringut saab muuta vaid PlanS § 140  lõike 7 
kohaselt, koostades uue detailplaneeringu. 

Võimalik on ka DP algatamisest keelduda, kui juba eelnevalt on selge, et tegemist on sobimatu tegevusega. 
Näiteks KSH eelhinnangu koostamise põhjal, kui on selge, et KSH läbiviimine ei annaks võimalust tegevuse 
ellu viimiseks. Või kui kavandatatakse sobimatut maakasutust jmt põhjendatud olukorrad. Algatamisest 
keeldumise otsus peab olema selgelt põhjendatud.

PlanS § 128 lõige 7 kohaselt ei algatata DPd eelkõige juhul, kui:

1. algatamine on ilmselgelt vastuolus üldplaneeringuga;
2. on ilmne, et algatatava planeeringu elluviimine tulevikus ei ole võimalik, eelkõige kui planeeringu koos-

tamise korraldajal puudub võimalus detailplaneeringukohaste avalikuks kasutamiseks ette nähtud tee 
ja sellega seonduvate rajatiste, haljastuse, välisvalgustuse või avalikes huvides olevate tehnorajatiste 
ehitamise kohustuse täitmiseks vajalike kulude kandmiseks ning detailplaneeringust huvitatud isik 
keeldub selliseid kulusid kandmast;

3. selleks on muu ülekaalukal avalikul huvil põhinev põhjus;
4. planeeringu elluviimisega kaasneks ebaproportsionaalne kolmanda isiku õiguste riive;
5. PlanS § 125 lõikes 5 sätestatud juhul või
6. planeeringu koostamise korraldaja eelarves puuduvad vahendid planeeringu koostamise, koostamise 

tellimise ja mõjude hindamisega kaasnevate kulude kandmiseks ja planeeringu koostamisest huvitatud 
isik selliseid kulusid ei kanna.

77 NB! Täpset nimekirja või definitsiooni ei ole seadusandja olulise avaliku huviga rajatisele andnud. Seega peab KOV iga kord analüüsima rajatisest 
tuleneva mõju suurust, ulatust, intensiivsust, kestvust ja teisi aspekte ning kaaluma neid vastavalt planeerimise põhimõtetele ja eesmärkidele. 
Oluline on siiski, et mõju võib laiale avalikkusele huvi pakkuda eelkõige siis, kui mõju ulatub kinnistupiirist kaugemale ehk rajatis mõjutab laiemat 
ümbrust. Olulist avalikku mõju ei saa eeldada juhul, kui mõjutatud on ainult asukoha kinnisasi või naaberkinnisasjad. Mõjud võivad olla nii otsesed 
kui kaudsed, need ei pruugi tuleneda ainult rajatisest endast, vaid kaasneda nt visuaalse, liiklus- või loodusmõjuna. Täpsemad soovitused, kuidas 
selgitada välja, kas ehitis on olulise avaliku huviga rajatis, mille püstitamiseks on vaja koostada detailplaneering, võib leida planeerimise ajaveebist.
78 https://planeerimine.ee/kkk/ajutine-ehitis-ja-yp-maakasutuse-juhtotstarve/ 

 
 
 
 

https://www.riigiteataja.ee/akt/126022015003?leiaKehtiv#para125
https://www.riigiteataja.ee/akt/130062015054?leiaKehtiv#para140
https://www.riigiteataja.ee/akt/126022015003?leiaKehtiv#para128
https://www.riigiteataja.ee/akt/126022015003?leiaKehtiv#toggle-laws:~:text=(5),-Kohaliku%20omavalitsuse%20%C3%BCksus
https://planeerimine.ee/kkk/kas-ehitis-on-olulise-avaliku-huviga-rajatis/
https://planeerimine.ee/kkk/ajutine-ehitis-ja-yp-maakasutuse-juhtotstarve/
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Tuulikud
PlanS kohaselt ei ole DP koostamine kohustuslik 
väiketuulikute (mis pole tuulepark) või üksiku tuuliku 
paigaldamisel, kontrolli ÜPd ja MPd.
Olenevalt asukohast võib olla tegu olulise avaliku 
huviga rajatisega, muuhulgas tuleb kindlasti hinnata, 
kas tuulegeneraatori ehitamisest tulenev mõju võib 
ulatuda ka naaberkinnisasjadele.

Tuulepargid
Sageli on MPs või ÜPs on  määratud alad, kus on 
lubatud tuulepargi rajamine, ning neile kehtib DP 
koostamise kohustus. 
Hinda, kas tegu on olulise avaliku huviga rajatisega. 
Enamasti võib eeldada kogukonna kõrgendatud huvi.

Paneelide paigaldamine hoonetele/oma tarbeks
PlanS alusel ei ole DP koostamine kohe kohustuslik, 
kontrolli ÜPd ja MPd.

Üldiselt ei ole sel puhul olulist avalikku huvi, ent 
oleneb konkreetsest asukohast (nt tiheasustus, 
avaliku huvi alune objekt jmt).

Päikesepargid
Sageli MP-s või ÜPs on määratud tingimused päi-
keseparkide rajamiseks. 
Üldiselt ei ole tegu olulise avaliku huviga, ent oleneb 
konkreetsest asukohast (nt tiheasustus, puhkeala 
jmt) ja kavandatava pargi suurusest (peamiselt vi-
suaalne mõju).

Kuhu võib tuule- ja päikeseenergia lahendusi rajada?

Tuleb lähtuda maakonnaplaneeringust, üldplaneeringust ja PlanSi põhimõtetest. Detailsemalt on kirjel-
datud peatükis 4.1.1
Üldiselt on eelistatud jäätmaad nagu endised karjäärid ja kasutusest välja langenud tööstusalad. Asukoha 
sobivuse hindamisel tuleks võtta arvesse konkreetse maa-ala alternatiivväärtust ehk seda, milline tege-
vus võiks olla kõige kasumlikum! Eriti väärtusliku põllumajandusmaa puhul, kas on olemas alternatiivsed 
sobivad alad. 

1. Kontrolli, kas MPs on tuulikute ja päikesepaneelide paigaldamiseks / pargi rajamiseks sobivad 
alad ja tingimused

2. Kontrolli, kas ÜPs on määratud tuulikute ja päikesepaneelide paigaldamiseks / pargi rajamiseks 
sobivad alad ja tingimused

3. Kontrolli, milline on maa-alale kavandatud maakasutuse juhtotstarve:
•	 parkide rajamiseks peab ÜPs olema alale üldjuhul määratud tootmismaa80 juhtotstarve81. kui 

tegemist pole valdava maakasutuse juhtotstarbega, tuleb kontrollida, kas on seatud täiendavad 
tingimused energiatootmiseks või kaasotstarveteks; 

•	 ÜPs olev maakasutuse juhtotstarve on aluseks DPs krundi sihtotstarbe määramisele. Ehk näiteks 
maatulundusmaale on võimalik määrata ka tootmismaa liitsihtotstarve, kui on võimalik jätkata 
kavandatud tegevusega, ning maa-ala ristkasutus; 

•	 KOV võib reserveeritud maakasutusega aladel lubada ka ajutiselt muud kasutust, näiteks toot-
mistegevust, kuni põhiotstarbel on vajalik kasutada, kui see on lubatud ÜPs; 

•	 Kui kavandatava tegevuse alune muu kui tootmismaa sihtotstarbega maa-ala moodustab alla 5% 
kogu krundi pindalast, siis ei pruugi olla vajalik maa sihtotstarbe muutmine ning ala on võimalik 
tähistada tootmisõuena (täpne tootmisõue pindala selgitatakse välja kasutusloa andmisel ja 
esitatakse Maa-ametile).

Mõjude hindamise vajadus 

Iga planeeringu puhul tuleb tuvastada, millised mõjud võivad antud planeeringu elluviimisega kaasneda, 
kas on vajalik läbi viia keskkonnamõjude hindamine (KSH) ning milliseid asjakohaseid mõjusid on vaja 
hinnata. KSH koostamise korral on võimalik ette näha ka KSH koostamine KMH detailsusastmes, misläbi 
võib väheneda vajadus täiendavaks KMH hindamiseks järgmistes protsessi etappides. Mõjude hindamise 
tellimiseks vaata ka Konsultatsioonihangete juhendit. 

KSH hindamise kohustuslikud ning eelhindamist eeldavad juhud on detailsemalt käsitletud peatükis 6.3.

NB! Lisaks kohustuslikele juhtudele, võib mõjude hindamise vajadus selguda menetluse käigus, näiteks 
avalikustamise käigus, kui on tugev kogukonna vastuseis. 

1. Oluline on määrata ära ka millised muud asjakohased mõjud väljaspool KSH hindamise protsessi 
vajavad hindamist. Vt peatükk 6.2. Kõige sagedamini võib olla vaja hinnata potentsiaalset visuaalset 
mõju, müra, varjutust jms. 

80 Tootmis- ja tööstushoone, tootmis- ja tööstusrajatise, sh tuuleenergeetikaga seotud rajatise, põllumajandusliku tootmishoone ja -rajatise maa-ala

81 Maakasutuse juhtotstarve on üldplaneeringuga määratav maa-ala kasutamise valdav otstarve, 
mis annab kogu määratud piirkonnale edaspidise maakasutuse põhisuunad

https://www.riigiteataja.ee/akt/603256?leiaKehtiv#toggle-laws:~:text=(19)%20Tuulepark
https://www.riigiteataja.ee/akt/609071?leiaKehtiv#para18b1
https://www.riigiteataja.ee/akt/609071?leiaKehtiv#para18b2
https://www.riigiteataja.ee/akt/MaaKatS#para18
https://www.riigiteataja.ee/akt/MaaKatS#para18
https://www.riigiteataja.ee/akt/129122013013?leiaKehtiv#para26
https://www.rahandusministeerium.ee/sites/default/files/Regionaalareng_poliitika/soovitused_ruumilise_planeerimise_hangete_labiviimiseks_2018-02-26.pdf
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Tuulikud ja tuulepargid
KSH koostamine kohustuslik: 

•	 Tuuleelektrijaama püstitamine veeko-
gusse; 

Tuleb anda KSH eelhinnag:
•	 rohkem kui viie tuulikuga tuuleelektrijaa-

ma, mille koguvõimsus on üle 7,5 mega-
vati, rajamisel maismaale;

Päikeseelektrijaamad
KSH koostamise ja KSH vajalikkuse eelhinnangu 
andmise kohustus puudub. Seega oleneb eelhinnan-
gu koostamise vajadus KOV hinnangust potentsiaal-
selt kaasneva keskkonnamõju olulisusele (näiteks 
on potentsiaalne mõju looduskaitsealale). 

Kellega tuleb teha koostööd ning keda kaasata planeeringu menetluses?

Detailplaneering koostatakse koostöös valitsusasutustega, kelle valitsemisalas (vt ka Tabel 7) olevaid 
küsimusi detailplaneering käsitleb – need on kooskõlastajad. Seejuures pööra tähelepanu järgmisele:

•	 Kaasamine tuleb alati ka põhjendada 
•	 Tuvasta ja kaasa planeeritava tegevusega ning planeeringuala või planeeringu mõjualaga seotud 

teised asutused (sh tehnoloogiast tulenevad erisused). Pane tähele ka tehnoloogia
•	 KSH eelhinnangu ja/või KSH koostamise korral tuleb täiendavalt küsida seisukohti asjakohastelt 

asutustelt.82

•	 Keskkonnaametiga tuleb kindlasti kooskõlastada kui planeeringu elluviimisega võib kaasneda 
oluline keskkonnamõju või planeeringualal asub kaitseala, hoiuala, püsielupaik, kaitstava loo-
duse üksikobjekt või selle kaitsevöönd  või on algatatud vastav menetlus. Vaata ka  täiendavaid 
soovitusi, millal lisaks soovituslik teha koostööd 

•	 Kontrolli, millised kitsendused on alale kehtestatud – need asutused tuleb kindlasti kaasata

Detailplaneeringu koostamisse kaasatakse isikud, kelle õigusi võib planeering puudutada, ja isikud, kes 
on avaldanud soovi olla kaasatud – need on arvamuse avaldajad. Seejuures pööra tähelepanu järgmisele: 

•	 Määra tegevuse mõjuala, kas ekspertteabe või näiteks KSH eelhinnangu alusel, ning kaasa 
mõjualasse jäävate kinnistute omanikud

•	 Kaasa alal paiknevate tehnovõrkude valdajad ja need, keda on ehitusloa menetluse etapis vaja 
kaasata

•	 Kaasa alal paiknevate teede omanikud ja need, keda ehitusloa menetluse etapis on vaja kaasata 
•	 Menetluse käigus võivad kaasatavad osapooled teha vastavalt vajadusele ka täiendavaid ette-

panekuid kaasatavate osas (näiteks külaseltsid, valdkonna eksperdid, muud asutused). 

Tuulikud ja tuulepargid
Kooskõlastajad, kes tulenevalt kõrgusest kindlasti 
tuleb kaasata:

•	 Kaitseministeerium  - igal juhul; 
•	 Lennuamet - tuulepargi rajamist või üle 45 

m kõrguse ehitise püstitamist või planee-
ringuala hõlmab lennuvälja, kopteriväljakut 
või nende lähiümbrust;

Päikeseelektrijaamad
Kooskõlastajad, kes tulenevalt potentsiaalsest vi-
suaalsest häiringust kindlasti tuleb kaasata: 

•	 Maanteeamet - paikneb tee ehituskaitse-
vööndis või võib põhjustada maanteel liik-
lejatele visuaalset häiringut (tee lähedus); 

•	 Lennuamet - planeeringuala hõlmab 
lennuvälja, kopteriväljakut või nende 
lähiümbrust;

82 Asjaomased asutused on asutused, keda strateegilise planeerimisdokumendi või kavandatava tegevuse rakendamisega 
eeldatavalt kaasnev keskkonnamõju tõenäoliselt puudutab või kellel võib olla põhjendatud huvi eeldatavalt kaasneva 
keskkonnamõju vastu. Eelmises lauses nimetatud asutuste hulka võivad olenevalt strateegilise planeerimisdokumendi või 
kavandatava tegevuse iseloomust kuuluda Kaitseministeerium, Keskkonnaministeerium, Kultuuriministeerium, Majandus- ja 
Kommunikatsiooniministeerium, Maaeluministeerium, Rahandusministeerium, Siseministeerium, Sotsiaalministeerium ja nende 
valitsemisalas tegutsevad valitsusasutused, kohaliku omavalitsuse üksus ning teised asjaomased asutused. KeHJS

https://www.riigiteataja.ee/akt/122122015012?leiaKehtiv
https://www.keskkonnaamet.ee/et/eesmargid-tegevused/keskkonnamoju-hindamine/planeeringute-kooskolastamine#node-article-2715:~:text=T%C3%A4iendavalt%20oleks%20m%C3%B5istlik%20(kuid%20mitte%20kohustuslik),on%20vajalik)%20esitada%20koosk%C3%B5lastamiseks%20Keskkonnaametile%2C%20kui%3A
https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/kitsendused
https://www.riigiteataja.ee/akt/112122018045?leiaKehtiv#para2b3
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Millal kaasata avalikkus83?

Kuigi PlanS ei kohusta enne planeeringu algatamist avalikkust teavitama, on kogukonna, nii alaliste kui 
hooajaliste elanike kaasamine ja informeerimine juba tegevuse kavandamise varases etapis oluline ning 
aitab vähendada potentsiaalset vastuseisu 

•	 Mõjutatud isikute kaardistamisel mõtle ka sellele, kuidas vajadusel mugavalt kaasata teise 
omavalitsuse elanikke. Protsessi käigus võib olla vaja üle vaadata mõjuala ulatus ja kaasatavate 
isikute ring

•	 Oluline on kogukonda informeerida potentsiaalsetest mõjudest nii rajamise ajal kui hiljem ka-
sutuse faasis (vt lähemalt peatükk 4.3.)

•	 Samuti on oluline informeerida elanikke, kindlasti mõjuala kinnistute omanikke, kas kavan-
datava tegevusega kaasneb täiendavaid piiranguid ka nende maale (näiteks tehnovõrkude 
piiranguvööndid jms)

Millele pöörata tähelepanu lahenduse koostamisel?

•	 Kui mõjude hindamisel on tuvastatud potentsiaalseid negatiivseid mõjusid, peab lahendus 
arvestama nende minimeerimise ja leevendusmeetmete kasutusele võtmisega.

•	 Avaliku väljapaneku ajal on igal isikul õigus  detailplaneeringu ja koostamise korral ka KSH 
aruande kohta arvamust avaldada. Laekunud seisukohti tuleb kaaluda ja põhjendatult vastata.

•	 Planeeringuala ei pea hõlmama võrguühendusi kuni liitumispunktini, kui liitumispunkt asub 
planeeringu mõjualal. Seda tuleks vastavalt ka planeeringu seletuskirjas käsitleda, et tagada 
planeeringu elluviidavus.

•	 Vastavalt PlanS §-le 131 on KOVil kohustus DP kohaste rajatiste väljaehitamiseks, kui selle 
kohta ei sõlmita arendajaga lepingut. Oluline on kontrollida, et kõik vajalikud rajatised oleks 
ka lepingus kirjas.

Elluviimine

•	 Kui planeeringu alusel lubatakse ajutise ehitise rajamist või muudetakse ajutiselt sihtotstarvet (ajutiselt 
ÜPs reserveeritud juhtotstarbest erinevat maakasutust), peab KOV vastavalt Maakatastriseadusele 
jälgima, et katastriüksuse sihtotstarve vastaks tegelikule kasutusele ning pärast määratud aja möö-
dumist muudetakse tagasi ka maa sihtotstarve. 

6.2. Asjakohaste mõjude hindamine

NB! Asjakohaste mõjude hindamine on alati osa ruumilisest planeerimisest ning selle läbiviimine ei 
sõltu KSH läbiviimisest. Kõiki teemasid ei pruugi KSH hindamine vajalikul määral katta. 

Sageli samastatakse mõjude hindamist detailplaneeringute koostamise protsessis keskkonnamõjude hin-
damisega, ent planeerimisseaduse § 4 lg 284 sätestab, et planeerimistegevuse korraldaja ülesanded on pla-
neeringu elluviimisega kaasnevate asjakohaste majanduslike, kultuuriliste, sotsiaalsete ja looduskesk-
konnale avalduvate mõjude hindamine, sh keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) korraldamine 
(vt. peatükk 6.3). 

Enne detailplaneeringu algatamist tuleb välja selgitada milliseid asjakohaseid mõjusid on vaja hinnata. Ra-
handusministeerium on selgitanud asjakohaseid mõjusid kui ühisosa olulistest mõjudest ning valitud tava-
listest mõjudest, mida tuleks samuti hinnata.85 Eriti oluline on just tähelepanu pööramine KSH raames mitte 
hinnatavatel mõjudel, sealhulgas kindlasti positiivsetele mõjudele, mida on selgitatud Tabelis 9.

83  Kaasamise teemadel võib häid näiteid ja juhendeid leida Rahandusministeeriumi juhise „Nõuandeid üldplaneeringu 
koostamiseks“ peatükist 7.2. https://planeerimine.ee/static/sites/2/uldplaneeringu_juhis_final.pdf.
Samuti on toodud hea ülevaade keskkonnateabe avalikustamise ja kaasamise kohta keskkonnaga 
seotud otsuste juures toodud juhises „Keskkonnainfo kättesaadavus ja kaasamine keskkonnaotsuste 
tegemisse“ http://media.voog.com/0000/0036/5677/files/kkinfo_kaasamine_l6plik.pdf
84 Planeerimisseadus – RT I, 26.02.2015, 3
85 Vt lisaks planeerimise ajaveebist „Mõju hindamine planeerimisel“: https://planeerimine.ee/ruumiline-planeerimine/moju/ 
Asjakohaste mõjude hindamine: https://planeerimine.ee/2020/11/asjakohaste-mojude-hindamine/ 
Nõuandeid üldplaneeringu koostamiseks: https://planeerimine.ee/static/sites/2/uldplaneeringu_juhis_final.pdf 

https://www.riigiteataja.ee/akt/126022015003?leiaKehtiv#toggle-laws:~:text=%C2%A7%20131.%20%20%20Detailplaneeringukohaste%20rajatiste%20v%C3%A4ljaehitamine
https://www.riigiteataja.ee/akt/609071?leiaKehtiv#para18
https://www.riigiteataja.ee/akt/126022015003?leiaKehtiv#article-content:~:text=5)%20planeeringu,-elluviimisega
https://planeerimine.ee/ruumiline-planeerimine/moju/
https://planeerimine.ee/ruumiline-planeerimine/moju/
https://planeerimine.ee/static/sites/2/uldplaneeringu_juhis_final.pdf
http://media.voog.com/0000/0036/5677/files/kkinfo_kaasamine_l6plik.pdf
https://www.riigiteataja.ee/akt/126022015003
https://planeerimine.ee/ruumiline-planeerimine/moju/
https://planeerimine.ee/2020/11/asjakohaste-mojude-hindamine/
https://planeerimine.ee/static/sites/2/uldplaneeringu_juhis_final.pdf
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Joonis 26. Asjakohaste mõjude olemus vastavalt Rahandusministeeriumi selgitustele

Asjakohaste mõjude hindamisel võidakse hinnata ka nö tavalisi mõjusid erinevates valdkondades. Asjako-
haste mõjude hindamiseks võib tellida planeeringu koostamise käigus erinevaid uuringuid, (näiteks visuaal-
sete mõjude hindamine või varjude modelleerimine, samuti sotsiaal-majanduslike mõjude uuringud), integ-
reerida asjakohaste mõjude hindamine KSH koostamisse laiendades hinnatavate mõjuvaldkondade ringi 
(nagu Eesti mereala planeeringu puhul) või mõnel muul sobival viisil. Lähemalt on asjakohastest mõjudest 
juttu Rahandusministeeriumi kodulehel ning üldplaneeringu nõustiku 6. peatükis.

Tabel 9. Keskkonnamõjude ja asjakohaste mõjude hindamise võrdlus

Keskkonnamõjude hindamine Asjakohaste mõjude hindamine

Õiguslik alus KeHJS ja planeerimisseadus Planeerimisseadus

Millal 
koostatakse

Keskkonnamõju strateegiline 
hindamine (KSH) – planeeringud 

Planeeringud 

Keskkonnamõju hindamine (KMH) – 
tegevusload, sh 

•	 ehitusluba;

•	 ehitise kasutusluba;

•	 keskkonnaluba ;

•	 hoonestusluba; mõni muu eeldatavalt 
olulise keskkonnamõjuga kavandatavat 
tegevust lubav dokument. 

Fookusvald-
konnad

Ennekõike looduskeskkonnale (nt kaits-
tavad loodusväärtused, bioloogiline mit-
mekesisus, taimestik-loomastik, loodus-
ressursid nagu vesi või õhk) avalduvad 
olulised mõjud. Lisaks mõjud sotsiaalsed ja 
kultuurilised mõjud, kui need tekivad tege-
vuse tulemusel muutuva looduskeskkonna 
seisundi kaudu. 

Majanduslikud, kultuurilised, sotsiaalsed 
(sh tervise) ja looduskeskkondlikud mõjud

http://mereala.hendrikson.ee/
https://planeerimine.ee/2020/11/asjakohaste-mojude-hindamine/
https://planeerimine.ee/static/sites/2/uldplaneeringu_juhis_final.pdf
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Mõjude 
jaotus

Tavaline keskkonnamõju on kavandatava 
tegevusega või strateegilise planeerimisdo-
kumendi elluviimisega eeldatavalt kaasnev 
vahetu või kaudne mõju keskkonnale, ini-
mese tervisele ja heaolule, kultuuripäran-
dile või varale

Asjakohased mõjud: 

1. kõik konkreetse planeeringu elluviimi-
sega kaasnevad olulised mõjud;

2. tavalised mõjud ulatuses, mis vajavad 
konkreetse planeeringu koostamisel 
hindamist

Keskkonnamõju on oluline, kui see võib 
eeldatavalt ületada mõjuala keskkonna-
taluvust, põhjustada keskkonnas pöördu-
matuid muutusi või seada ohtu inimese 
tervise ja heaolu, kultuuripärandi või vara

Mida hindab Keskendub olulistele mõjudele Keskendub konkreetse planeeringuobjek-
tiga seotud kõigile asjakohastele mõjudele

Menetlus ja 
sisunõuded

Menetlus- ja sisunõuded on reguleeritud 
õigusaktidega

Menetlus- ja sisunõuded 
ei ole sätestatud

Hindamis-
meetodid

KSH protsess86 Hindamismeetodi valik oleneb hinnatavast 
teemast. Näiteks

•	 kaasata töörühma eriteadmistega isik; 

•	 tellida eksperthinnang, uuring, analüüs 
vms (kõige tavalisemad müra, visuaal-
se mõju, sotsiaal-majandusliku mõju 
uuring);

•	 viia läbi asjakohase mõju hindamine;

•	 laiendada KSHga hinnatavate mõjude 
ringi

Kes võib 
koostada

Keskkonnamõju hindamise litsentsiga 
isik (juhtekspert + eksperdirühm)

Vastava valdkonna pädev ekspert

6.3. Keskkonnamõju strateegiline hindamine 86

Keskkonnamõju strateegiline hindamine (KSH) on avalikkuse ja asjaomaste asutuste osalusel strateegilise 
planeerimisdokumendi elluviimisega kaasneva olulise keskkonnamõju tuvastamiseks, alternatiivsete võima-
luste väljaselgitamiseks ning ebasoodsat mõju leevendavate meetmete leidmiseks korraldatav hindamine. 
Täpsemalt saab lugeda Keskkonnaministeeriumi kodulehelt ja „Keskkonnamõju strateegilise hindamise kä-
siraamatust“.

1. KSH hindamine on kohustuslik detailplaneeringule, mille alusel kavandatakse olulise keskkonnamõju-
ga tegevust (KeHJS  § 6 lg 1) , mille hulka kuuluvad (aga mitte ainult): 

•	 Tuuleelektrijaama püstitamine veekogusse; 

•	 Kõrgepingeliini püstitamine, kui selle pinge on vähemalt 220 kilovolti ja pikkus üle 15 kilomeetri; 

•	 Kui keskkonnamõju hindamise kohustus on määratud tegevuse aluseks oleva strateegilise planeerimis-
dokumendiga (nt ülema astme planeeringuga);

2. KSH koostamise vajaduse eelhinnang tuleb anda PlanS § 124 lg 6 ja § 142 lg 6 ning KeHJS § 6 lõikes 2 
toodud juhtudel, sealhulgas:

•	 DP koostamisel, mis eeldatavalt avaldab mõju Natura 2000 võrgustiku alale. Juhised Natura aladel hin-
damise läbi viimiseks leiab siit.87

86 Täpsemalt saab lugeda „Keskkonnamõju strateegilise hindamise käsiraamatust“: 
https://www.envir.ee/sites/default/files/raamat_2017_final.pdf
87 Juhised Natura hindamise läbiviimiseks loodusdirektiivi artikli 6 lõike 3 rakendamisel Eestis 
https://www.envir.ee/sites/default/files/KKO/KMH/natura_hindamise_juhend_taiendatud_2020.pdf 

https://www.envir.ee/et/keskkonnamoju-strateegiline-hindamine
https://www.envir.ee/sites/default/files/raamat_2017_final.pdf
https://www.envir.ee/sites/default/files/raamat_2017_final.pdf
https://www.riigiteataja.ee/akt/121122019007#para6
https://www.riigiteataja.ee/akt/121122019007#para6
https://www.riigiteataja.ee/akt/126022015003?leiaKehtiv#toggle-laws:~:text=(6)%20Detailplaneeringu%20koostamisel%2C%20mis%20eeldatavalt%20avaldab,l%C3%B5ike%206%20kohaste%20asjaomaste%20asutuste%20seisukohtadest.
https://www.riigiteataja.ee/akt/126022015003?leiaKehtiv#toggle-laws:~:text=6)%20%C3%9Cldplaneeringu%20p%C3%B5hilahenduse%20muutmise%20ettepanekut%20sisaldava,l%C3%B5ike%206%20kohaste%20asjaomaste%20asutuste%20seisukohtadest.
https://www.riigiteataja.ee/akt/116112010013?leiaKehtiv#toggle-laws:~:text=(2)%20Kui%20kavandatav%20tegevus%20ei%20kuulu,j%C3%A4rgmiste%20valdkondade%20tegevusel%20on%20oluline%20keskkonnam%C3%B5ju%3A
https://www.envir.ee/sites/default/files/KKO/KMH/natura_hindamise_juhend_taiendatud_2020.pdf
https://www.envir.ee/sites/default/files/KKO/KMH/natura_hindamise_juhend_taiendatud_2020.pdf
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•	 Olulise ruumilise mõjuga ehitise ehitamiseks, kui olulise ruumilise mõjuga ehitise asukoht on valitud üld-
planeeringuga;

•	 Üldplaneeringut muutva DP koostamisel ;

•	 Koostatakse detailplaneering (KeHJS § 33 lg 2), millega kavandatakse  KeHJS § 6 lõikes 2 nimetatud ja 
täpsustatud loetelus toodud tegevust. Näiteks (aga mitte ainult): 

•	Rohkem kui viie tuulikuga tuuleelektrijaama, mille koguvõimsus on üle 7,5 megavati, rajamine maismaale; 

•	35−110kilovoldise pingega ja üle 15 kilomeetri pikkusega elektriõhuliini rajamisel; 

•	 veekogu põhja elektriülekandeliini või -sidekaabli rajamisel;

NB! KSH vajalikkuse üle otsustamisel tuleb enne otsuse tegemist küsida seisukohta kõigilt 
asjaomastelt asutustelt, edastades neile seisukoha võtmiseks seaduses nimetatud kriteeriumide 
alusel tehtud otsuse eelnõu. Vaata ka lähemalt Rahandusministeeriumi täpsustusi KSH eelhinnangu 
koostamise ja koostamata jätmise teemal. 

Asjaomased asutused on asutused, keda strateegilise planeerimisdokumendi või kavandatava tegevuse ra-
kendamisega eeldatavalt kaasnev keskkonnamõju tõenäoliselt puudutab või kellel võib olla põhjendatud 
huvi eeldatavalt kaasneva keskkonnamõju vastu. Asjaomased asutused on üldiselt samad planeeringu me-
netlusse kaasatutega, ent vajadusel võib kaasata ka muid asutusi. Sisuliselt alati on asjaomane asutus Kesk-
konnaamet, v.a, kui kaasatav on Keskkonnaministeerium. (vt ka Tabel 7). 

•	 Nimetatud asutuste hulka võivad olenevalt strateegilise planeerimisdokumendi või kavandatava tege-
vuse iseloomust kuuluda: Kaitseministeerium, Keskkonnaministeerium, Kultuuriministeerium, Majan-
dus- ja Kommunikatsiooniministeerium, Maaeluministeerium, Rahandusministeerium, Siseministeerium, 
Sotsiaalministeerium ja nende valitsemisalas tegutsevad valitsusasutused, kohaliku omavalitsuse üksus 
ning teised asjaomased asutused. 

•	 Keskkonnaministeerium kuulub asjaomaste asutuste hulka, kui tegemist on piiriülese keskkonnamõju 
hindamise või piiriülese keskkonnamõju strateegilise hindamisega või kui strateegilise planeerimisdoku-
mendi kehtestaja või tegevusloa andja on Riigikogu, Vabariigi Valitsus või ministeerium. Ülejäänud juh-
tudel kuulub asjaomaste asutuste hulka Keskkonnaamet. Teatud juhtudel võivad olla kaasatud korraga 
nii Keskkonnaministeerium kui keskkonnaamet.

https://www.riigiteataja.ee/akt/867983?leiaKehtiv#toggle-laws:~:text=(2)%20Keskkonnam%C3%B5ju%20strateegilise%20hindamise%20algatamise%20vajalikkust,ja%20anda%20selle%20kohta%20eelhinnang%2C%20kui%3A
https://www.riigiteataja.ee/akt/116112010013?leiaKehtiv#toggle-laws:~:text=(2)%20Kui%20kavandatav%20tegevus%20ei%20kuulu,j%C3%A4rgmiste%20valdkondade%20tegevusel%20on%20oluline%20keskkonnam%C3%B5ju%3A
https://www.riigiteataja.ee/akt/122092020003?dbNotReadOnly=true
https://www.riigiteataja.ee/akt/121122019007#para33
https://planeerimine.ee/kkk/dp-algatamisel-ksh-eelhinnangu-koostamata-jatmine/
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7. Projekteerimistingimused

Projekteerimistingimusi ei saa väljastada, kui esineb vastuolu kehtiva üldplaneeringu või maakon-
naplaneeringuga. Samuti tuleks jälgida, et ei oleks vastuolusid koostamisel oleva üld- või maakonnapla-
neeringuga. 

Projekteerimistingimuste andmise avatud menetlusena otsustab KOV, sealhulgas ka juhul, kui DP 
koostamine ei ole kohustuslik, ent tegemist võib olla tegu olulise avaliku huviga rajatisega.

Projekteerimistingimused võib jagada põhimõtteliselt kahte tüüpi olenevalt detailplaneeringu koostamise 
kohustusest ja olemasolust. 

Joonis 27 Projekteerimistingimuste väljastamise alused

Projekteerimistingimuste menetlus on kirjeldatud ehitusseadustikus, päikese- või tuuleenergeetika lahen-
duste kasutamisel menetluslike erisusi ei esine. Projekteerimistingimused väljastatakse olenevalt menetluse 
liigist 30–60 päeva jooksul alates taotluse esitamisest. Joonis 28 on kirjeldatud projekteerimistingimuste 
üldistatud menetlusskeem ning tegevustega seotud sisuliselt olulisemad punktid ja otsustuskohad on välja 
toodud alljärgnevas tabelis. 

§ 26.  Projekteerimistingimused 
detailplaneeringu koostamise kohustuse 

puudumisel

§ 27.  Projekteerimistingimuste andmine 
detailplaneeringu olemasolu

Vajalikud ehitusloakohustusliku hoone 
või olulise avaliku huviga rajatise ehi-
tusprojekti koostamiseks, kui puudub 
DP koostamise kohustus.

Projekteerimistingumuste menetlemi-
ne ilma avatud menetluseta 

Projekteerimistingimuste andmine 
avatud menetlusena

1. DP olemasolul võib põhjendatud 
juhul anda ehitusloakohustusliku 
hoone või olulise rajatise ehitus-
projekti koostamiseks projekteeri-
mistingimusi, kui:

2. DP kehtestamisest on möödas üle 
viie aasta;

3. DP kehtestamise järel on ilmne-
nud olulisi uusi asjaolusid või on 
oluliselt muutunud planeeringuala 
või selle mõjuala, mille tõttu ei ole 
enam võimalik detailplaneeringut 
täielikult ellu viia, või

4. DP kehtestamise järel on muutu-
nud õigusaktid või kehtestatud 
planeeringud, mis mõjutavad oluli-
selt detailplaneeringu elluviimist.

Projekteerimistingimuste andmine 
avatud menetlusena

https://www.riigiteataja.ee/akt/130102020006?leiaKehtiv#para31
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Joonis 28. Projekteerimistingimuste taotluse menetluse üldine käik

Tabel 10. Projekteerimistegevustega seotud sisuliselt olulisemad punktid ja otsustuskohad

Millele pöörata tähelepanu projekteerimistingimuste taotluses? 

Tuule- ja päikeseenergialahenduste rajamisel tasub taotluses ja taotluse menetlemisel pöörata tähelepanu 
(lisaks üldistele nõuetele) järgmisele: 

•	 projekteerimistingimuste taotluses kavandatud tegevus peab vastama ÜPs määratud maakasu-
tuse juhtotstarbele ning maakasutuse põhisuundadele ning võimalikele piirangutele konkreetse 
juhtotstarbega maa-alal tegutsemisele. või tingimustele. Näiteks võivad olla seatud täpsustavad 
piirangud, millise võimsusega elektrirajatisi on lubatud rajada ning millal on nõutud DP koostamine;

•	 ei tohi olla vastuolusid õigusaktides kehtestatud piirangutega taastuvenergia projektidele;
•	 taotluses peab olema kindlasti ära toodud kavandatav võimsus;
•	 taotluses peab olema ära toodud kuidas ja kust on lahendatud juurdepääsuteed;
•	 taotluses peab olema ära toodud kas taotleja on ka maa omanik ja kuidas on vajadusel lahendatud 

omandiküsimused.

Tuulikud ja tuulepargid
Kindlasti on oluline info tuuliku kavandatava 
kõrguse kohta.

–

Menetluse lõpetamine 

Taotlus
tagastatud

Arvamuste küsimine 

Kooskõlastuste küsimine
(sisemine/välimine)

Kolmandate osapoolte
kaasamine

Taotleja teavitamineTäienduste esitamine

Haldusakti koostamine ja
menetlemine

Nõuetekohasuse kontroll

Tagastamine (läbi
vaatamata)

Taotleja Menetleja (KOV)

 Ei vasta 
nõuetele

Projekteerimistingimuste
taotluse esitamine

Projekteerimistingimused
väljastatud

Menetluse liigi valimine

Avatud menetlus Menetlus

PT eelnõu avalikustamine

Taotluse sisuline kontroll,
täiendusvajaduste

tuvastamine
Eelnõu koostamine

PT eelnõu täiendamine
vajadusel

KMH algatamise vajaduse
hindamine

https://www.riigiteataja.ee/akt/130102020006?leiaKehtiv#toggle-laws:~:text=%C2%A7%2029.%20%20Projekteerimistingimuste%20taotlus
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Millal võib väljastada projekteerimistingimused ilma avatud menetluseta? 

Ehs § 26 kohased projekteerimistingimused on vajalikud ehitusloakohustusliku88 hoone või olulise 
avaliku huviga rajatise ehitusprojekti koostamiseks, kui puudub detailplaneering ja detailplaneeringu 
koostamise kohustus. Sel juhul võib projekteerimistingimused väljastada tavamenetlusena ehk mitte 
avatud menetlusena. 

DP koostamise kohustuse korral võib KOV lubada DPd koostamata projekteerimistingimuste alusel püs-
titada või laiendada olemasoleva hoonestuse vahele jäävale kinnisasjale ühe hoone ja seda teenindavad 
rajatised (st, et kavandatava elektritootmisrajatise peamine eesmärk peab olema kinnistul paikneva või 
sinna kavandatava hoone elektriga varustamine), kui:

•	 ehitis sobitub mahuliselt ja otstarbelt piirkonna väljakujunenud keskkonda, arvestades sealhulgas 
piirkonna hoonestuslaadi;

•	  üldplaneeringus on määratud vastava ala üldised kasutus- ja ehitustingimused, sealhulgas projek-
teerimistingimuste andmise aluseks olevad tingimused, ning ehitise püstitamine või laiendamine 
ei ole vastuolus ka üldplaneeringus määratud muude tingimustega.

NB! Projekteerimistingimuste väljastamisel on oluline selgelt põhjendada, miks ei ole DP algatamine va-
jalik, ning tagada, et ei oleks vastuolusid MPs ja ÜPs toodud nõuetega. Projekteerimistingimusi ei saa 
väljastada, kui esineb vastuolu kehtiva üldplaneeringu või maakonnaplaneeringuga. Samuti tuleks 
jälgida, et ei oleks vastuolusid koostamisel oleva üld- või maakonnaplaneeringuga. 
NB! Kontrolli, kas kavandatav tegevus sobib vastavalt ÜPs või DPs kehtestatud maakasutusfunktsiooniga. 

Eraldiseisvad tuulikud, tuule- ja päikesepargid on elektripaigaldised89 ning neid käsitleb täpsemalt ka 
ehitusseadustiku 9. peatükk. 
Selle kohaselt on projekteerimistingimused nõutavad (lisaks Ehs § 26 ja § 27 juhtudele): 

•	 mitut kinnisasja läbiva uue elektripaigaldise rajamiseks või; 
•	 olemasoleva elektripaigaldise nimipinge suurendamiseks 110 kilovoldini ja üle selle.

Projekteerimistingimused ei ole nõutavad liini ja elektripaigaldise ehitamiseks või kui nende ehitamise 
näeb ette detailplaneering või riigi või kohaliku omavalitsuse eriplaneering.

88 Ehitusloa kohustuslikkust saab kontrollida ehitusseadustiku lisast 1, vt lähemalt ka peatükk 9t “Ehitusteatis ja ehitusluba“

89 Elektripaigaldis – elektrienergia tootmiseks, edastamiseks, muundamiseks, mõõtmiseks, müügiks või tarbimiseks 
kasutatavate seadmete, juhtide ja tarvikute paigaldatud talitluslik kogum; elektrituruseadus. Paigaldistele 
kohaldub täiendavalt seadme ohutuse seadus. Tuulikute ja tuuleparkide rajamisele võib enamasti kehtida siiski 
DP koostamise kohustus ja ei ole võimalik tavamenetluse käigus projekteerimistingimusi väljastada.

https://www.riigiteataja.ee/akt/130102020006?leiaKehtiv#para26
https://www.riigiteataja.ee/akt/130102020006?leiaKehtiv#para26
https://www.riigiteataja.ee/akt/130102020006?leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/1301/0202/0006/Lisa_1_31102020.pdf
https://www.riigiteataja.ee/akt/130062020028#article-content:~:text=9)%20elektripaigaldis%20%E2%80%93%20elektrienergia
https://www.riigiteataja.ee/akt/130062020028#article-content:~:text=9)%20elektripaigaldis%20%E2%80%93%20elektrienergia


51 

Tuulikud
•	 Otsene DP koostamise kohustus PlanS alu-

sel puudub, ent võib olla seatud tingimused 
MPs või ÜPs projekteerimistingimuste väl-
jastamiseks. 

•	 Kui DP koostamine ei ole kohustuslik, hin-
da, kas võib olla tegu olulise avaliku hu-
viga rajatisega. Sealhulgas tuleb kindlasti 
hinnata, kas tuulegeneraatori ehitamisest 
tulenev mõju võib ulatuda ka naaberkinnis-
asjadele. Kui jah, siis kaalu DP algatamist või 
projekteerimistingimuste avatud menetluse 
algatamist. Kui ei, siis väljasta projekteeri-
mistingimused.

Tuulepargid
•	 Kontrolli, kas ÜPs on tuulepargile asukoht 

valitud ja seatud tingimused projekteeri-
mistingimuste väljastamiseks. Kui jah, siis 
on võimalik tuuleparki projekteerimistingi-
muste alusel rajada. 

•	 Hinda, kas võib olla tegu olulise avaliku 
huviga rajatisega. Kui jah, siis kaalu DP 
algatamist või projekteerimistingimuste 
avatud menetluse algatamist. 

Paneelide paigaldamine hoonetele/oma tarbeks

•	 Projekteerimistingimused ei ole nõutud ole-
masoleva hoone tehnosüsteemi täiendami-
seks ehk hoone külge paneelide paigalda-
misel ja oma majapidamise või tootmismaal 
paikneva tootmishoone omatarbeks (alla 
15 kW).

•	 Üldiselt ei ole olulise avaliku huviga rajatis, 
ent oleneb konkreetsest asukohast (nt 
tiheasustus, puhkeala jmt) ja kavandatavast 
suurusest (visuaalne mõju peamiselt). Kui 
DP koostamine ei ole kohustuslik, hinda, 
kas võib olla tegu olulise avaliku huviga 
rajatisega. Kui jah, siis kaalu DP algata-
mist või projekteerimistingimuste avatud 
menetluse algatamist. Kui ei, siis väljasta 
projekteerimistingimused.

•	 Kui tootmisvõimsused ületavad omatarbe 
ning on olemas ühendus võrguga (On-grid 
lahendus), siis tuleb hinnata, mis on projekti 
peamine eesmärk. Projekteerimistingimused 
on vajalikud, kui paigaldatakse peamiselt 
tootmise eesmärgil ka hoone või rajatise 
külge. 

Päikesepargid

•	 Kui tootmisvõimsused ületavad omatarbe 
ning on olemas ühendus võrguga (On-grid 
lahendus), siis tuleb hinnata, mis on pro-
jekti peamine eesmärk. Tootmise eesmärgil 
päikesepargi rajamisel on projekteerimis-
tingimused vajalikud, isegi, kui teatud hulk 
toodetavast energiast läheb omatarbeks. 

•	 Kui maa sihtotstarbeks pole tootmismaa, on 
teatud tingimustel päikeseparke võimalik 
rajada ka ajutise ehitisena, kuna need on 
kergesti teisaldatavad. 

NB! Ajutine ehitis peab siiski vastama üldplaneeringu 
maakasutuse juhtotstarbele90. Projekteerimistingi-
mused väljastatakse ajutisele ehitisele ehitusseadus-
tiku § 3 lõike 4 mõistes ning viie aasta möödumisel 
ehitise kasutusele võtmisest ehitis lammutatakse 
või taotletakse ehitisele uus ehitusluba.

90 https://planeerimine.ee/kkk/ajutine-ehitis-ja-yp-maakasutuse-juhtotstarve/

https://planeerimine.ee/kkk/ajutine-ehitis-ja-yp-maakasutuse-juhtotstarve/
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Millal rakendada projekteerimistingimuste väljastamisel avatud menetlust? 

Projekteerimistingimuste andmise avatud menetlusena otsustab KOV. Avatud menetluses antavate 
projekteerimistingimuste eelnõu tuleb avalikustada ja avaliku väljapaneku ajal on huvitatud isikul ja isikul, 
kelle õigusi võib projekteerimistingimuste andmine puudutada, õigus esitada eelnõu või taotluse kohta 
kirjalikke ettepanekuid ja põhjendatud vastuväiteid.

NB! Kui tegemist on olulise avaliku huviga rajatisega, on soovitatav läbi viia avatud menetlus, et tagada 
huvitatud isikutele võimalus arvamuse avaldamiseks.
NB! Kindlasti tuleb seda teha, kui projekteerimistingimused antakse DP olemasolu korral (EhS § 27). 

Kehtiva DP olemasolul võib anda projekteerimistingimusi, kui
•	 DP kehtestamisest on möödas üle viie aasta;
•	 DP kehtestamise järel on ilmnenud olulisi uusi asjaolusid või on oluliselt muutunud planeeringuala 

või selle mõjuala, mille tõttu ei ole enam võimalik detailplaneeringut täielikult ellu viia, või
•	 DP detailplaneeringu kehtestamise järel on muutunud õigusaktid või kehtestatud planeeringud 

(näiteks uus ÜP või ka naaberkinnistu DP), mis mõjutavad oluliselt detailplaneeringu elluviimist.

NB! Projekteerimistingimustega ei või detailplaneeringus kehtestatud planeeringulahendust olemuslikult 
muuta. 
Projekteerimistingimustega ei saa täiendada riigi või kohaliku omavalitsuse eriplaneeringut ega üldpla-
neeringut muutvat detailplaneeringut.

Millal on vajalik keskkonnamõjude hindamine?

Otsene kohustus keskkonnamõjude hindamiseks projekteerimismenetluse raames puudub ja üldjuhul 
projekteerimistingimuste andmise etapis keskkonnamõjude eelhindamist ei teostata. Keskkonnamõjusid 
hinnatakse üldjuhul kas planeeringu koostamise etapis (KSH) või tegevusloa etapis (KMH). Lähemalt 
vaata ka Keskkonnaameti kodulehelt. Keskkonnamõjude hindamisest on detailsemalt juttu peatükis 4.3.  

Tuulikud ja tuulepargid
Kuna üldiselt on tegemist DP koostamise kohustu-
sega, viiakse keskkonnamõjude eelhindamine või 
hindamine läbi DP menetluse käigus. Samas on KOVil 
õigus KeHJS alusel vajadusel algatada eraldi KMH 
vajaduse eelhinnang. 

Päikeseelektrijaamad
Ei kuulu KeHJS alusel otseselt olulise keskkonna-
mõjuga tegevuste hulka.

Kellega tuleb teha koostööd ning keda kaasata projekteerimistingimuste menetluses?

Projekteerimistingimused tuleb esitada kooskõlastamiseks asutusele, kelle seadusest tulenev pädevus 
on seotud projekteerimistingimuste taotluse esemega ning arvamuse avaldamiseks asutusele või isikule, 
kelle õigusi või huve võib taotletav ehitis või ehitamine puudutada.
Enamasti on kaastavate asutuste ring sama, kui detailplaneeringu menetluse etapis (vt Tabel 7), arvestades 
konkreetse asukohaga ning kavandatava tegevuse eripäraga. 

NB! Menetlusse tuleb kaasata kindlasti kinnisasja omanik, kui ta ei ole taotluse esitaja.
Vajadusel, kui võib eeldada mõju ulatumist üle kinnisasja piiri, kaasata ka külgnevate maade omanikud. 
Tegutsemisel erinevate seatud kujade sees tuleb kindlasti kaasata kõik asjakohased asutused ja võrgu-
valdajad.
LKS kohaselt on vajalik kaitstava loodusobjekti valitseja nõusolek on vajalik kaitsevööndis tegutsemisel. 
NB! Kui kooskõlastamise ja arvamuste küsimise käigus tuleb erinevaid arvamusi projekteerimistingimuste 
väljastamise kohta, eriti negatiivseid, siis võib korraldada ka avalikke arutelusid asjaolude selgitamiseks, 
olenemata menetluse vormist (avatud või tavakorras). 

https://www.riigiteataja.ee/akt/105032015001?leiaKehtiv#para27
https://www.keskkonnaamet.ee/et/eesmargid-tegevused/keskkonnamoju-hindamine/eelhindamine
https://www.riigiteataja.ee/akt/116112010013?leiaKehtiv#para6
https://www.riigiteataja.ee/akt/116112010013?leiaKehtiv#para6
https://www.riigiteataja.ee/akt/110072020057?leiaKehtiv#para14
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Tuulikud ja tuulepargid
Tegevuse eripärast lähtuvalt tuleb seoses rajatise 
kõrgusega kindlasti kaasata:
Kaitseministeerium - igal juhul; 
Lennuamet (Transpordiameti koosseisus)- tuulepargi 
rajamisel või üle 45 m kõrguse ehitise püstitamisel või 
kui ala hõlmab lennuvälja, kopteriväljakut või nende 
lähiümbrust;

Mõjuala määramine oleneb konkreetsest asukohast ja 
tehnoloogilisest lahendusest. Kindlasti tuleb kaasata 
kõik külgnevate maade omanikud. 

Päikeseelektrijaamad
Tegevuse eripärast lähtuvalt tuleb seoses potent-
siaalse visuaalse häiringuga kindlasti kaasata: 
Maanteeamet (Transpordiameti koosseisus) - paik-
neb tee ehituskaitsevööndis või võib põhjustada 
maanteel liiklejatele visuaalset häiringut (tee lä-
hedus); 
Lennuamet (Transpordiameti koosseisus) - ala 
hõlmab lennuvälja, kopteriväljakut või nende lä-
hiümbrust;
Põllumajandus- ja Toiduamet – hajaasustuses, ena-
masti seoses drenaažiga 

Lisaks külgnevatele maaomanikele kaastakse ka 
mõjualasse jäävad maaomanikud. Mõjuala määra-
misel kasutusel sageli lähenemine, et kaasatakse 
omanikud, kelle elamu jääb 100 m raadiusesse. 

Mida kajastada väljastatavates projekteerimistingimustes?

Oluline on kindlasti käsitleda kitsendustega seotud tingimusi, nagu maaparanduse eelvool, elektriliinid, 
muud tehnoseadmete kujad, maantee kaitsevööndid, elamute kaugus, ehituskeeluvöönd jms. Vajadusel 
looduskaitselised kitsendused, nt kaitstavate liikide leiukohade või elupaigatüüpide esinemisega seotult 
(mille kohta võib sisend tulla ka kooskõlastamise käigus) 

Rohevõrgustikus või metsakõlvikute puhul oluline tagada väikeloomade vaba liikumine, ka juhul kui ala 
piiratakse aiaga. Seejuures tuleb kontrollida, kas ÜPs on rohevõrgustiku piiramine aiaga lubatud või on 
seatud teisi tingimusi. Võib seada ka tingimusi visuaalsete häiringute ja mõjude leevendamiseks, näiteks 
haljaspiirde rajamine elamu- või maanteepoolsele küljele (vt erinevaid leevendusmeetmeid Lisas 3 ja Lisas 4).

– Päikeseelektrijaamad
Projekteerimistingimuste väljastamisel tuleb kind-
lasti seada tingimuseks vastavus MKM-i määrusele 
nr 91 ja sellest tulenevatele standarditele ning ko-
hustus päikesepargid ka vastavuses nõuetele välja 
ehitada. See on oluline, et vältida päikeseparkide 
negatiivset mõju riigikaitseliste ehitiste töövõimele. 

https://www.riigiteataja.ee/akt/115072015012?leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/115072015012?leiaKehtiv
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8. Ehitamiseks vajalikud load
NB! Kõik ehitustegevust puudutavad taotlused ja teatised tuleb (projekteerimistingimuste/ ehitusloa/ 
kasutusloa taotlus, ehitusteatis, kasutusteatis, jne) esitada ehitisregistri kaudu. Teatiste ja loataotluste 
(ehitus- ja kasutusload, ehitusteatised, projekteerimistingimused) vormid saab MKMi kodulehelt91.

8.1. Ehitusteatis ja ehitusluba 

Ehitusseadustikust õige menetluse valimiseks on vaja eristada tehnosüsteemi ja tehnorajatist (näiteks 
elektritootmisrajatist). KOV peab iga kord tegema otsuse vastavalt esitatud taotlusele ja tegevuse olemuse-
le, hinnates asja põhifunktsiooni ja eesmärki. Üks hindamise aluseid on kindlasti kavandatav võimsus. 

Ehitusseadustiku kohaselt on ehitamine, ehitise püstitamine, rajamine, paigaldamine, lammutamine ja muu 
ehitisega seonduv tegevus, mille tulemusel ehitis tekib või muutuvad selle füüsikalised omadused. 

Ehitis on hoone või rajatis, mis on inimtegevuse tulemusel loodud ja aluspinnasega ühendatud või sellele 
toetuv asi, mille kasutamise otstarve, eesmärk, kasutamise viis või kestvus võimaldab seda eristada teistest 
asjadest. Ehitised jagunevad suuruse järgi kolme gruppi: kuni 20 m2, 20–60 m2 ja suurema kui 60 m2 ehiti-
sealuse pinnaga hooned. Kõrguse järgi jagatakse ehitised kaheks: alla 5 m ja üle 5 m kõrgusega ehitised.

Olenevalt objektist on ehitusprojekti koostamise aluseks kas detailplaneering92 või väljastatud projekteeri-
mistingimused. Loa taotlusele või teatisele lisatav projekt peab vastama majandus- ja taristuministri määru-
ses kehtestatud nõuetele. Vastavalt muinsuskaitseseadusele on mälestise ja muinsuskaitsealal asuva hoo-
ne ehitusprojekti koostamise aluseks muinsuskaitse eritingimused. Kinnismälestisel, selle kaitsevööndis ja 
muinsuskaitsealal tehtavate tööde lubade vormid saab Muinsuskaitseameti kodulehelt.

Ehitusalal tegutsemiseks vajalike kvalifikatsiooninõuete kohta leiab täpsemat infot MKMi kodulehelt. Sobi-
likke eksperte saab otsida Majandustegevuse registrist.

Nii ehitusteatiste kui -lubadega seotud menetlus on kirjeldatud ehitusseadustikus. Allpool on Joonis 29 ja 
Joonis 30 kujutatud menetluste üldine protsess ning järgnevas Tabel 11 on toodud välja tuule- ja päikese-
energia projektide vaatest olulisemad punktid ja otsustuskohad.

Joonis 29. Ehitusteatise üldine menetlusskeem

91 https://www.mkm.ee/et/ehitisregister 
92 Kui detailplaneering on vanem kui 5 aastat, on vaja taotleda projekteerimistingimused.
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http://www.ehr.ee
https://www.mkm.ee/et/ehitisregister
https://www.riigiteataja.ee/akt/118072015007
https://www.riigiteataja.ee/akt/118072015007
http://muinas.ee/sinule/vormid
https://www.mkm.ee/et/eesmargid-tegevused/ehitus-ja-elamumajandus/kvalifikatsiooninouded
https://mtr.mkm.ee/juriidiline_isik?m=96
https://www.mkm.ee/et/ehitisregister
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Joonis 30.  Ehitusloa üldine menetlusskeem 

Vajalike
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vaatamata)

Taotleja Menetleja (KOV)
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nõuetele
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vajadusele

Ehitusloa taotluse
esitamine

Ehitusprojekt

Taotluse täiendusvajaduste
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Ehitusluba
väljastatud

Jah
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Tabel 11. Millele pöörata tähelepanu ehitusteatise ja ehitusloa menetlemisel

Millal on vaja ehitusluba ja millal piisab ehitusteatisest? 

Ehitusloa või -teatise kohustuslikkus on toodud ehitusseadustiku lisas nr 193. 
Ehitusseadustikust õige menetluse valimiseks on vaja eristada tehnosüsteemi ja tehnorajatist (näiteks 
elektritootmisrajatist). KOV peab iga kord tegema otsuse vastavalt esitatud taotlusele ja tegevuse ole-
musele, hinnates asja põhifunktsiooni ja eesmärki. Üks hindamise aluseid on kindlasti kavandatav võimsus. 

MKM on esitanud ka lisajuhised tehnosüsteemi ja tehnorajatise eristamiseks: 

Ehitise tehnosüsteem on ehitise toimimiseks, kasutamiseks või ohutuse tagamiseks vajalike seadmete, 
paigaldiste või kommunikatsioonide kogum koos vajalike konstruktsioonielementidega. Tehnosüsteemi 
määratlemisel tuleb kindlasti veenduda, et antud seade või süsteem on vajalik konkreetse ehitise tee-
nindamiseks. Tehnosüsteem ei pea paiknema konkreetse ehitise sees. Tehnosüsteem tervikuna või selle 
osad võivad asuda ka ehitise peal (näiteks katusel) või ehitisest eemal. Kui olemasoleva ehitise tehnosüs-
teemi muudetakse või paigaldatakse selle ehitise omadusi muutev tehnosüsteem, siis on tegemist ehitise 
ümberehitamise ehk rekonstrueerimisega. Olenevalt ehitisealusest pinnast võib teavitamiskohustus 
puududa või on vaja esitada ehitusteatis (koos ehitusprojektiga). 

Tehnorajatis on üldmõiste eraldiseisva ehitisena kütte-, veevarustus- või kanalisatsioonitorustiku, elekt-
roonilise side või elektrivõrgu, nõrkvoolu-, küttegaasi- või elektripaigaldise või surveseadmestiku ja nende 
teenindamiseks vajalike ehitiste kohta. Juhul kui asja peamine funktsioon ei ole ehitise teenindamine, 
vaid näiteks toodetud elektri müümine võrku, siis on tegemist tehnorajatisega ja kohalduvad nõuded 
elektritootmisrajatisele ning püstitamiseks on vaja taotleda ehitusluba94. 
NB! Kui paigaldisele on väljastatud projekteerimistingimused, ei saa olla enam tegemist hoone tehno-
süsteemiga. 

Tuulikud
•	 Kui eesmärk on konkreetse hoone teeninda-

mine, siis on tegu tehnosüsteemiga ja lähtu-
da tuleb ehitise ümberehitamise nõuetest, 
võttes aluseks hoone ehitusaluse pinna. 
Enamasti jäävad oma tarbeks paigaldatavad 
lahendused alla 15 kW võimsuse.

Tuulepargid
•	 Tuuleparkide puhul on tegemist elektritoot-

misrajatistega, väljastatakse ehitusluba. 
•	 Tuulikute paigaldamisel avalikku veekokku 

tuleb ehitusteatis või ehitusloa taotlus esi-
tada TTJA-le koos hoonestusloaga95.

Paneelide paigaldamine hoonetele/oma tarbeks
•	 Kui eesmärk on konkreetse hoone teeninda-

mine, siis on tegu tehnosüsteemiga ja lähtu-
da tuleb ehitise ümberehitamise nõuetest, 
võttes aluseks hoone ehitusaluse pinna. 

Päikesepargid
•	 Maapinnale paigaldatud päikeseenergia-

süsteem võib olla nii tehnosüsteem kui ka 
tehnorajatis. Iga kord tuleb hinnata tootmise 
eesmärki. Enamasti jäävad oma tarbeks pai-
galdatavad lahendused alla 15 kW võimsuse. 
Menetlus sõltub eesmärgist.

•	 Võrku müümise eesmärgil päikesepargi 
rajamisel on tegu elektritootmisrajatisega, 
väljastatakse ehitusluba.

Mida jälgida esitatud ehitusprojektis, -teatises ja -taotluses? 

93 https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/1050/3201/5001/Lisa_1.pdf#
94 NB! Jälgi erinevust laiendamisel olenevalt võimsusest, kas alla või üle 100 kW

 95 Vt ka TTJA kodulehelt: https://www.ttja.ee/et/ettevottele-organisatsioonile/ehitised-ja-ehitamine/ehitis-avalikus-veekogus 

https://www.riigiteataja.ee/akt/130102020006?leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/1050/3201/5001/Lisa_1.pdf
https://www.ttja.ee/et/ettevottele-organisatsioonile/ehitised-ja-ehitamine/ehitis-avalikus-veekogus
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Ehitusprojekt peab vastama nõuetele ning tagama selle kohaselt ehitatava ehitise nõuetele vastavuse, 
sealhulgas arvestama ehitise sobivust, kasutatavust ja korrashoiu vajadust. Ehitusprojekti kohaselt peab 
olema võimalik ehitada, ehitise ja ehitamise nõuetele vastavust kontrollida ning asjakohasel juhul ka ehitist 
kasutada ja korras hoida.96 
Ehitusprojektile tuleb lisada: 

•	 väljavõte detailplaneeringust või projekteerimistingimused;
•	 geodeetiline alusplaan, mis ei ole vanem kui kaks aastat;
•	 tehnilised tingimused tehnovõrkudega liitumiseks (elektrivarustus (v.a üksikelamu), vee- ja kana-

lisatsioonivarustus, gaasivarustus jne) ja tehnovõrkude valdajate kooskõlastused asendiplaanil.

Jälgi, et ehitusloa taotluses oleks kindlasti märgitud ka kavandatava ehitise omaniku andmed, kes peab 
hiljem esitama ehitamisega alustamise teatise. 

Kontrolli, kas seoses ehitusteatises märgitud ehitise või ehitamisega tuleb:
•	 viia ehitis või ehitamine nõuetega vastavusse;
•	 kooskõlastada ehitis või ehitamine pädeva asutusega;
•	 esitada ehitisele täiendavaid arhitektuurilisi, ehituslikke või kujunduslike nõudeid;
•	 kaasata kinnisasja omanik või kinnisasjaga piirneva kinnisasja omanik.

Teatud juhtudel on kohustuslik läbi viia eelnev ehitusprojekti ekspertiis. Kindlasti tuleb seda teha
•	 kui ehitise ehitusprojekti kohane kõrgus maapinnast on üle 30 meetri või sügavus üle 5 meetri;
•	 ehitusprojektile, mis sisaldab esimese liigi elektripaigaldist või teise liigi mittetüüpset elektripai-

galdist, mille peakaitsme nimivool ületab 250 amprit.

Ehitusprojekti kontrollimisel tuleb piirduda formaalsete nõuete kontrolliga: 1) kas ehitusprojekt koosneb 
ettenähtust ning 2) kas ehitusprojekti on allkirjastanud pädev isik .

– Päikeseelektrijaamad

Ehitusloa väljastamisel tuleb kindlasti kontrollida 
ehitusprojekti vastavust õigusaktidele ja standar-
ditele, et vältida negatiivset mõju riigikaitseliste 
ehitiste töövõimele, sealhulgas vastavust MKMi 
määrusega nr 91.

Millal on vajalik keskkonnamõjude hindamine?

Ehitamisega kaasneva keskkonnamõju hindamisele kohaldatakse KeHJS sätteid. Keskkonnamõjude hin-
damisest on detailsemalt juttu keskkonnamõjude peatükis. 
Ehitusloa menetluse käigus otsustab KOV keskkonnamõjude hindamise vajaduse, lähtudes KeHJS-ist ning 
tegevusega kaasneda võiva mõju olulisusest. Ka juhul, kui varasemates menetlusetappides on mõjusid 
juba hinnatud, tuleb anda hinnang, kas seda on tehtud piisava täpsusega ning teha uus KMH otsus koos 
eelhinnanguga.

Põhjendatud juhul on õigus nõuda ehitusuuringute tegemist või olemasolevate uuringute täpsustamist. 
Selliseks uuringuks võib olla näiteks ka mürauuring, kui soovitakse paigaldada DPs või projekteerimistin-
gimustes kavandatust teistsugust tehnoloogilist lahendust (näiteks teistsugust tuulikut).

96 Näide elektripaigaldise põhiprojektist: https://toila.kovtp.ee/documents/1433808/8371501/200205_PP_EL-3-01_seletuskiri.
pdf/68195c37-ba6f-4118-b130-6931b25582ac

https://www.riigiteataja.ee/akt/118072015007
https://www.riigiteataja.ee/akt/109062015025?dbNotReadOnly=true#para3
https://www.riigiteataja.ee/akt/115072015012?leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/115072015012?leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/116112010013?leiaKehtiv#para3
https://www.riigiteataja.ee/akt/130102020006?leiaKehtiv#para32
https://toila.kovtp.ee/documents/1433808/8371501/200205_PP_EL-3-01_seletuskiri.pdf/68195c37-ba6f-4118-b130-6931b25582ac
https://toila.kovtp.ee/documents/1433808/8371501/200205_PP_EL-3-01_seletuskiri.pdf/68195c37-ba6f-4118-b130-6931b25582ac
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Kellega tuleb teha koostööd ning keda kaasata menetluse käigus?

Ehitusloa menetlusse tuleb kindlasti kaasata kinnisasja omanik, kui taotlust ei ole esitanud omanik.

Ehitusloa eelnõu tuleb esitada kooskõlastamiseks asutusele, kelle õigusaktist tulenev pädevus on seotud 
ehitusloa taotluse esemega, kelleks on kindlasti alal kehtestatud kitsendustega seotud osapooled ja ametid 
(vt lähemalt ka tabelit 7). Kõige sagedamini esitatakse järgmistele asutustele:

•	 Võrguettevõtja – vajalik kooskõlastada mikrotootmisseadme elektriosa projekt, mis sisaldab ka 
tootmisseadme elektrilist ühendusskeemi kuni liitumispunktini; 

•	 Põllumajandusamet – kui on maaparandusalad;
•	 Maa-amet – kui on maardlate maa-ala;
•	 Muinsuskaitseamet – kui on näiteks piirangutega seotud hoone katusele rajamine; 
•	 Päästeamet – tuleohutusnõuded (vt ka Päästeameti kodulehelt);
•	 Keskkonnaamet – kui on keskkonnakaitselised piirangud. 

Eelnõu tuleb arvamuse avaldamiseks esitada ka asutusele või isikule, kelle õigusi või huve võib ehitis või 
ehitamine puudutada. Kui võib eeldada mõju ulatumist üle kinnisasja piiri või täiendavaid piiranguid teis-
tele maaomanikele, tuleb kindlasti kaasata ka piirnevate kinnistuste omanikud. Samuti näiteks Elektrilevi.

8.2. Avalikku veekokku ehitamine (sh meretuulepargid)

8.2.1. Hoonestusluba 

Avalikku veekogusse kaldaga püsivalt ühendamata ehitise ehk meretuulepargi ehitamiseks tuleb TTJA-lt 
taotleda hoonestusluba, mis annab õiguse tähtajaliselt püstitada kaldaga püsivalt ühendamata ehitisi. Hoo-
nestusluba tuleb taotleda ka vees asuvale ja kaldaga ühendatud tehnovõrgule (näiteks torujuhe või veekaa-
belliin). Selliseks ehitiseks võib olla näiteks elektri- või sidekaabelliin, mis kulgeb läbi mere või jõe. 

Hoonestusluba menetletakse veeseaduse alusel ning luba on võimalik taotleda kuni 50 aastaks. Samuti 
tuleb jälgida elektrituruseaduses toodud täiendavaid nõudeid avalikku veekokku tuuleeletrijaama rajamisel. 

Lisaks veeseaduses sätestatud andmetele ja dokumentidele peab hoonestusloa taotlus sisaldama andmeid 
tuuleelektrijaama potentsiaalse võimsuse kohta ja taotlusele tuleb lisada põhivõrguettevõtja kooskõlastus 
põhivõrguga liitumise tehniliste tingimuste kohta.

NB! Hoonestusloa taotlemisel on kohustuslik läbi viia keskkonnamõjude hindamine (vt. peatükk 4.3).

8.2.2. Keskkonnaluba 

Vette ehitamisega kaasneb ka teatud tegevustega kohustus taotleda vee erikasutuse keskkonnaluba (edas-
pidi veeluba), mis annab õiguse üheks või mitmeks veeseaduses toodud tegevuseks, ja kompleksluba. Lisaks 
tuleb veekeskkonnariskiga tegevused, näiteks veekogu süvendamine või veekogusse tahke aine paigutami-
ne, eelnevalt nõutud korras Keskkonnaametis registreerida. 

NB! Keskkonnaluba vee erikasutuseks (veeluba) on kohustuslik kindlasti, kui paigutatakse 
veekogusse tahkeid aineid mahuga alates 100 kuupmeetrist. Veeluba on vajalik ka juhul, kui 
teostatakse veekogus süvendustöid nagu näiteks kaablitrasside paigaldamiseks alates 100 
kuupmeetrist.

NB! Veekeskkonnariskiga tegevuse teostamiseks tuleb vähemalt üks kuu enne selle tegevuse 
alustamist esitada registreerimise taotlus Keskkonnaametile. Täpsem info leitav Keskkonnaameti 
kodulehelt.

Veeloa taotlus esitatakse Keskkonnaametile keskkonnalubade infosüsteemis KOTKAS. Taotlusele esitata-
vad nõuded ja andmekoosseis on täpsustatud keskkonnaministri määrusega nr 56. Täpsemalt on veeloa 
taotlemisest võimalik lugeda Keskkonnaameti kodulehelt. 

NB! Tuuleelektrijaama püstitamine veekogusse on KeHJS alusel olulise keskkonnamõjuga tegevus 
ning kohustuslik on läbi viia keskkonnamõjude hindamine (KMH). KMH läbiviimise vajalikkus võib 
tekkida näiteks pinnase paigutamise vmt alusel.

https://www.rescue.ee/et/asutus-ettevote
https://www.riigiteataja.ee/akt/122022019001?leiaKehtiv#jg32
https://www.riigiteataja.ee/akt/130062020028
https://www.riigiteataja.ee/akt/122022019001?leiaKehtiv#para187
https://www.riigiteataja.ee/akt/110122020036?leiaKehtiv#toggle-laws:~:text=(2)%20Veekeskkonnariskiga%20tegevus%20tuleb%20registreerida%20j%C3%A4rgmiste%20tegevuste%20korral%3A
https://www.keskkonnaamet.ee/et/eesmargid-tegevused/vesi/veekeskkonnariskiga-tegevuse-registreering/veekeskkonnariskiga-tegevuse
https://www.keskkonnaamet.ee/et/eesmargid-tegevused/vesi/veekeskkonnariskiga-tegevuse-registreering/veekeskkonnariskiga-tegevuse
https://kotkas.envir.ee./
https://www.riigiteataja.ee/akt/125102019001
https://www.keskkonnaamet.ee/et/eesmargid-tegevused/vesi/vee-erikasutuse-keskkonnaluba
http://www.riigiteataja.ee/akt/112122018045?leiaKehtiv
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9. Kasutusele võtmine
Ehitise ehitusseadustikus kehtestatud nõuetele vastavust, eelkõige ehitise kasutusjärgset ohutust 
kontrollib TTJA. Täpsem info ehitamise ja elektriseadmete teemadel on leitav TTJA kodulehel. 

Omanik peab tagama ehitise, ehitamise ja ehitise kasutamise vastavuse õigusaktide nõuetele, sealhulgas 
ehitise vastavuse planeeringule või projekteerimistingimustele. 

Omanik peab tagama, et töid teevad piisava kvalifikatsiooniga isikud ning ehitamise üle toimub asjatundlik 
järelevalve ehk omanikujärelevalve. Ehitusloakohustusliku ehitise üle võib omanikujärelevalvet teha kvalifi-
katsiooninõuetele vastav isik. Majandustegevuse raames ei või omanikujärelevalve tegija olla sama ehitise 
ehitaja ega olla seotud nendega, kelle tegevuse üle ta järelevalvet teeb.

NB! Seadmete kasutusele võtmiseks vajalike dokumentide kohta tuleb jälgida ka võrguvaldajate 
kehtestatud nõudeid. 

9.1 Kasutusteatis ja kasutusluba

Ehitiste ja seadmete kasutusele võtmiseks on enamasti nõutav kasutusteatise esitamine või kasutusloa 
taotlemine. Teatise ja lubade menetlemine toimub ehitusseadustikus toodud korras.

NB! Elektritootmisrajatiste puhul on oluline tähelepanu pöörata ka elektripaigaldisega kaasnevatele 
täiendavatele nõuetele. Elektripaigaldis on kasutusele võetud hetkest, kui seda hakatakse ette nähtud 
otstarbel ja viisil kasutama. 

Paigaldise võib kasutusele võtta, kui97 

•	 see vastab nõuetele, on tehniliselt korras ning ette nähtud otstarbel ja viisil kasutamiseks ohutu, sealhul-
gas on varustatud kasutamiseks vajalike töökindlate ja -korras juhtimis-, kontroll- ja kaitseseadistega;

•	 see on paigaldatud kasutamiskohale ja seadistatud nii, et seadmest lähtuv oht on minimaalne ning sead-
me kasutamine, korrashoid ja kontrollimine ei ole takistatud;

•	 ettenähtud juhul on tehtud audit, mille järeldusotsuse kohaselt on seade tehniliselt korras ja seadme 
ettenähtud otstarbel ja viisil kasutamine on ohutu.

Alljärgnevas tabelis on välja toodud tuule- ja päikeseenergia projektide vaatest olulisemad punktid ja otsus-
tuskohad kasutuselevõtu lubamiseks.

Ehitistega seotult puudub KOVil kohustus järelevalveks pärast kasutuselevõttu. Küll võib ette tulla olukordi, 
kus tuleb tegeleda elanike pretensioonidega, näiteks tuulikute mürataseme kohta või ka heakorra ehk pa-
neelide alt niitmise teemadel. Sel juhul tuleb tegeleda nendega kui kohaliku elu küsimustega ning kaasata 
vastava valdkonna eest vastutavad asutused ja osapooled. 

97 Vastavalt seadme ohutuse seaduse §-le 5 https://www.riigiteataja.ee/akt/123032015004?leiaKehtiv#para5 

https://www.ttja.ee/et/ettevotetele-organisatsioonidele/ehitised-ja-ehitamine
https://www.ttja.ee/et/ettevottele-organisatsioonile/elekter/elektriseadmed
https://www.riigiteataja.ee/akt/105032015001?leiaKehtiv#jg6
https://www.riigiteataja.ee/akt/105032015001?leiaKehtiv#jg7
https://www.riigiteataja.ee/akt/105032015001?leiaKehtiv#jg7
https://www.riigiteataja.ee/akt/113032019153?leiaKehtiv
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Täiendava kontrolli
vajaduse tuvastamine

Menetluse lõpetamine
10 päeva jooksul 

Teatis
tagastatud Ehitise/ehitamise

nõuetega vastavusse
viimise ettenägemine

Arvamuse avaldamiseks
või kooskõlastustele
suunamine

Kolmandate osapoolte
kaasamine

Taotleja teavitamineTäienduste esitamine Haldusakti koostamine ja
menetlemine

Kasutusteatise esitamine
Vähemalt 10 p enne

kasutuse võtmist
Nõuetekohasuse kontroll

Tagastamine (läbi
vaatamata)

Taotleja Menetleja (KOV)

Vastavalt 
vajadusele

Ei ole

Ehitusprojekt
 Ei vasta 
nõuetele

+ 30 p -
lähtumine
kasutusloa
menetlusest

Joonis 31. Kasutusteatise üldine menetlusskeem

Joonis 32. Kasutusloa üldine menetlusskeem

Vajalike
menetlustoimingute

tegemine

Menetluse lõpetamine 

Taotlus tagastatud,
kasutamise

alustamine pole
lubatud

Täiendavate tingimuste
kirjeldamine

Arvamuse avaldamiseks
suunamine

Kooskõlastustele
suunamine
(sisemine/välimine)

Kolmandate osapoolte
kaasamineTaotleja teavitamineTäienduste esitamine

Haldusakti koostamine ja
menetlemine

Nõuetekohasuse kontroll

Tagastamine (läbi
vaatamata)

Taotleja Menetleja (KOV)

 Ei vasta 
nõuetele

Vastavalt 
vajadusele

Kasutusloa taotluse
esitamine

Ehitusprojekt

Taotluse täiendusvajaduste
tuvastamine

KMH algatamise vajaduse
hindamine

Ehitusuuringute
koostamise või

täiendamise vajaduse
määramine

Jah

Kasutusluba
väljastatud
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Tabel 12. Millele pöörata tähelepanu kasutusteatise ja kasutusloa menetlemisel

Millal on vaja kasutusluba ja millal piisab kasutusteatisest? 

Kasutusloa või kasutusteatise esitamise kohustuslikkus on toodud ehitusseadustiku lisas nr 2. Üldised 
alused menetluseks ning dokumentide esitamiseks on toodud ehitusseadustiku 5. peatükis.
Ehitusseadustikust õige menetluse valimine toimub samadel alustel kui ehitusteatise ja ehitusloa puhul, 
ehk erinevus sõltub sellest, kas rajatava asja puhul on tegu tehnosüsteemi või tehnorajatisega (vt 
ka ehitusloa väljastamise nõudeid). Eristamisel saab esmajoones lähtuda sellest, kuidas on ehitamise 
alustamiseks õiguse andmisel projektis määratletud. Samas tuleb kontrollida, ega ehitamise käigus ei ole 
projekti eesmärk muutunud. 

Ehitise tehnosüsteem on vajalik konkreetse ehitise teenindamiseks ning oma tarbimisvajaduse kat-
miseks. Selle rajamisel on tegemist ehitise ümberehitamise ehk rekonstrueerimisega. Olenevalt ehiti-
sealusest pinnast võib teavitamiskohustus puududa või olla vajalik kasutusteatise esitamine (koos 
ehitusprojektiga).

Juhul kui asja peamine funktsioon ei ole ehitise teenindamine, vaid näiteks toodetud elektri müümine 
võrku, siis on tegemist tehnorajatisega ja kohalduvad nõuded elektritootmisrajatisele ning on vaja 
taotleda kasutusluba. Jälgi erinevust: alla 100 kW tehnorajatise ümberehitamisel ning laiendamisel tuleb 
esitada kasutusteatis. 

•	 Kasutusluba antakse, kui valminud ehitise ehitamine vastas ehitusloale ning ehitist on võimalik 
kasutada nõuete ja kasutusotstarbe kohaselt. 

•	 Kasutusluba väljastatakse eraldi igale iseseisvalt kasutatavale rajatisele.

Tuulikud
•	 Kui eesmärk on konkreetse hoone teeninda-

mine, siis on tegu tehnosüsteemiga ja lähtu-
da tuleb ehitise ümberehitamise nõuetest, 
võttes aluseks hoone ehitusaluse pinna. 
Enamasti jäävad oma tarbeks paigaldatavad 
lahendused alla 15 kW võimsuse.

Tuulepargid
•	 Tuulepargid on elektritootmisrajatised.
•	 Tuulikute paigaldamisel avalikku veekokku 

tuleb kasutusteatis või kasutusloa taotlus 
esitada TTJA-le98.

Paneelide paigaldamine hoonetele/oma tarbeks
•	 Kui eesmärk on konkreetse hoone teeninda-

mine, siis on tegu tehnosüsteemiga ja lähtu-
da tuleb ehitise ümberehitamise nõuetest, 
võttes aluseks hoone ehitusaluse pinna. 

Päikesepargid
•	 Maapinnale paigaldatud päikeseenergia-

süsteem võib olla nii tehnosüsteem kui ka 
tehnorajatis. Iga kord tuleb hinnata tootmise 
eesmärki. Enamasti jäävad oma tarbeks pai-
galdatavad lahendused alla 15 kW võimsuse. 
Menetlus sõltub eesmärgist.

•	 Võrku müümise eesmärgil päikesepargi 
rajamisel on tegu elektritootmisrajatisega.

Mida jälgida esitatud ehitusprojektis, kasutusteatises ja kasutusloa taotluses? 

98 Vt ka TTJA kodulehelt: https://www.ttja.ee/et/ettevottele-organisatsioonile/ehitised-ja-ehitamine/ehitis-avalikus-veekogus

 
 

https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/1301/0202/0006/Lisa_2_31102020.pdf
https://www.riigiteataja.ee/akt/130102020006?leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/130102020006?leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/130102020006?leiaKehtiv
https://www.ttja.ee/et/ettevottele-organisatsioonile/ehitised-ja-ehitamine/ehitis-avalikus-veekogus


62 

Täpsemad nõuded nii taotluse vormile kui sisule on kehtestatud majandus- ja taristuministri määrusega nr 67. 
Ehitusprojekt peab vastama nõuetele ning kajastama reaalselt ehitatut. Kogu ehitamine peab olema 
nõuetekohaselt dokumenteeritud ning koostatud teostusjoonised vastama kehtestatud nõuetele. 

Kontrolli, kas seoses kasutusteatises märgitud ehitise või ehitamisega tuleb
•	 viia ehitis või ehitamine nõuetega vastavusse;
•	 kooskõlastada ehitis või ehitamine pädeva asutusega;
•	 kaasata kinnisasja omanik või kinnisasjaga piirneva kinnisasja omanik.

Elektripaigaldiste puhul on tegu elektriseadmega seadme ohutuse seaduse mõistes ning seadme kasutusele 
võtmiseks on kehtestatud täiendavad nõuded. Oluline nõue on elektripaigaldise auditi koostamiseks enne 
seadme kasutuselevõttu. Koos kasutusteatise või kasutusloa taotlusega tuleb esitada kasutuseelse 
auditi järeldusotsus, millest nähtub vastavus nõuetele.99

Kasutamise-eelne audit ei ole nõutav elektripaigaldistel, mille peakaitsme nimivool100 on 35 amprit või 
vähem ja mis ei ole esimese ega teise liigi elektripaigaldis.101 Sel juhul piisab üldiselt elektripaigaldise 
nõuetekohasuse deklaratsiooni olemasolust.  

Kasutusloa kõrvaltingimusena võib vajadusel ette näha täiendava: 
•	 ehitusprojekti ekspertiisi tegemise koos selle tegemise tähtajaga. Ekspertiis tuleb kindlasti teha, kui

•	 kui ehitise kõrgus maapinnast on ehitusprojekti järgi üle 30 meetri või sügavus üle 5 meetri;
•	 ehitusprojektile, mis sisaldab esimese liigi elektripaigaldist või teise liigi mittetüüpset elektri-

paigaldist, mille peakaitsme nimivool ületab 250 amprit.
•	 Pädeva isiku arvamuse tellimise vajaduse ehitise nõuetele vastavuse tuvastamiseks;
•	 Auditi tegemise nõude.

– Päikesepargid
Päikesepargi rajamisel on vajalik esitada ka teos-
tusmõõdistuse toimik pärast paigaldamist tehtud 
mõõtmiste põhjal. 

Kasutusloa andmisel tuleb kontrollida arendaja 
esitatavaid tõendeid, et päikesepark on rajatud 
vastavalt õigusaktidele ja standarditele, sealhulgas 
vastavust MKMi määrusele nr 91. Valesti ehitami-
sel võib päikeseparkidel olla riigikaitseliste ehitiste 
töövõimele negatiivne mõju. 

Enne päikesepargi tööle hakkamist ei ole või-
malik häiringuid tuvastada. Kui rajatud päike-
separk vähendab riigikaitseliste ehitiste töövõi-
met, siis pöördub Kaitseministeerium TTJAsse 
järelevalvemenetluse algatamiseks. Kui menetluses 
selgub, et park on rajatud nõuetele vastavalt, siis 
ehitab Kaitseministeerium ümber oma süsteemi. Kui 
menetluses selgub, et park pole ehitatud vastavalt 
nõuetele, siis tuleb päikesepark ehitada ümber 
nõuetele vastavaks.   

99 Elektripaigaldise auditi koostamise ja vajalike kompetentside kohta vaata lähemalt TTJA kodulehelt. Akrediteeritud ja erialaselt 
pädevad mõõtelaborid on toodud Eesti Akrediteerimiskeskuse koduleheküljel. 

100 Liitumispunkti ja peakaitsme(te) nimivoolu kohta võib leida infot näiteks liitumislepingust, tehnilistest tingimustest, piiritlusaktist.

101 1. ja 2. liigi alla kuuluvad näiteks kõrgendatud ohutasemega paigaldised; majutushoonete, enama kui kahe korteriga hoone 
korterivaldajate ühiskasutuses olevad elektripaigaldised, üle 35-amprise peakaitsmega madalpinge-elektripaigaldised (äri- ja 
büroohooned, tööstushooned jne) ja kõik kõrgepingeelektripaigaldised (nt alajaamad).

https://www.riigiteataja.ee/akt/126062015010?dbNotReadOnly=true
https://www.riigiteataja.ee/akt/118072015007
https://www.riigiteataja.ee/akt/118022020009
https://www.riigiteataja.ee/akt/130102020006?leiaKehtiv#toggle-laws:~:text=(6)%20Kui%20esinevad%20k%C3%A4esoleva%20paragrahvi%20l%C3%B5ikes%205%20s%C3%A4testatud%20alused%2C%20siis,-l%C3%A4htutakse%20kasutusloa
https://www.riigiteataja.ee/akt/123032015004?leiaKehtiv#toggle-laws:~:text=(4)%20Elektriseade%20on%20elektrienergia%20tootmiseks%2C%20muundamiseks%2C,talitluslik%20kogum%2C%20sealhulgas%20elektripaigaldis%20elektrituruseaduse%20t%C3%A4henduses.
https://www.riigiteataja.ee/akt/123032015004?leiaKehtiv#para5
https://www.riigiteataja.ee/akt/108072015014#para3
https://www.riigiteataja.ee/akt/115072015012?leiaKehtiv
https://www.ttja.ee/et/ettevottele-organisatsioonile/elekter/elektripaigaldised/elektripaigaldise-audit
http://www.eak.ee/


63 

Millal on vajalik keskkonnamõjude hindamine?

Kasutusloa menetlemisel tuleb keskkonnamõju hindamise algatamise vajadust hinnata eelkõige juhul, kui 
ehitise kasutamise otstarbe muutmisega võib kaasneda oluline keskkonnamõju ja seda ei ole varem hinnatud. 
Keskkonnamõjude hindamise vajalikkust tuleb kaaluda ka juhul, kui tööprojektis on tehtud muudatusi, 
mis võivad muuta ka tegevusega kaasnevaid olulisi keskkonnamõjusid. Näiteks on paigaldatud teist tüüpi 
tuulik või paneelid paigaldatud teisel viisil. 

Kellega tuleb teha koostööd ning keda kaasata menetluse käigus?

Kasutusloa menetluses kaasatakse üldiselt samad osapooled, kes olid kaasatud ehitusloa menetlusse, 
sealhulgas vajadusel kaasamise käigus lisandunud asutused ja arvamuse avaldajad. Kindlasti peab me-
netlusse olema kaasatud kinnisasja omanik, kui taotlust ei ole esitanud omanik.

Kasutusloa eelnõu tuleb esitada kooskõlastamiseks asutusele, kelle õigusaktist tulenev pädevus on seo-
tud ehitusloa taotluse esemega, kelleks on kindlasti alal kehtestatud kitsendustega seotud osapooled ja 
ametid (vt ka peatükki 8.1 ). Kõige sagedamini esitatakse järgmistele asutustele:

•	 Võrguettevõtja – vajalik kooskõlastada mikrotootmisseadme elektriosa projekt, mis sisaldab ka 
tootmisseadme elektrilist ühendusskeemi kuni liitumispunktini; 

•	 Põllumajandusamet – kui on maaparandusalad;
•	 Maa-amet – kui on maardlate maa-ala;
•	 Muinsuskaitseamet – kui näiteks rajatakse piirangutega seotud hoone katusele; 
•	 Päästeamet – tuleohutusnõuded (vt ka Päästeameti kodulehelt);
•	 Keskkonnaamet – kui on keskkonnakaitselised piirangud; 
•	 kui projekteerimistingimused olid väljastatud varasemalt ning ei olnud kooskõlastatud Kaitsemi-

nisteeriumiga, tuleb esitada ka neile kooskõlastamiseks. 

Eelnõu tuleb arvamuse avaldamiseks esitada ka asutusele või isikule, kelle õigusi või huve võib ehitis või 
ehitamine puudutada. Kui võib eeldada mõju ulatumist üle kinnisasja piiri või täiendavaid piiranguid teis-
tele maaomanikele, tuleb kindlasti kaasata ka piirnevate kinnistuste omanikud. Samuti näiteks Elektrilevi.

9.2. Võrguga liitumine

Üldjoontes võib jagada elektritootjana võrguga liitumise protsessi 5 tegevusetappi, mis on kirjeldatud 
Joonis .

Joonis 33. Võrguga liitumise protsess

https://www.rescue.ee/et/asutus-ettevote
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Olulised sammud võrguga liitumiseks ja tootjana elektrienergia müümiseks:

•	 Esimese sammuna tuleb välja selgitada, millise võrguvaldaja teeninduspiirkonda kavandatav arendus 
jääb (näiteks Konkurentsiameti kodulehelt). Detailsed nõuded, vajalikud dokumendid ja muu olulise info 
liitumise kohta leiab konkreetse võrguvaldaja kodulehelt.102  

•	 Enne liitumistaotluse esitamist on vaja teada kavandatavat tarbimisvõimsust, millest sõltub nii liitu-
misprotseduur kui vajalik peakaitse suurus. Enamasti selgitatakse see välja koostöös elektriala spet-
sialistiga rajatise elektrisüsteemi projekti koostamise käigus, mille peab olema koostanud litsentsitud 
projekteerimis- ja ehitusettevõte (leitavad majandustegevuse registrist103). Oluline on silmas pidada, et 
elektritootjad on jaotatud enamasti kaheks eraldi grupiks vastavalt tootmisvõimsusele (Tabel 13.), mil-
lest võivad tuleneda ka erisused liitumise protsessis ja nõutavas dokumentatsioonis. 

NB! Üle 5 MW võimsusega tootmisseadme liitmiseks elektrivõrguga tuleb ühendust võtta 
põhivõrguettevõtjaga Elering, täpsemad liitumise tingimused leiab siit ning protsessi kirjeldus on 
saadavad Eleringi kodulehel.

Seejärel tuleb sõlmida vastavaid tingimusi sisaldav elektrileping vabalt valitud elektrimüüjaga. Seda prot-
sessi tuleks alustada juba paralleelselt vajalike planeeringute ja lubade taotlemisega, et vältida hiljem olu-
korda, kus kavandatut ei olegi võimalik kas tehnilistel või majanduslikel põhjustel ellu viia või on puudu 
olulised dokumendid. Elektrivõrguga liitumise protsess tootjana võib aega võtta 2 kuust kuni 3 aastani, 
sõltuvalt tootmismooduli võimsusest ja võrgu olukorrast.

Tabel 13. Näiteid elektritootjate jaotusest vastavalt tootmisvõimsusele eri võrguvaldajate seas104

Elektrilevi imatra VKG

Mikrotootja – – Ühefaasiline kuni 3,68 
kW ja kolmefaasiline kuni 
11 kW tootmismoodul

Väiketootja Alla 500 kW võimsusega 
tootmismoodul

Alla 500 kW võimsusega 
tootmismoodul

Alates 11 kW kuni 1 MW 
võimsusega tootmismoodul

Suurtootja 500 kW või suurema 
võimsusega tootmismoodul

Üle 500 kW kuni 15 
MW tootmismoodul

Alates 1 MW kuni 5 MW 
võimsusega tootmismoodul

Olulised sammud võrguga liitumiseks ja tootjana elektrienergia müümiseks

•	 Kui üldiselt eeldavad võrguvaldajad tootmismooduli ja liitumispunkti soovitava asukohaga asendiplaani 
esitamist koos liitumistaotlusega, siis mõnel juhul võidakse nõuda muuhulgas maa-alale kehtestatud 
detailplaneeringu või koostatud projekti andmeid, varasemate kooskõlastuste andmeid, lisainfot kit-
senduste kohta, millest võrguvaldaja peaks olema teadlik. 

•	 Mikrotootjana liitumise eelduseks on olemasolev võrguühendus ja võrguleping. Nende puudumisel on 
esmalt vajalik liituda elektrivõrguga kui tarbija ja seejärel alles on võimalik liituda tootjana.

•	 Kui tootmisseadme võimsus on suurem kui 200 kW, tuleb Konkurentsiametilt taotleda elektrienergia 
tootmiseks tegevusluba, mille kohta täpsema info leiab nende kodulehelt105. Vt ka peatükki 10.3.

102 Näiteks: https://www.energia.ee/era/taastuvenergia/tooda-ise; https://www.elektrilevi.ee/elektritootjale; 
https://www.elektrilevi.ee/vaiketootjale; http://www.vkgev.ee/est/kliendile/elektrivorguga-liitumine; https://
imatraelekter.ee/vorguteenus/elektritootja/; https://www.imatraelekter.ee/media/Tootja_liitumine.pdf 
103 Majandustegevuse register (MTR): https://mtr.mkm.ee/ 
104 Osad võrguvaldajad ning õigusaktid räägivad elektritootmisüksuste tootmismoodulitest, mis on 
määratud Euroopa Komisjoni määruse 2016/631 alusel nelja kategooriasse olenevalt võimsusest: 
A-tüüpi tootmismoodulid – liitumispunkti pinge on alla 110 kV ja elektriline maksimumvõimsus on alla 0,5 MW;
B-tüüpi tootmismoodulid – liitumispunkti pinge on alla 110 kV ja elektriline maksimumvõimsus on vähemalt 0,5 MW, kuid alla 5 MW; 
C-tüüpi tootmismoodulid – liitumispunkti pinge on alla 110 kV ja elektriline maksimumvõimsus on vähemalt 5 MW, kuid alla 15 MW; 
D-tüüpi tootmismoodulid – liitumispunkti pinge on vähemalt 110 kV või elektriline maksimumvõimsus on vähemalt 15 MW.
105 Konkurentsiamet, tegevusload: https://www.konkurentsiamet.ee/et/elekter-maagaas/elekter/tegevusload 

https://www.konkurentsiamet.ee/et/elekter-maagaas/elekter/valdkonna-tutvustus#node-article-1290:~:text=Eestis%20on%2033%20jaotusv%C3%B5rguettev%C3%B5tjat
https://mtr.mkm.ee/
https://www.elering.ee/liitumistingimused
https://elering.ee/pohivorguga-liitumine
https://www.konkurentsiamet.ee/et/elekter-maagaas/elekter/tegevusload
https://www.energia.ee/era/taastuvenergia/tooda-ise
https://www.elektrilevi.ee/elektritootjale
https://www.elektrilevi.ee/vaiketootjale
http://www.vkgev.ee/est/kliendile/elektrivorguga-liitumine
https://imatraelekter.ee/vorguteenus/elektritootja/
https://imatraelekter.ee/vorguteenus/elektritootja/
https://www.imatraelekter.ee/media/Tootja_liitumine.pdf
https://mtr.mkm.ee/
https://www.konkurentsiamet.ee/et/elekter-maagaas/elekter/tegevusload
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Tootmisseadme kasutusele võtmiseks ja tarbimiskoha pingestamiseks peavad olema tehtud kõik liitumisob-
jekti elektrisüsteemi (sh sisevõrgu) ehitamise või renoveerimisega seotud tööd. Võrguvaldajale tuleb kind-
lasti esitada: 

•	 kaitsesätete seadistamise protokoll;

•	 paigaldise nõuetekohasust tõendav elektripaigaldise ehitaja kinnitus või nõuetekohasuse auditi koo-
pia. Nõuetekohasuse auditi aruande väljastab vastavate õigustega elektritööde tegija. Litsentsitud teh-
nilise kontrolli ettevõtted leiab majandustegevuse registri kodulehelt106 ning akrediteeritud ja erialaselt 
pädevad mõõtelaborid on toodud Eesti Akrediteerimiskeskuse koduleheküljel.

•	 Elektripaigaldise tehnilise kontrolli teostatust ja nõuetele vastavaks tunnistamist kontrollib Tarbijakait-
se ja Tehnilise Järelevalve Amet107.

NB! Alles pärast elektrisüsteemi vastavust kinnitavate dokumentide esitamist ja kontrollimist sõlmitakse 
kliendiga uus võrguleping, misjärel pingestatakse tarbimiskoht.

9.3. Tegevusluba

Elektrienergiaga seotud tegevuslube menetleb ja väljastab Konkurentsiamet ning detailsema info selle koh-
ta leiab nende kodulehelt. Tegevusluba tuleb esitada majandustegevuse registris, esitatavad andmed ja 
dokumendid on toodud siin.

Ettevõtjal peab olema tegevusluba, kui tegevuseks on: 

•	 elektrienergia tootmine;

•	 otseliini või otseliinide kaudu elektrienergia edastamine.

Loakohustus puudub erandina: 

1. elektrienergia tootmisel kuni 200 kW netovõimsusega tootmisseadme abil;

2. elektrienergia edastamisel

•	 isikule, kes väljaspool põhitegevust müüb ja edastab elektrienergiat temale kuuluva või tervikuna 
tema valduses oleva ehitise või kinnisasja piires isikutele, kes seaduslikul alusel seda ehitist või 
kinnisasja kasutavad;

•	 mittetulundusühingule, kes müüb ja edastab elektrienergiat oma liikmele üksnes liikme omandis või 
valduses oleva korteri, suvila, garaaži või eramu elektrienergiaga varustamiseks; 

•	 suletud jaotusvõrgu kaudu.

3. Elektrienergia tootmisel ELTS § 16 lõike 3 kohaselt, muuhulgas jaotusvõrguettevõtja, kelle teenindus-
piirkonnas asub üliväike eraldatud võrk, kes toodab või müüb elektrienergiat elektrimüüjale üliväikese 
eraldatud võrgu piirkonnas.

4. Elektrienergia edastamisel otseliini kaudu, kui otseliin on ühendatud kuni 500 kW netovõimsusega toot-
misseadmega.

 

106 Majandustegevuse register (MTR): https://mtr.mkm.ee/
107 Tarbijakaitse ja tehnilise järelvalve amet: 
https://www.ttja.ee/et/ettevottele-organisatsioonile/elekter/elektripaigaldised/elektripaigaldise-audit 

https://mtr.mkm.ee/juriidiline_isik?m=96
http://www.eak.ee
https://www.konkurentsiamet.ee/et/elekter-maagaas/elekter/tegevusload
https://mtr.mkm.ee/
https://www.konkurentsiamet.ee/et/elekter-maagaas/elekter/tegevusload#Taotluse esitamine:~:text=Konkurentsiametile%20esitatakse%20%20Ms%C3%BCS%20%C2%A7%2Ds%2019%20toodule%20lisaks%3A
https://www.riigiteataja.ee/akt/130062020028#toggle-laws:~:text=(3)%20K%C3%A4esoleva%20paragrahvi%20l%C3%B5ikega%202%20ei%20ole%20vastuolus%2C%20et%3A
https://mtr.mkm.ee/
https://www.ttja.ee/et/ettevottele-organisatsioonile/elekter/elektripaigaldised/elektripaigaldise-audit
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Lisa 1. Finantsplaneerimine ja toetused

Tuule- või päikeseenergia tootmine on pikaajaline investeering, mille tasuvust tuleks eelnevalt kaaluda nii 
rajamis- kui opereerimiskulude vaatest, võttes arvesse kõik kuluelemendid ja arvestades võimalike tuludega 
(sh võimalikud toetused). 

Finantsplaneerimine

Päikeseelektrijaama maksumust hinnatakse tihti suhtena: mitu eurot (€) kulub ühe vati (W) tootmisvõimsuse 
paigaldamiseks ehk €/W. Selle kujunemist mõjutavad järgmised peamised faktorid:

•	 Päikeseelektrijaama suurus (mida rohkem kW, seda väiksem €/W)
•	 Paigaldise asukoht (maapind, fassaad, lame- või viilkatus)
•	 Katusele paigaldades katuse materjal (kivi, plekk, bituumen jt)108

Päikeseelektrijaama tasuvusaja ülevaatlik joonis on toodud TERA kodulehel. Tasuvusaja kujunemisel mängivad 
suurimat rolli kolm tegurit: rajamise maksumus, päikesepaneelide toodang aastas, elektri hind. Päikeseelektri-
jaama rajamisel on suurimaks kuluks päikesepaneelid ise, mille hinnale lisandub transport välismaalt Eestisse. 
Transpordikulud lisanduvad ka võrguinverteritele, mis tuleb pärast paigaldamist seadistada vastavalt Eesti 
võrgueeskirjale. Päikeseelektrijaama paigaldustööde hulka kuuluvad kõik teenused, mida osutatakse seon-
duvalt päikeseelektrijaama rajamisega. Paigaldamise hulka ei kuulu vaid jaotusvõrgu ettevõttega sõlmitud 
liitumislepingu tasu109 ning kooskõlastus kohaliku omavalitsusega hoone tehnosüsteemide muutmiseks. 
Päikeseelektrijaama hinna kujunemise proportsioonid on järgmised: 60% päikesepaneelid, 14% paigaldustööd, 
15% võrguinverter, 11% kinnitus- ja elektritarvikud (Tabel 14.).110

Tabel 14. Põhilised päikese- ja tuuleelektrijaama kulud ja tulusid mõjutavad tegurid

Päikeseelektrijaama 
põhilised kulutegurid

Tuuleelektrijaama 
põhilised kulutegurid

Investeeringukulud

Päikesepaneelid (~60%) Turbiin (68–84%)

Paigaldustööd (~14%) Võrguühendused (2–10%)

Võrguinverter (~15%) Vundament (1–9%)

Kinnitus- ja elektritarvikud (~11%)

Maa (1–5%)

Elektriseadmed (1–9%)

Teede ehitus (1–5%)

Jaotusvõrguga liitumise kulud Jaotusvõrguga liitumise kulud

Jooksvad kulud

Remont ja varuosad Remont ja varuosad

Hooldus ja haldus Administratiivkulud

Maarent Maarent

Kindlustus Kindlustus

Põhilised tulusid 
mõjutavad tegurid

Toodetav energiakogus MWh aastas

Müüdavast elektrist saadav tulu

Tarbitavast elektrist saadav sääst 

Elektri hind

Taastuvenergia toetus

Inflatsioon

108 Päikesepaneelide tasuvusaeg: https://www.tera.ee/paikesepaneelide-tasuvusaeg/ 
109 Eleringi tasud: https://elering.ee/tasud 
110 TREA, Mida pidada silmas koduse päikeseelektrijaama paigaldamisel?: 
https://www.trea.ee/blog/mida-pidada-silmas-koduse-paikeseelektrijaama-paigaldamisel/ 

https://www.tera.ee/paikesepaneelide-tasuvusaeg/
https://www.tera.ee/paikesepaneelide-tasuvusaeg/
https://elering.ee/tasud
https://www.trea.ee/blog/mida-pidada-silmas-koduse-paikeseelektrijaama-paigaldamisel/
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Tuuleenergia projektide kapitalikuludes domineerivad tuuliku enda kulud. Tuulik moodustab kogukuludest 
keskmiselt 76%, võrguühendus umbes 9% ja vundament 7%. Maismaa tuulepargi rajamiseks vajamineva maa 
soetamise hind erineb projektiti. Muud kulukomponendid, nagu juhtimissüsteemid ja maa soetamine, moodus-
tavad kogukuludest vaid väikese osa. Kulu ühe kW kohta erineb riigiti märkimisväärselt, kuid jääb tavaliselt 
vahemikku 1000–1350 €/kW. Kulud varieeruvad sõltuvalt tuuliku suurusest, aga ka paigaldusasukohast, 
kaugusest võrgust, maaomandi struktuurist ja pinnase olemusest.111 Tuuleenergiast saadava majandusliku 
kasu kontseptuaalne mudel on toodud mereala planeeringu alusuuringu joonisel 9. 

Lisalugemist:

•	 Renewable Power Generation Costs in 2019. IRENA 2020

•	 Renewable energy benefits. Leveraging local capacity for onshore wind. IRENA 2019

Toetused

Sageli arvestatakse taastuvenergia lahenduse finantsplaneerimisel toetused tuluna projekti sisse. Käesoleva 
peatüki eesmärk on anda ülevaade käsiraamatu koostamise ajal Eestis jagatavatest taastuvenergia toetustest 
või meetmetest, mida on võimalik kasutada hoonete energiatõhususe tõstmiseks, millega võib potentsiaalselt 
finantsplaneerimisel arvestada. 

Majandus- ja taristuminister korraldab elektrituruseaduse (ELTS)112 § 596 kohaselt perioodil 2019–2021 igal 
aastal 5 GWh ulatuses taastuvast energiaallikast toodetud elektrienergia vähempakkumisi, leidmaks kõige 
soodsamaid tootjaid. Vähempakkumiste oksjoni eesmärk on suurendada taastuvenergia, k.a päikeseenergia 
ja tuuleenergia osakaalu. Antud sätte alusel makstakse vähempakkumise korras toetust elektrienergia eest, 
mis on toodetud taastuvat energiaallikat kasutavate tootmisseadmetega, mille elektriline võimsus on suu-
rem kui 50 kW ja väiksem kui 1 MW. Vähempakkumise võitjale makstakse toetust 12 aastat alates tootmise 
alustamisest ning toetuse lagi on 53,7 eurot/MWh, kuid turuhinnaga mitte rohkem kui 93 eurot/MWh. Elekt-
rienergia tootmistoetust ei ole võimalik saada, kui samale tootmisseadmele on eelnevalt makstud riigipoolset 
investeeringutoetust.

2020. aastal osales vähempakkumisel 27 päikesest taastuvenergia tootmisüksust ning pakutud energiahulk 
ületas neljakordselt soovitud mahu. Võitjaks kujunenud pakkumiste vahemikud olid 54,7–57,38 €/MWh, mis 
koosneb keskmisest börsihinnast (näiteks 2019. aasta keskmine börsihind oli 45,86 €/MWh) ja sellele lisan-
duvast toetusesummast. Vähempakkumise korraldaja oli Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium ning 
läbiviija Elering, kes reastas pakkumised vastavalt hinnale. 

Lisaks Eleringi läbiviidavale vähempakkumisele on võimalik erinevate olemasolevate ja tulevaste meetmete 
kaudu taotleda ka investeeringutoetust. SA KredEx väljastab väikeelamute omanikele rekonstrueerimis-
toetust113, mille eesmärk on suurendada väikeelamu energiatõhusust, parandada elukeskkonda ja uuendada 
Eesti eluasemefondi. Toetus on mõeldud enne 1993. aastat ehitatud ja kasutusele võetud eramajadele. Toetuse 
suurus varieerub sõltuvalt rekonstrueerimise ulatusest ning elamu asukohast vahemikus 30–50% kuni 50 000 
euroni. Täpsemalt on võimalik infot leida Kredexi kodulehelt. Antud rekonstrueerimise toetuse alla lähevad 
ka taastuvenergia tootmisseadmed koos energia muundamiseks ja energiatoodangu salvestamiseks vajalike 
seadmete soetamise ja nende paigaldamisega seotud kulud, sh päikeseelektrijaamad. Antud toetusmeetme 
piiranguks on asjaolu, et elektritootmisseadme suuruseks võib olla kuni 11 kW ning toetuse väljamakse tehakse 
pärast ehitustööde lõppu.

KredEx annab toetust ka korteriühistutele ja kohalikele omavalitsustele, kes soovivad korterelamuid ajako-
hastada ja kompleksselt renoveerida114. Toetuse eesmärk on hoone energiatõhususe tõstmine, muu hulgas 
päikeseenergia seadmete paigaldamisega. Toetus on mõeldud enne 1993. aastat ehitatud korterelamu kor-
rastamiseks. Tallinnas ja Tartus on toetus 30%, Tallinna ja Tartuga külgnevatel valdade asustusüksustes 40%, 
kus kinnisvara taotluse esitamisele eelneva aasta turuväärtus on Maa-ameti tehingute andmebaasi andmetel 
kõrgem kui 500 €/m2, ja Elva linnas, Haapsalu linnas, Keila linnas, Kohila alevis, Kuressaare linnas, Maardu 
linnas, Otepää linnas, Paikuse alevis, Pärnu linnas, Rakvere linnas, Rapla linnas, Sauga alevikus, Uuemõisa 
alevikus ning Viljandi linnas. Ülejäänud Eestis on toetuse suurus 50%.

KredExil on ka kolmas, „Korterelamu tehaselise rekonstrueerimise toetus“115. Selle andmise eesmärgid on: 
korterelamute rekonstrueerimisel uute tehniliste lahenduste kasutuselevõtu soodustamine, korterelamute 
energiatõhususe ja parema sisekliima saavutamine, energiasõltuvuse ja kasvuhoonegaaside heitkoguste 
vähendamine.

111 European Wind Energy Association, The Economics of Wind Energy https://www.ewea.org/
fileadmin/files/library/publications/reports/Economics_of_Wind_Energy.pdf 
112 Elektrituruseadus – RT I 2003, 25, 153
113 KredEx (2020). Väikeelamute rekonstrueerimistoetus https://kredex.ee/et/majaduueks  
114 KredEx (2020). Rekonstrueerimistoetus 2020 https://kredex.ee/et/teenused/
elamistingimuste-parandamiseks/rekonstrueerimistoetus-2020 
115 KredEx (2020). Korterelamu tehaselise rekonstrueerimise toetus https://kredex.ee/et/element 

https://www.rahandusministeerium.ee/system/files_force/document_files/mereala_majanduslik_kasu_jaan2018.pdf?download=1
https://www.irena.org/publications/2020/Jun/Renewable-Power-Costs-in-2019
https://www.irena.org/-/media/Files/IRENA/Agency/Publication/2017/Jun/IRENA_Leveraging_for_Onshore_Wind_2017.pdf
https://kredex.ee/et/majaduueks
https://www.ewea.org/fileadmin/files/library/publications/reports/Economics_of_Wind_Energy.pdf
https://www.ewea.org/fileadmin/files/library/publications/reports/Economics_of_Wind_Energy.pdf
https://www.riigiteataja.ee/akt/264412
https://kredex.ee/et/majaduueks
https://kredex.ee/et/teenused/elamistingimuste-parandamiseks/rekonstrueerimistoetus-2020
https://kredex.ee/et/teenused/elamistingimuste-parandamiseks/rekonstrueerimistoetus-2020
https://kredex.ee/et/element
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Lisa 2. Kogukonnaenergeetika ja energiaühistud

Kogukonnaenergeetika on kogukondlik ühistegevus, mille eesmärgiks on ühistule kuuluvate seadmete abil 
kohalikest taastuvatest energiaallikatest, nagu näiteks tuul ja päike, energia tootmine, seeläbi kulude vähen-
damine ja puhtama elukeskkonna loomine. Elektrimüük mitteliikmetele rahalise kasumi teenimise nimel ei ole 
prioriteetne. Energiakogukonna116 moodustavad teatud piirkonna aktiivsed energiakodanikud ehk tootvad 
tarbijad, milleks võivad olla näiteks korteriühistu, külakogukonnad, väikesaare elanikud jne.

Täpsemat infot leiab taastuvenergiakogukondade käsiraamatust, samuti kogukonnaenergeetika infolehelt 
ning Co2mmunity veebilehelt, kus on kirjeldatud mitmeid kogukonnaenergeetika projekte. 

Energiakogukond võimaldab:
•	 toota, jaotada ja müüa oma liikmetele elektrit ning soojust ühistule kuuluvate seadmete abil;

•	 osaleda elektriturul tootja, müüja ning tarbijana. Energiakogukonna liikmete energiatarbe vajadust 
ületav energiakogus ostetakse avatud tarnijalt juurde ja ülejääk müüakse avatud tarnijale (võrgu või 
otseliini vahendusel);

•	 vähendada pikemas perspektiivis energiakulusid tänu väiksematele ülekandekadudele ja 
võrgutasudele;

•	 kaasata kohalikke elanikke keskkonnasõbralikuma energiatootmise suurendamisse ja arendamisse.

NB! Kõige levinum energiakogukonna tüüp on energiaühistu. Sagedasem on ka ühistootmine külakogu-
kondades, korteriühistutes ja väikesaartel. Energiakogukonnas osalemine on avatud ja vabatahtlik, selle 
liikmed võivad olla nii füüsilised isikud, VKEd, kohalikud ametiasutused kui ka omavalitsused (kuid mitte 
suurettevõtted).

Euroopas on umbes 3500 taastuvenergiakogukonda, mis asuvad enamasti Loode-Euroopas117, neist kõige 
enam Saksamaal ja Taanis. Näiteid Euroopa taastuvenergiakogukondadest:

Edinburgh Community Solar Limited Ühendkuningriigis (päike)

•	 Ærø saar Taanis (tuul) 
•	 Sprakebülli küla Saksamaal (tuul, päike, biogaas)
•	 Eestis on kogukonnaenergeetika alles hoogu kogumas. Ühisprojekti näitena võib välja tuua Änkküla 

päikesepargi, piloteerimisel on ka energiaühistute loomine Tartus.

Lisalugemist

•	 Energiakogukonna alustamiseks leiab infot kodanike energiaühistute Euroopa föderatsiooni 
kodulehelt, kus on samuti välja toodud näited energiakogukondade kohta Euroopas, erinevad 
tööriistad, info sidusrühmade kaasamise ja taastuvenergia projektide rahastamise kohta.

•	 Kogukonnaprojektide algatamise üleeuroopaline käsiraamat Community 
Energy: A practical guide to reclaiming power. 2020

•	 Kogukonnaprojektide erinevate koostöömudelite kohta leiab rohkem infot ka Euroopa 
Regioonide Komitee koostatud uuringust Models of Local Energy Ownership and 
the Role of Local Energy Communities in Energy Transition in Europe. 2020

•	 Innovaatiliste lahenduste, rohetehnoloogia idufirmade ja kogukonnaga koostöö kohta 
leiab infot Sunly kodulehelt. Kogukonnaalgatusena on loomisel Energiaühistu. 

116 Eestis on energiakogukonna mõiste üle võetud kahe EL-i direktiiviga:

1. Elektrienergia siseturu direktiiv (EL) 2019/944 artikkel 16 „Kodanike energiakogukonnad (Citizen energy 
communities)“, kus on oluline kodanike energiakogukonna tunnustamine elektrituru osalisena ja nendele 
võrdsete konkurentsitingimuste kindlustamine elektriturul, seejuures ei piirata kogukonna liikmelisust.

2. Taastuvenergia direktiiv (EL)2018/2001 artikkel 22 „Taastuvenergiakogukonnad (Renewable energy communities)“, kus on 
oluline taastuvenergia osakaalu suurendamine ja soodustavad tingimused taastuvenergia tootmiseks ning kindel liikmelisus.

117 Caramizaru, A., Uihlein, A. (2020). Joint Research Centre Science for Policy Report, Energy communities: an overview of energy 
and social innovation https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC119433/energy_communities_report_final.pdf 

http://co2mmunity.eu/wp-content/uploads/2020/06/Co2mmunity_CE-handbook_Estonia_03062020.pdf
https://www.trea.ee/kogukonnaenergeetika/
https://co2mmunity.eu/
https://www.edinburghsolar.coop/projects/how-the-co-op-works/
http://co2mmunity.eu/wp-content/uploads/2019/03/Factsheet-Aer%C3%B6.pdf
file:///D:/Toimetamine/Sprakeb<00FC>lli%20k<00FC>la
https://fundwise.me/et/pitch/sunmill-ankkula
https://fundwise.me/et/pitch/sunmill-ankkula
https://www.tartu.ee/et/uudised/tartu-hakkab-taastuvenergia-tootmiseks-energiauhistute-loomist-eest-vedama
https://www.rescoop.eu/starters
https://www.rescoop.eu/starters
https://friendsoftheearth.eu/wp-content/uploads/2020/11/community-energy-guide.pdf
https://friendsoftheearth.eu/wp-content/uploads/2020/11/community-energy-guide.pdf
https://cor.europa.eu/en/engage/studies/Documents/local-energy-ownership.pdf
https://cor.europa.eu/en/engage/studies/Documents/local-energy-ownership.pdf
https://sunly.ee/
https://xn--energiahistu-jlb.ee/
https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC119433/energy_communities_report_final.pdf
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Lisa 3. Päikeseenergia arendustega kaasnevad võimalikud 
keskkonnamõjud ja nende leevendusvõimalused

Päikeseenergia arendustega kaasneb laiem positiivne keskkonnamõju – suureneb taastuvenergia kasutu-
selevõtt ja väheneb õhkupaisatava KHG kogus elektri tootmisel võrreldes energia tootmisega fossiilsetest 
kütustest. PEJ kasutusajal ei esine müra, vibratsiooni, heidet välisõhku ega veekeskkonda, valgusreostust 
ega jäätmete teket. PEJ rajamise ja kasutamise ajal ei ole üldiselt tegevusi, mis põhjustaksid soojuse, kiirguse 
või lõhna teket.

Eeldatavad negatiivsed keskkonnamõjud võivad sõltuvalt tehnoloogiast olla väga erinevad ja on eelkõige 
seotud visuaalse mõju, maakasutuse, lindude elupaikade kadumise ning ohtlike materjalide kasutamisega 
päikesepaneelide tootmisel. Samuti võivad ehitusaegne müra ja vibratsioon ajutiselt häirida ümbruses elavaid 
inimesi, loomi ja linde. Päikeseenergiast elektri tootmisel ei paisku õhku KHG, kuid need tekivad muudel 
etappidel: tootmisel, materjalide transpordil, paigaldamisel, hooldusel ning kasutusest eemaldamisel.

Päikeseenergia arendustega kaasnevad eeldatavad soodsad ja ebasoodsad mõjud ning nende leevendus-
meetmed on koondatud Tabel 15.

Näiteid varasemalt tehtud päikeseelektrijaama keskkonnamõjude hindamisest (eelhinnangud):

•	 Kavastu päikeseelektrijaama KMH eelhinnang, OÜ Alkranel, 2018.118 Eelhinnangu tulemusel selgus, et ka-
vandatava projektiga ei kaasne olulise keskkonnamõjuga tegevusi, seega ei algatatud täiemahulist KMH.

•	 Päikeseelektrijaamade rajamine Otepää loodusalale. KMH eelhinnang ja Natura eelhinnang, Consultare 
OÜ, 2020.119 Eelhinnang koostati enne projekti koostamist, et aidata kaasa projekteerimistingimuste ja 
ehituslubade väljastamisele. Lisaks anti soovitusi, millistel juhtudel tuleb kaaluda täiendava keskkonna-
mõju eelhindamise või täiemahulise KMH läbiviimist.

•	 Tartu ja Luunja valdadesse rajatava päikesepargi detailplaneering. Keskkonnamõju strateegilise hinda-
mise eelhinnang, OÜ Hendrikson & Ko, 2017120. Eelhindamise tulemusena leiti, et KSH läbiviimine detail-
planeeringu raames ei ole vajalik.

Lisalugemist: 

•	 Bowyer, C., Tucker, G., Underwood, E., Nanni, S., et al. (2020). Potential impacts of bioenergy 
developments on habitats and species protected under the Birds and Habitats Directives. 
Final report under EC Contract ENV.D.3/SER/2017/0002 Project: “Reviewing and mitigating 
the impacts of renewable energy developments on habitats and species protected 
under the Birds and Habitats Directives”, Institute for European Environmental Policy, 
Arcadis, BirdLife International, NIRAS, Stella Consulting, Ecosystems Ltd, Brussels. 

•	 Hernandez, R. R., Easter, S. B., Murphy-Mariscal, M., Maestre, F. T. et al. 
(2014). Environmental impacts of utility-scale solaar energy.

•	 Harrison, Ch., Lloyd, H., Field, Ch. (2016). Evidence review of the impact of solar farms 
on birds, bats and general ecology. Manchester Metropolitan University.

•	 Armstrong, A., Ostle, N. J., Whitaker, J. (2016). Solar park microclimate and 
vegetation management effects on grassland carbon cycling  

•	 Brotas, L., Wienold, J. (2014) Solar reflected glare 
•	 Neal, A., Atre, U. (2020). Pollinator-Friendly Solar Installations Benefit Wilrdlife, Farmers, Climate
•	 Spielhofer, R., Thrash, T., Hayek, U. W., Grêt-Regamey, A. et al. (2021). Physiological and 

behavioral reactions to Renewable energy systems in various landscape types

118 http://media.voog.com/0000/0021/9412/files/Kavastu_PEJ_KMHEH_25.04.2018_alkranel.pdf
119 http://www.otepaa.ee/documents/7244916/7847427/P%C3%A4ikeseelektrijaamadeRajamineOtep%C3%A4%C3%A4%20
looduspark20.03.2020.pdf/0b39fcb6-7716-4046-bbf2-bea4fcb91d3c 
120 http://gis.tartuvald.ee/dokumendid/Detailplaneeringud/DP_2017_01/Planeering/P%C3%A4ikesepargi_DP_KSH%20eelhinnang.pdf 

https://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/Impacts%20bioenergy%20-%20final%20report.pdf
https://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/Impacts%20bioenergy%20-%20final%20report.pdf
https://www.researchgate.net/publication/257200435_Environmental_impacts_of_utility-scale_solar_energy
http://publications.naturalengland.org.uk/file/6000213410447360
http://publications.naturalengland.org.uk/file/6000213410447360
http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1748-9326/11/7/074016
https://www.jaloxa.eu/mirrors/radiance_workshops/2014/day3/Brotas_SolarReflectedGlare.pdf
https://www.eesi.org/articles/view/pollinator-friendly-solar-installations-benefit-wildlife-farmers-climate
https://www.researchgate.net/publication/344514205_Physiological_and_behavioral_reactions_to_renewable_energy_systems_in_various_landscape_types
https://www.researchgate.net/publication/344514205_Physiological_and_behavioral_reactions_to_renewable_energy_systems_in_various_landscape_types
http://media.voog.com/0000/0021/9412/files/Kavastu_PEJ_KMHEH_25.04.2018_alkranel.pdf
http://www.otepaa.ee/documents/7244916/7847427/P%C3%A4ikeseelektrijaamadeRajamineOtep%C3%A4%C3%A4%20looduspark20.03.2020.pdf/0b39fcb6-7716-4046-bbf2-bea4fcb91d3c
http://www.otepaa.ee/documents/7244916/7847427/P%C3%A4ikeseelektrijaamadeRajamineOtep%C3%A4%C3%A4%20looduspark20.03.2020.pdf/0b39fcb6-7716-4046-bbf2-bea4fcb91d3c
http://gis.tartuvald.ee/dokumendid/Detailplaneeringud/DP_2017_01/Planeering/P%C3%A4ikesepargi_DP_KSH%20eelhinnang.pdf
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Tabel 15. Päikeseenergia arendustega kaasnevad peamised võimalikud 

keskkonnamõjud ja leevendusvõimalused

Mõju Leevendusvõimalused

Maa- ja vee-
kasutus

•	 Päikesepaneelid vajavad küllaltki suurt 
maa-ala, kui nende abil arvestataval 
hulgal elektrit toota. Mõjuala võib ka 
ehitusalusest pindalast suurem olla. 

•	 Tüüpiline maakasutus muutub (nt võsa 
eemaldatakse).

•	 Võimalik mõju põhjaveele ehitusprot-
sessi jooksul (nt seadmetest tulenevad 
võimalikud lekked pinnasesse). 

•	 Kui tööde ajal kasutatav tehnika vastab 
kehtivatele normatiividele ja on töökor-
ras, siis need ei põhjusta pinnase ega 
veereostust.

•	 Mõni PEJ vajab vett päikesekollektorite 
ja kontsentraatorite puhastamiseks või 
turbiinigeneraatorite jahutamiseks.

•	 Päikesepaneelide paigaldamisel ankur-
datakse paneelide tugikonstruktsioonid 
maapinda, mistõttu ei eemaldata pin-
nast, mulda, maavarasid ega kasutata 
vett.

•	 PEJ rajamisega ei kaasne üldjuhul 
pöördumatut mõju maale ja mullastiku-
le, kuna puudub vajadus kattepinnase 
koorimiseks, maa-ala täitmiseks vmt. 
Erandiks võib olla PEJ rajamine üleuju-
tatavale alale või märgalale, mida näiteks 
peab eelnevalt täitma.

•	  Seega on võimalik peale PEJ eluea lõp-
pu päikesepaneelid ja nende tugistruk-
tuurid demonteerida ning soovi korral 
varasem maakasutus taastada.

•	 Eelistada vähem väärtuslikke alasid (näi-
teks alasid, mis pole põllumajanduslikult 
kasutuses).

•	 Võimalusel mitte paigaldada tarasid päi-
keseelektrijaamade ümber, et vähenda-
da maastiku killustatust ning mõjuala 
ulatust või tekitada tõkkeid maismaa-
loomastikule (seda nt rohekoridorides) . 

•	 Ehitusprotsessi mõju on lühiajaline.

•	 Kohalike taimede istutamine päikesepa-
neelide ümber on kasulik nii erosiooni 
vähendamise, põhjavee kui ka mulla 
süsiniku sidumise seisukohast.121

121 Neal, A., Atre, U. (2020). Pollinator-Friendly Solar Installations Benefit Wildlife, Farmers, Climate. Environmental and Energy 
Study Institute: https://www.eesi.org/articles/view/pollinator-friendly-solar-installations-benefit-wildlife-farmers-climate  
122 Brotas, L., Wienold, J. (2014). Solar reflected glare: https://www.jaloxa.eu/mirrors/radiance_workshops/2014/day3/Brotas_
SolarReflectedGlare.pdf 

https://www.eesi.org/articles/view/pollinator-friendly-solar-installations-benefit-wildlife-farmers-climate
https://www.jaloxa.eu/mirrors/radiance_workshops/2014/day3/Brotas_SolarReflectedGlare.pdf
https://www.jaloxa.eu/mirrors/radiance_workshops/2014/day3/Brotas_SolarReflectedGlare.pdf
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Visuaalne mõju •	 Päikesepargi visuaalne mõju võib olla 
mõnele inimesele häiriv või harjumatu.

•	 Teede ja lennujaamade läheduses võib 
päikesepaneelidelt peegelduv valgus 
pimestada sõidukijuhte või piloote122. 

•	 Asukoha valikul lähtuda ümbritsevast 
maastikust, vältida maastikuliselt väär-
tuslikke alasid ja võimalusel paigutada 
olemasolevate hoonete, tehisobjektide 
lähedale.

•	 Väiksema tootmisvõimsusega päikesee-
lektrijaamad (kuni 15 kW) paigaldada 
võimalusel hoone katusele.

•	 Vajadusel säilitada maastiku ilme (nt 
istutada puud viisil, mis ei mõjutaks 
päiksepaneelide tootlikkust, kuid var-
jaksid neid).

•	 Hoonete puhul kasutada ehitisintegree-
ritud lahendusi.

•	 Peegelduse vähendamiseks katta pa-
neelide pind matistava kihiga või kasu-
tada vastavalt struktureeritud pinnaga 
paneele. 

Lindudele ja 
loomadele, bio-
loogilisele mit-
mekesisusele

•	 Maapinna ettevalmistamisel PEJ ehitu-
seks ja paigutamiseks võib olla pikaaja-
line mõju kohalike taimede ja loomade 
elupaikadele (nt elupaikade pindala või 
koosluste vähenemine). 

•	 Lindude kokkupõrked päikesepaneelide-
ga ja kontsentreeritud päikesekiirgus123 
(juhul kui päikseelektrijaama osad on 
lindudele halvasti nähtavad, petlikud 
või ajavad linde segadusse).

•	 Mõjuala võib olla ehitusalusest pindalast 
paar korda suurem, mistõttu peab ka 
mõjuala asuma väljaspool väärtuslikke 
lagealasid.

•	 Võimalik tõsta bioloogilist mitmekesisust 
koos tolmeldajate-sõbraliku taimestiku-
ga124

•	 Kooskasutus näiteks lambakasvatusega.

•	 PEJ rajamisel tuleks vältida lindude 
elupaikasid, rändeteid ja olulisi toitumis-
alasid. Võimalusel rajada olemasoleva 
hoonestuse lähedusse.

•	 PEJ rajamisel väärtuslikele lagealadele 
on vaja mõjusid täiendavalt kaaluda. 

123 Consultare OÜ (2002). Päikeseelektrijaamade rajamine Otepää loodusalale Keskkonnamõjude hindamise (KMH) eelhinnang ja Natura 
eelhinnang http://www.otepaa.ee/documents/7244916/7847427/P%C3%A4ikeseelektrijaamadeRajamineOtep%C3%A4%C3%A4%20
looduspark20.03.2020.pdf/0b39fcb6-7716-4046-bbf2-bea4fcb91d3c 

124 Neal, A., Atre, U. (2020). Pollinator-Friendly Solar Installations Benefit Wildlife, Farmers, Climate. Environmental and Energy Study 
Institute https://www.eesi.org/articles/view/pollinator-friendly-solar-installations-benefit-wildlife-farmers-climate

125 Möldre, I. (2014). Energiamajanduse arengukava aastani 2030, keskkonnamõju strateegiline hindamine. https://www.mkm.ee/sites/
default/files/141023_enmak_2030_ksh_aruanne_avalikustamisele.pdf

http://www.otepaa.ee/documents/7244916/7847427/P%C3%A4ikeseelektrijaamadeRajamineOtep%C3%A4%C3%A4 looduspark20.03.2020.pdf/0b39fcb6-7716-4046-bbf2-bea4fcb91d3c
http://www.otepaa.ee/documents/7244916/7847427/P%C3%A4ikeseelektrijaamadeRajamineOtep%C3%A4%C3%A4 looduspark20.03.2020.pdf/0b39fcb6-7716-4046-bbf2-bea4fcb91d3c
https://www.eesi.org/articles/view/pollinator-friendly-solar-installations-benefit-wildlife-farmers-climate
https://www.mkm.ee/sites/default/files/141023_enmak_2030_ksh_aruanne_avalikustamisele.pdf
https://www.mkm.ee/sites/default/files/141023_enmak_2030_ksh_aruanne_avalikustamisele.pdf
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Päikse-
paneelide toot-
mise jalajälg

Päikesepaneelide abil elektri tootmise 
keskkonnamõju on palju suurem kui 
teiste taastuvate energiaallikate puhul, 
kuna fotoelementide tootmiseks kasu-
tatakse keskkonnale ohtlikke metalle 
ning paisatakse õhku KHG. Näiteks 
ränist toorkristallplaadi tootmiseks on 
vaja räni, argooni, heeliumit jt keemilisi 
elemente ja ühendeid125.

–

Ehitusprotsess •	 Ajutine müra ja vibratsioon, ehitus-
jäätmed (nt pakendimaterjalid), lekked 
pinnasesse.

•	 Päikeseenergiast elektri tootmisel ei 
paisku õhku KHG, kuid päikeseelekt-
rijaama muudel etappidel (tootmisel, 
materjalide transpordil, paigaldamisel, 
hooldusel ning kasutusest eemaldami-
sel) tekivad KHG.

•	 Enamasti lühiajalise mõjuga, mis taandub 
ehitustegevuse lõppemisel ja on seega 
väheoluline kogu päikeseelektrijaama 
eluiga arvesse võttes. Elustikuliselt 
tundlikel aladel ajatada ehitusprotsessi.

•	 Jäätmete nõuetekohane käitlemine. 

https://energiatalgud.ee/index.php/M%C3%B5iste:Elektrienergia_tootmine
https://energiatalgud.ee/index.php/M%C3%B5iste:Keskkonnam%C3%B5ju
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Lisa 4. Tuuleenergia arendustega kaasnevad võimalikud 
keskkonnamõjud ja nende leevendusvõimalused

Maismaa tuulikute püstitamise või tuuleparkide arendustega kaasnevate keskkonnamõjude puhul räägitak-
se üha enam ohtlikkusest faunale ja floorale, samuti asukoha valikuga seotud visuaalsest mõjust, varjude, 
elektromagnetismi, müra ning maakasutuse mõjudest Märkimata ei saa ka jätta tuulikute tootmisel tekkivat 
jalajälge, eriti terase ja betooni valmistamisel eralduvaid KHG. 

Kõige sagedamini räägitakse tuuleparkidega seoses mõjudest linnustikule, nahkhiirte kaitsest ning mõjudest 
inimese tervisele.

Linnustiku kaitse

Tuuleparkide mõju linnustikule avaldub peamiselt elupaikade hävimise või nende häirimise kaudu, samuti 
läbi kokkupõrkesuremuse, barjääriefekti ning kaudsete mõjude. Seega on linnustiku kaitse puhul mõjude 
ennetamiseks oluline tuuleparkide läbimõeldud asukohavalik.

Mitmed Euroopa riigid on läbi viinud olulisi linnuseire projekte, mis käsitlevad põhjalikult antud teemat. 
Samuti on tehtud uuringuid tuuleparkide mõjust kaitstavalae loodusele, lindudele ja nahkhiirtele, näiteks:

•	 Euroopa Komisjoni juhenddokument kaisttava looduse ja tuuleenergeetika arenduste koostoime kohta 
(2020) Guidance document on wind energy developments and EU nature legislation 

•	 Tuuleparkide poolt veelindudele avaldatavaid negatiivseid mõjusid ja võimalikke leevendusmeetmeid 
käsitleb „Mereala planeeringu alusuuring: Eesti merealal paiknevate lindude rändekoridoride olemasol-
evate andmete koondamine ja kaardikihtide koostamine ning analüüsi koostamine tuuleparkide mõjust 
lindude toitumisaladele“.

•	 Väiketuulikute mõju lindudele ja nahkhiirtele on uurinud Veljo Volke ja Liis Keerberg Eesti Ornitoloogi-

aühingust 2014. aastal.

Lisalugemist
•	 Community Wind Toolbox 2008.
•	 Kilki, S. (2013). Tuuleenergeetika keskkonnamõjud: bakalaureusetöö tööstusökoloogia erialal. 
•	 American Wind Energy Association (2020). Environmental benefits.
•	 Suurbritannia, Local Government Association. Benefits and potential impacts of wind energy
•	 Ameerika energiatõhususe ja taastuvenergia kontor. Environmental 

Impacts and Siting of Wind Projects 
•	 Keskkonnamõju eelhinnangu
•	 OÜ Saar Poll ja OÜ Adepte Ekspert. (2010). Läänemaa tuulikuparkide mõjud lähialade elanikele
•	 OÜ Hendrikson & Ko. (2016). Tootsi Suursoo ala ja tuulepargi teemaplaneering. 

Planeerimisdokumendi keskkonnamõju strateegilise hindamise aruanne.  
•	 Saaremaa vallas Sikassaare külas keskkonnamõju eelhinnang. (2018).

Rahandusministeeriumis on koostamisel meretuuleparkide visuaalse mõju analüüsi metoodika, mis sobib 
samaväärselt ka maismaatuuleparkide visuaalsete mõjude hindamiseks. Visuaalsete mõjude hindamiseks on 
Ühendkuningriikides välja antud hulgaliselt juhendeid ning sealsed parimad praktikad tasuvad arvestamist 
ka Eestis tuuleparkide visuaalsete mõjude hindamisel. Alljärgnevalt koond soovituslikest juhenditest: 

•	 Scottish Natural Heritage (2018). Guidance Note: Coastal Character Assessment 

•	 Scottish Natural Heritage (2017). Siting and Designing Wind Farms in the Landscape: Guidance, version 3 

•	 Scottish Natural Heritage (2012). Assessing the Cumulative Impact of Onshore Wind Energy Develop-
ments: Guidance

•	 Scottish Natural Heritage (2012). Offshore Renewables – guidance on assessing the impact on coastal 
landscape and seascape: Guidance for Scoping an Environmental assessment

•	 Natural England (2012). An Approach to Seascape Character Assessment

•	 Countryside Council for Wales (2001). Guide to Best Practice in Seascape Assessment

https://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/wind_farms_en.pdf
https://www.rahandusministeerium.ee/et/system/files_force/document_files/eesti_mereala_lindude_randekoridoride_ja_meretuuleparkide_analyys_parandustega.pdf
https://www.rahandusministeerium.ee/et/system/files_force/document_files/eesti_mereala_lindude_randekoridoride_ja_meretuuleparkide_analyys_parandustega.pdf
https://www.rahandusministeerium.ee/et/system/files_force/document_files/eesti_mereala_lindude_randekoridoride_ja_meretuuleparkide_analyys_parandustega.pdf
https://www.eoy.ee/pics/487_V%C3%A4iketuulikud_2014.pdf
http://www.windustry.org/community_wind_toolbox_5_siting_guidelines
http://www.tuuleenergia.ee/wp-content/uploads/Siim_Kilki_bakalaureuset%C3%B6%C3%B6.pdf
https://www.awea.org/wind-101/benefits-of-wind/environmental-benefits
https://www.local.gov.uk/benefits-and-potential-impacts-wind-energy
https://www.energy.gov/eere/wind/environmental-impacts-and-siting-wind-projects
https://www.energy.gov/eere/wind/environmental-impacts-and-siting-wind-projects
https://maakonnaplaneering.ee/documents/2845826/18637010/6_Laanemaa_tuulikuparkide_mojud_lahialade_elanikele.pdf/090f053a-de9a-4bdd-91d7-7fb6e71a7c03
https://hendrikson.ee/wp-content/uploads/2016/04/KSH_aruanne_II_k%C3%B6ide_21.03.2016.pdf
https://hendrikson.ee/wp-content/uploads/2016/04/KSH_aruanne_II_k%C3%B6ide_21.03.2016.pdf
https://www.saaremaavald.ee/documents/17113760/20221500/Lisa3_UueavaraDP_keskkonnamoju_eelhinnang.pdf/13c72ef0-b23f-4988-a336-6e6578eb10fb
https://www.nature.scot/sites/default/files/2018-02/Guidance%20Note%20-%20Coastal%20Character%20Assessment.pdf
https://tethys.pnnl.gov/sites/default/files/publications/SNH-2017-Siting-Designing-Wind.pdf
https://www.nature.scot/guidance-assessing-cumulative-impact-onshore-wind-energy-developments
https://www.nature.scot/guidance-assessing-cumulative-impact-onshore-wind-energy-developments
https://tethys.pnnl.gov/sites/default/files/publications/SNH_2012_Guidance.pdf
https://tethys.pnnl.gov/sites/default/files/publications/SNH_2012_Guidance.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/396177/seascape-character-assessment.pdf
https://core.ac.uk/download/pdf/71428838.pdf
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Tuuleparkide visualisatsioonide keskkonnamõju hindamine põhineb järgmistel juhenditel: 

•	 Scottish Natural Heritage (2017). Visual Representation of wind farms: Guidance, version 2.2

•	 Highland Council (2016). Visualisation Standards for Wind Energy Developments

•	 Landscape Institute (2017). Visual Representation of development proposals: Technical Guidance Note 
02/17

•	 Landscape Institute (2011). Photography and Photomontage in Landscape and Visual Impact Assess-
ment: Advice Note 01/11

Visuaalsete muutuste hindamisega inimeste privaatruumile on Ühendkuningriigis 2018. aastal välja antud 
eraldi metoodika: 

•	 Landscape Institute (2019). Residential Visual Amenity Assessment (RVAA): Technical Guidance Note 
2/19 

Tabel 16. Maismaa tuuleparkide arendustega kaasnevad peamised võimalikud keskkonnamõjud ja leevendusvõimalused

Mõju Leevendusvõimalused

Müra •	 Aerodünaamilise, mehaanilise ja ma-
dalsagedusliku müra mõju inimesele 
ja loomastikule. Tuulikute tekitatud 
kuuldav müra on märgatav ainult tuu-
lekiiruse vahemikus 3–8 m/s126. Väikese 
tuulekiirusega müra ei teki, kuna tuulik 
ei tööta. Kui tuulekiirus ületab 8 m/s, 
siis varjavad tuuliku helisid tuule teki-
tatud helid.

•	 Kaasaegsed elektrituulikud on tehni-
liselt oluliselt täiustatumad võrreldes 
paarikümne aasta taguse toodanguga. 
Täna on tuulikute vaiksem töörežiim ja 
inimeste kasvanud teadlikkus tuule-
parkidega kaasnevatest mõjudest vä-
hendanud müratemaatika aktuaalsust. 

•	 Tuuliku tekitatud mehaanilist müra 
saab vähendada tuuliku projekteerimi-
se ja kavandamise faasis või kasuta-
des müraisolatsioonimaterjale tuuliku 
sees127.

•	 Tuleb arvestada juba olemasoleva 
taustmüraga ning piirangutega, mis 
tulenevad elamu- ja puhkealade lähe-
dusest128. Eestis reguleerib lubatud mü-
raulatust sotsiaalministri 04.03.2002. 
määrus nr 42 „Müra normtasemed elu- 
ja puhkealal, elamutes ning ühiskasutu-
sega hoonetes ja mürataseme mõõtmi-
se meetodid“.

•	 Paigutada tuulikud mõnevõrra elamu-
test eemale (üldjuhul piisab üksikute 
tuulikute korral 250–300 meetrist, tuu-
likugruppide korral on puhverala laiem), 
et tagada arendusprojektidele kehtes-
tatud keskkonnanõuete täitmine129.

123 
124 
125 
126 
127 
128 
129 
130 
131 
132 
133 
134 
135 
136 

126 Käär, L. (2014). Tuuleparkide mõju Hiiumaa ranniku näitel: lõputöö. 

127 Kilki, S. (2013). Tuuleenergeetika keskkonnamõjud: bakalaureusetöö tööstusökoloogia erialal http://www.tuuleenergia.ee/wp-content/
uploads/Siim_Kilki_bakalaureuset%C3%B6%C3%B6.pdf

128 Müra kategooriad on määratud atmosfääri kaitse seaduses – RT I, 05.07.2016, 1

129 OÜ Hendrikson & Ko (2016). Tootsi Suursoo ala ja tuulepargi teemaplaneering. https://hendrikson.ee/wp-content/uploads/2016/04/
KSH_aruanne_II_k%C3%B6ide_21.03.2016.pdf

https://www.nature.scot/sites/default/files/2019-09/Guidance%20-%20Visual%20representation%20of%20wind%20farms%20-%20Feb%202017.pdf
https://www.highland.gov.uk/downloads/file/12880/visualisation_standards_for_wind_energy_developments
https://landscapewpstorage01.blob.core.windows.net/www-landscapeinstitute-org/2019/09/LI_TGN-02-17-Visual-Representationwithdrawn.pdf
https://landscapewpstorage01.blob.core.windows.net/www-landscapeinstitute-org/2019/09/LI_TGN-02-17-Visual-Representationwithdrawn.pdf
https://landscapewpstorage01.blob.core.windows.net/www-landscapeinstitute-org/2019/01/LIPhotographyAdviceNote01-11.pdf
https://landscapewpstorage01.blob.core.windows.net/www-landscapeinstitute-org/2019/01/LIPhotographyAdviceNote01-11.pdf
https://landscapewpstorage01.blob.core.windows.net/www-landscapeinstitute-org/2019/03/tgn-02-2019-rvaa.pdf
https://landscapewpstorage01.blob.core.windows.net/www-landscapeinstitute-org/2019/03/tgn-02-2019-rvaa.pdf
https://www.riigiteataja.ee/akt/108022017004?leiaKehtiv
http://www.tuuleenergia.ee/wp-content/uploads/Siim_Kilki_bakalaureuset%C3%B6%C3%B6.pdf
http://www.tuuleenergia.ee/wp-content/uploads/Siim_Kilki_bakalaureuset%C3%B6%C3%B6.pdf
https://www.riigiteataja.ee/akt/105072016001
https://hendrikson.ee/wp-content/uploads/2016/04/KSH_aruanne_II_k%C3%B6ide_21.03.2016.pdf
https://hendrikson.ee/wp-content/uploads/2016/04/KSH_aruanne_II_k%C3%B6ide_21.03.2016.pdf
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Mõju faunale 
ja floorale

•	 Üldiselt on uuringute130 ja linnuvaat-
luste käigus selgitatud välja, et linnud 
oskavad eristada mittetöötavat elekt-
rituulikut töötavast tuulikut üsna hästi 
ega sea üldjuhul oma elu ohtu.

•	 Takistused lindude rändeteel ja nahk-
hiirte lennukoridorides.

•	 Lindudel võib väheneda sigimisedukus.

•	 Tuuleparkide töötamine võib hävitada 
nahkhiirte varjepaikasid seoses tuuli-
kute, juurdepääsuteede jm rajamisega.

•	 Tuuleparkide töötamisel võivad ka-
duda nahkhiirte toitumispaigad, kuna 
nahkhiired väldivad ala.

•	 Ornitoloogid on täheldanud, et tuuli-
kute mõju suurus ja ulatus on lindude 
koha- ja liigispetsiifiline, üldiselt loetak-
se mõju ulatuseks kuni 200m  lähimast 
tuulikust  (Elektrituulikute keskkonna-
mõjude hindamise käsiraamat, Eesti 
Tuuleenergia Assotsiatsioon, 2004).

•	 Kaudsed või otsesed mõjud taimkat-
tele (nt. kaitstavate taime-, seene- või 
samblaliikide kasvukohtadele). Mini-
maalselt piirduvad mõjud tuulikute 
ehitusplatside ja ühenduste rajamise 
aladega, kuid kaudsed mõjud võivad 
olla ulatuslikumad – näiteks kui ka-
vandatakse tuulikuid  märgadesse 
kooslustesse ning ehitusalade ja juur-
depääsuteede rajamiseks on vajalik 
kuivendamine.

•	 Tuulepargi rajamise kavandamisel tu-
leb hinnata konkreetset piirkonda rän-
del läbivate ja ka „kohalikke“ regulaar-
seid (toitumis- vm) lende sooritavate 
lindude hukkumisriske. Tuulikud on 
soovitatav rajada piirkondadesse, kus 
lindude aktiivsus on väike.

•	 Vältida tuleb kõrge kaitseväärtusega 
nahkhiirte elupaikade kahjustamist.

•	 Vältida ka tuuleparkide ehitamist väär-
tuslikele looduslikele või poolloodusli-
kele kooslustele ning kaitstavate taime-
liikide kasvukohtadesse, või siis ehitada 
kaitstavate liikidega arvestavalt.

Varjud, 
peegeldused •	 Liikuvate varjude ja perioodiliste pee-

gelduste mõju inimesele ja loomasti-
kule.

•	 Varjude teket ja ulatust on võimalik 
modelleerida ja planeerida minimaalse 
negatiivse mõjuga.

•	 Peegelduste vähendamiseks kasuta-
takse matte pinnatöötlusmeetodeid.

Elektro-
magnetiline 
mõju

•	 Tänapäeval valmistatakse tuulikute la-
bad sünteetilistest materjalidest, millel 
on äärmiselt väike mõju elektromagne-
tilise kiirguse ülekandele. 

•	 Uuringutes ei ole avastatud elusolen-
ditele kahjulikku elektromagnetilist 
mõju131.

•	 Elektromagnetiliste mõjude enneta-
miseks tuleb tuulikute planeerimise ja 
võimaliku KMH käigus varakult konsul-
teerida vastavate tsiviil- ja militaar-
ametkondadega (eeskätt Kaitseminis-
teerium ja Transpordiamet). 

130 Vattenfall (2020). https://group.vattenfall.com/press-and-media/newsroom/2020/birds-are-good-at-avoiding-wind-turbine-blades

131 Eesti Tuuleenergia Assotsiatsioon (2004). Elektrituulikute keskkonnamõjude hindamise käsiraamat

https://group.vattenfall.com/press-and-media/newsroom/2020/birds-are-good-at-avoiding-wind-turbine-blades
https://group.vattenfall.com/press-and-media/newsroom/2020/birds-are-good-at-avoiding-wind-turbine-blades
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KHG ja 
energiabilanss

•	 Tuuleenergia seadmed on energiabi-
lansi mõistes ühed keskkonnasõbra-
likumad ja edukamad tehnoloogilised 
lahendused võrreldes teiste elektritoot-
misviisidega. Tuuleenergeetikas tekib 
põhiline CO

2
 emissioon tuuleparkide 

rajamisel ehk

•	tuulikute tootmisel ja töötlemisel;
•	montaažil ja installeerimisel. 

Uuringute põhjal tekib 1 kWh elektrienergia 
tootmiseks tuulest 5,6 kuni 55,4 grammi 
CO

2 
kogu tuulepargi olelusringi jooksul132. 

Meretuuleparkide CO
2
 emissioon jääb an-

tud vahemiku kõrgemasse osasse. 

•	 Tuulik on ajutise iseloomuga ehitis ning 
paljud selle osad on korduvkasutata-
vad.

•	 Ehitusprotsessil on lühiajaline mõju.

•	 Maastikureostus on kõrvaldatav ja vaid 
tuulikute vundamendid vajavad uushal-
jastust.

•	 Kaasaegsed tuuleenergia seadmed 
toodavad lühikese aja jooksul tagasi 
kogu energia, mis on kulunud nende 
tootmiseks133.

Visuaalne mõju •	 Tuulikute visuaalne mõju on eelkõige 
seotud maastiku esteetilise väärtuse 
kaitsmisega, kuna tuulikud on ehitus-
likult kõrgkonstruktsioonid ja on tihti 
paigutatud avatud maastikule. 

•	 Visuaalse mõju puhul on oluline tuuliku-
te arv, mastide kõrgus, konstruktsioon 
ja värv.

•	 Õige võimsusega tuulikute valimine.

•	 Tuulikud ei tohi piirata navigatsiooni-
märkide ja tuletornide nähtavust.

•	 Detailplaneeringu koostamise ja kesk-
konnamõjude hindamise käigus on 
soovitatav teha tuulikute visuaalne 
fotomontaaž, et tuua arvuti- või pos-
terkujutisel esile tuuliku sobivus konk-
reetsele maastikule (nt WindPro või 
WindFarmer tarkvara abil).134

•	 Kooskõlastamine pädevate asutustega 
ning avalikkuse teavitamine kavandata-
vast arendusest.

•	 Kasutatakse vastavaid küsimustikke 
ning ekspertide arvamust avaliku arva-
muse analüüsi läbiviimiseks.

Vibratsioon Vibratsioon tekib tuuliku või tuulepargi eri-
nevates etappides:

•	 ehitamise perioodil, nt kaeve- ja lõhke-
tööd, puurimine, geoloogilised uuringud 
ja kaablite paigaldamine;

•	 tuulikute turbiinide töötamisel;

•	 tuulikute hilisemal lammutamisel.

Uuringute põhjal on vibratsiooni mõju kaas-
aegse tuulepargi rajamise, lammutamise ja 
opereerimise faasis väheoluline135. Vibrat-
sioon sumbub tuuleturbiinide vundamentides 
ning ei kandu edasi väljapoole vundamenti. 
Seega, näiteks meretuuleparkide puhul ei levi 
vibratsioon mandrile ega põhjusta negatiiv-
set mõju inimese heaolule ja varale.

Maakasutus •	 Mõju maakasutusele varieerub olene-
valt asukohast. Näiteks tasastele alade-
le paigutatud tuulikud kasutavad tava-
liselt rohkem maad kui künklikel aladel 
paiknevad tuulikud. 

•	 Turbiinid ise ja neid ümbritsev taris-
tu hõivavad väikese osa tuulerajatise 
kogupindalast. Samas avamere tuule-
parkide puhul võidakse kasutada väga 
suuri maa-alasid.

•	 Erinevate uuringute põhjal vajab tuule-
energeetikas üks installitud MW umbes 
200–5000 m2 maad. Ühe turbiini maa-
vajadus on umbes 1600 m2.136

132 Käär, L. (2014). Tuuleparkide mõju Hiiumaa ranniku näitel: lõputöö

133 Eesti Tuuleenergia Assotsiatsioon (2004). Elektrituulikute keskkonnamõjude hindamise käsiraamat

134 Eesti Tuuleenergia Assotsiatsioon (2004). Elektrituulikute keskkonnamõjude hindamise käsiraamat

135 Nelja Energia AS (2017). Loode-Eesti rannikumere tuulepargi keskkonnamõju hindamise aruanne https://www.envir.ee/sites/default/
files/loode-eesti-meretuulepark_kmh_08022017.pdf

136 Järvik, A. (2011). Avamere tuuleparkide rajamisega Loode-Eesti rannikumerre kaasnevate keskkonnamõjude hindamine

https://www.envir.ee/sites/default/files/loode-eesti-meretuulepark_kmh_08022017.pdf
https://www.envir.ee/sites/default/files/loode-eesti-meretuulepark_kmh_08022017.pdf
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Lisa 5. Meretuuleparkidega kaasnevad võimalikud 
keskkonnamõjud ja leevendusmeetmed

Avamere tuuleparkide mõjud ümbritsevale keskkonnale on peamiselt seotud tuulikute töötamisel tekkiva müra, 
tuulikute pöörlevate labade ja tuulikute ning ühenduskaablite rajamisega. Avamere tuuleparkide rajamisel on 
keskkonnamõju hindamine Läänemere kui tundliku ökosüsteemi tõttu vältimatu, olenemata tuulikute arvust 
ja võimsusest.

Mitmed mõjud on juba mainitud maismaa tuuleparkide mõjude osas (Tabel 16), nagu näiteks visuaalne 
mõju, müra, vibratsioon, elektromagnetism, KHG ja energiabilanss. NB! Avamere tuuleparkide puhul tuleb 
arvestada mitmete lisatingimustega, nagu mõju merefloorale ja -faunale, hoovused, setete liikumine, 
navigatsioonitingimused jmt. Väga oluline on ka sobiva ehitusperioodi valimine, et vältida tuulikute püstitamisel 
kalakoelmute hävimist setete liikumise tõttu. 

Arendamise protsessis tuleb kindlasti teha koostööd erinevate ametkondadega nagu maismaal tehtavate 
tegevuste korral. Sealhulgas näiteks Kaitseministeeriumiga riigikaitseliste radarite töövõime tagamiseks, 
Keskkonnaametiga kaitsealadel tegevuse kavandamisel ja Siseministeerium riigikaitse teemadel. Lähemat 
infot varasemalt kaasatud ning kaasamist vajavatest ametkondadest on võimalik saada kehtivast 
planeeringust. 

Meretuuleparkide arendustega kaasnevad eeldatavad olulised soodsad ja ebasoodsad mõjud ning nende 
leevendusmeetmed on koondatud Tabelisse 17.

Lisalugemist:
•	 Lisainfot avamere tuuleparkide kohta on võimalik leida näiteks avamere tuuleparkide 

veebilehelt137, mis annab vajadusel piisavalt lähtematerjali avamere tuuleparkide puhul 
kalastiku- ja linnustiku uuringute ning seire korraldamiseks ja läbiviimiseks.

Varasemalt tehtud tuulepargi KMH kohta
•	 Nelja Energia AS (2017). Loode-Eesti rannikumere tuulepargi keskkonnamõju hindamise aruanne

•	 OÜ Hendrikson & Ko (2016). Tootsi Suursoo ala ja tuulepargi teemaplaneering

•	 Järvik, A. (2011). Avamere tuuleparkide rajamisega Loode-Eesti rannikumerre kaasnevate keskkon-
namõjude hindamine

•	 OÜ Hendrikson & Ko (2020). Eesti mereala planeering. Mõjude hindamise aruande eelnõu.

137 http://www.offshorewindenergy.org 

http://www.offshorewindenergy.org
https://www.envir.ee/sites/default/files/loode-eesti-meretuulepark_kmh_08022017.pdf
https://hendrikson.ee/wp-content/uploads/2016/04/KSH_aruanne_II_k%C3%B6ide_21.03.2016.pdf
https://www.envir.ee/sites/default/files/loode-eesti-avamere-tuulepargi-kmh-aruanne-2011.pdf
https://www.envir.ee/sites/default/files/loode-eesti-avamere-tuulepargi-kmh-aruanne-2011.pdf
https://www.rahandusministeerium.ee/sites/default/files/Ruumiline_planeerimine/2020-02-14_msp_mh_aruanne_portaali.pdf
http://www.offshorewindenergy.org
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Tabel 17. Peamised meretuuleparkide arendustele eripärased võimalikud 

keskkonnamõjud ja leevendusvõimalused (vt kindlasti ka Lisa 4): 

Mõju Leevendusvõimalused ja seire

Mõju 
linnustikule ja 
nahkhiirtele

•	 Lindude elupaikade häving, mis võib 
viia populatsioonide pesitsus- ja toitu-
mispaikade muutumiseni.

•	 Barjääri tekitamine eelistatud toidu- ja 
puhkekohtade vahel.

•	 Lindude eelistatud lennuteede muutu-
mine.

•	 Merelindudele toiduks oleva vee-elus-
tiku muutumine.

•	 Tuuleparkide rajamise käigus merre 
settinud toitainete mõjutamine ja kala-
de hukkumine, mis on lihtsaks saagiks 
raipesööja lindudele. Samas pikemaaja-
liselt võib kalade ja teiste vees olevate 
organismide vähenemine mõjuda laas-
tavalt merelindude populatsioonile.

•	 Tuulepargi asukohavalik, st vältida tuu-
likute kavandamist linnustiku seisuko-
halt tundlikele aladele ning ohustatud 
liikide elupaikade lähedusse.

•	 Hinnata ehitustööde aja sobivust lindu-
de rände tippaegadel kevadel ja sügisel 
ja vajadusel vältida neid perioode.

•	 Ränd- või haudelinnustiku uuringud 
eri- või detailplaneeringu etapis.

•	 Kindlaks teha sügisrände ajal mere ko-
hal lendavad linnuliigid ja nende arvu-
kust iseloomustavad lennuaktiivsuse 
näitajad.

•	 Hinnata tuuleparkide mõju nahkhiirte 
populatsioonidele. Vajadusel ka nahk-
hiire uuringute läbiviimine ja järelseire.

Mõju 
kalastikule

•	 Tuuleparkide müra põhjustab kaladele 
erinevaid negatiivseid efekte. Nii tuule-
parkide rajamisel tekkival helitugevu-
sel meres kui ka tuulepargi töömüral on 
kaladele peletav mõju. Kõrge intensiiv-
susega heli võib kaladel põhjustada ka 
ajutist või püsivat kuulmise kaotust138.

•	 Veealustest kaablitest põhjustatud 
elektromagnetiline mõju võib mõjutada 
piirkonnas paiknevate kalade käitumist 
ja rännet, kuna mõned kalaliigid taju-
vad elektromagnetilisi välju.

•	 Tuuleparkide ehitamise käigus segami-
ni pööratud merepõhi avaldab taashõl-
jutatud settena kaladele erinevat mõju. 
Setteosakesed võivad ummistada kala-
de lõpused ning sellega blokeerida vee 
läbipääsu ja hapniku kättesaadavust. 
Samuti võivad suuremad setteosake-
sed kahjustada kalade soomuseid ning 
vähendada nähtavust.

•	 Hinnata ehitustööde aja sobivust: ena-
miku kalade kudemisperioodil ja ku-
dealade lähedal.

•	 Hinnata oluliste kalavarude liikumist ja 
paiknemist ning mõjutatust kavandata-
vate tuuleparkide poolt.

Mõju 
okeanograafiale 
ja merepõhjale

•	 Monovaiade puurimine, põhja süvenda-
mine ja vee liikuma panemine suuren-
dab vee hägusust ning setete liikumist, 
mis omakorda võib mõjutada erosiooni.

•	 Põhjakihtides kaevamine võib vabasta-
da mürkaineid, nagu näiteks raskeme-
tallid.

•	 Merepõhja paigaldatud vundamendid 
vähendavad hoovuste tugevust ning 
muudavad nende suunda. Tulemuseks 
on liiva ja savi ümberpaigutumine uude 
kohta139.

•	 Hinnata peeneteralise heljumi tekke 
tõenäosust ja erinevaid meetmeid hel-
jumi negatiivse mõju vähendamiseks.

•	 Hinnata enne ehitustöid, lähtudes me-
repõhja iseloomust, saasteainete ana-
lüüsi otstarbekust ja vajaduse korral 
määrata enne ehitustööde läbiviimist 
saasteainete kontsentratsioonid sete-
tes. 

•	 Hinnata erinevaid vundamendi valiku 
võimalusi. 

138 Käär, L. (2014). Tuuleparkide mõju Hiiumaa ranniku näitel: lõputöö
139 Käär, L. (2014). Tuuleparkide mõju Hiiumaa ranniku näitel: lõputöö 
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Lisa 6. Näited maakonnaplaneeringutest

Tuuleenergia arendusalad on defineeritud Lääne, Saare, Hiiu ja Pärnu maakonna teemaplaneeringutes. Teema-
planeeringud on aluseks omavalitsuste üld- ja detailplaneeringute koostamisele ja projekteerimistingimuste 
väljaandmisele tuuleparkide rajamiseks. Maakondade peale on kokku defineeritud 32 arendusala, millest 15 
asub Pärnu maakonnas, 12 Saaremaal, 2 Hiiumaal ja 3 Läänemaal. Lisaks on Ida-Virumaa maakonnaplaneerin-
gu Tehniliste Võrkude joonisel toodud välja potentsiaalsed tuuleenergia arendusalad piirkonnas. Üleriigilisel 
planeeringul põhinedes ei ole teised maakonnad olulised tuuleenergeetika arendamise piirkonnad. Lähtuvalt 
tuuleressursist võib teistes maakondades väiketuulikuid arendada kohalikuks väiksemahuliseks tootmiseks 
ja tarbimiseks, näiteks majapidamise või ettevõtte energiatarbimise rahuldamiseks. 

Lääne maakonnaplaneering 2030+140: Lääne maakonnaplaneeringu teemaplaneering “Tuuleenergeetika” 
toob maakonnas välja 3 tuuleenergia arendusala . Asukohast tulenevalt on Lääne maakonna suurim potent-
siaal taastuva energeetika tootmises tuuleenergeetika. Selle kõrval omavad Lääne maakonna energeetilise 
ressursi potentsiaali ka muud kohalikud energiaallikad, mis põhinevad rohtsele biomassile ja biogaasi toormele 
(nt reoveemuda, sõnnik ja läga, biolagunevad jäätmed), puidule ja turbale, päikeseenergiale. Kohaliku täht-
susega on elektri ja soojuse koostootmise potentsiaali ära kasutamine väikestes asulates ja linnades. Lääne 
maakonnas on tuuleenergeetika arendamise võimalusi käsitletud teemaplaneeringuga „Tuuleenergeetika“. 

Hiiu maakonnaplaneering 2030+141: Hiiu maakonnaplaneeringu teemaplaneering „Tuuleenergeetika” defi-
neerib maakonnas 2 arendusala, mis on sobilikud tuulepargi rajamiseks. 

Saare maakonnaplaneering 2030+142: “Tuuleenergeetika” teemaplaneeringus on defineeritud 12 arendus-
ala . Mereäärse alana on Saare maakonnas hea tuuleressurss ja potentsiaal arendada tuuleenergeetikat. 
Elektrituulikute paigaldamiseks ja tuulikuparkide rajamiseks sobivad arendusalad ja arenduspiirkonnad ning 
ülekandeliinide põhimõttelised asukohad määratleti Saare maakonna „Tuuleenergeetika“ teemaplaneeringuga. 

Pärnu maakonnaplaneering 2030+143: Pärnu maakonna planeeringu tuuleenergeetika teemaplaneering: 
välja toodud 15 arendusala. 

Taastuvenergeetika valdkonnas on perspektiivne edasi arendada kohalikele ressurssidele baseeruvat ener-
giatootmist, mis põhineb puidul, biomassil, tuule- ja päikseenergial. Maakonnas on Eesti keskmisest enam 
potentsiaali päikeseenergia kasutamiseks. Päikesepaneele on otstarbekas kasutada hoonete lokaalse sooja 
vee ja elektri tootmiseks. 

ida-Viru maakonnaplaneering 2030+: Ida-Virumaa on tuuleressursist lähtuvalt arvestatavaks tuuleenergia 
tootmise piirkonnaks. Maakonna potentsiaalsed tuuleparkide asukohad on toodud joonisel Tehnilised võr-
gustikud144.

Taastuvenergeetika seisukohalt on Ida-Virumaal perspektiivi täiendavalt arendada kohalikul tasemel päikese 
ja biomassile-gaasile baseeruvat energeetikat, aga võtta soojatootmiseks kasutusele ka täitunud kaevan-
dusõõnsustesse kogunenud põhjaveereservuaarid.145

Lääne-Viru maakonnaplaneering 2030+146: Tuuleenergia tootmiseks sobivaid alasid on maakonnas vähe, 
kuna rannikualal, kus tuuletingimused on kõige soodsamad, on looduskaitsest tulenevad piirangud. Lisaks 
ei pruugi tuulepotentsiaalilt sobivad tuuleenergia arendusalad olla realiseeritavad riigikaitselistel põhjustel. 
Maakonna keskosas on läbi viidud analüüsi tulemusel paiknevad need üksikult ja on tuulepargi paigutamiseks 
väikesed, mahutades vaid mõne tuulegeneraatori. Lääne-Viru maakonnaplaneering ei välista tuuleparkide 86 
kavandamist, kuid sel juhul tuleb sobivust tõestada konkreetse asukohavaliku ja keskkonnamõju strateegilise 
hindamisega. Tuulegeneraatorite püstitamise (üle 30 meetri) aluseks on peamiselt üldplaneering.

140 Lääne maakonnaplaneering 2030+: https://maakonnaplaneering.ee/laane-maakonnaplaneering1 
141 Hiiu maakonnaplaneering 2030+: https://maakonnaplaneering.ee/hiiu-maakonnaplaneering 
142 Saare maakonnaplaneering 2030+: https://maakonnaplaneering.ee/saare-maakonnaplaneering 
143 Pärnu maakonna planeeringu tuuleenergeetika teemaplaneering: https://maakonnaplaneering.ee/
documents/2845826/19123109/Lisa+6_Tuuleenergeetika+teemaplaneering.pdf/78cc5645-9c2a-4461-8128-247b543711bb 
144 Ida Virumaa maakonnaplaneeringu joonis tehnilised Võrgustikud: https://maakonnaplaneering.ee/
documents/2845826/18413117/Joonis.+Tehnilised+v%C3%B5rgustikud.pdf/423adcb6-768c-4817-aa9e-14a8571432a6 
145 Ida-Virumaa maakonnaplaneering aastani 2030+: https://maakonnaplaneering.ee/documents/2845826/18413117/
Ida_Viru+maakonnaplaneering_seletuskiri.pdf/f5a49dec-c7d9-4771-afa2-8b02b145ad82 
146 Lääne-Viru maakonnaplaneering 2030+: https://maakonnaplaneering.ee/documents/2845826/22951008/
Laane-Viru+maakonnaplaneering+2030+seletuskiri.pdf/e073cef6-b6f7-4938-be00-7a458422f086 

https://maakonnaplaneering.ee/laane-maakonnaplaneering1
https://maakonnaplaneering.ee/hiiu-maakonnaplaneering
https://maakonnaplaneering.ee/saare-maakonnaplaneering
https://maakonnaplaneering.ee/documents/2845826/19123109/Lisa+6_Tuuleenergeetika+teemaplaneering.pdf/78cc5645-9c2a-4461-8128-247b543711bb
https://maakonnaplaneering.ee/documents/2845826/19123109/Lisa+6_Tuuleenergeetika+teemaplaneering.pdf/78cc5645-9c2a-4461-8128-247b543711bb
https://maakonnaplaneering.ee/documents/2845826/18413117/Joonis.+Tehnilised+v%C3%B5rgustikud.pdf/423adcb6-768c-4817-aa9e-14a8571432a6
https://maakonnaplaneering.ee/documents/2845826/18413117/Joonis.+Tehnilised+v%C3%B5rgustikud.pdf/423adcb6-768c-4817-aa9e-14a8571432a6
https://maakonnaplaneering.ee/documents/2845826/18413117/Ida_Viru+maakonnaplaneering_seletuskiri.pdf/f5a49dec-c7d9-4771-afa2-8b02b145ad82
https://maakonnaplaneering.ee/documents/2845826/18413117/Ida_Viru+maakonnaplaneering_seletuskiri.pdf/f5a49dec-c7d9-4771-afa2-8b02b145ad82
https://maakonnaplaneering.ee/documents/2845826/22951008/Laane-Viru+maakonnaplaneering+2030+seletuskiri.pdf/e073cef6-b6f7-4938-be00-7a458422f086
https://maakonnaplaneering.ee/documents/2845826/22951008/Laane-Viru+maakonnaplaneering+2030+seletuskiri.pdf/e073cef6-b6f7-4938-be00-7a458422f086
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Jõgeva maakonnaplaneering 2030+147: 
•	 Tuuleenergia. Magistritöö „Hajutatud energiatootmise potentsiaal Jõgevamaal“ seab kahtluse alla 

Jõgevamaal väiketuulikute paigaldamise mõttekuse lähtudes tuuleenergia vähesest potentsiaalist (10 
m kõrgusel aasta keskmine tuulekiirus vaid 1,9 m/s). Küll aga võib potentsiaali olla suuremate tuulegen-
eraatorite puhul, kus masti kõrguseks on 100-120 m (50 m kõrgusel on aastane keskmine tuulekiirus 
oletuslikult ligikaudu 5 m/s ning 100 m kõrgusel ligikaudu 5,9 m/s). Maakonnaplaneeringuga ei kavandata 
konkreetseid alasid tuuleparkide rajamiseks, kuna hetkel puudub teave nende rajamise vajadusest.  

•	 Päikeseenergia. Magistritöö „Hajutatud energiatootmise potentsiaal Jõgevamaal“ kohaselt on 
Jõgevamaal valdavalt enam pilvisemat ilma ning päikesekiirguse mõõteandmed on madalamad kui saar-
tel ja rannikualal. Päikesepaneelid võib paigaldada hoonete katustele või seintele, mis vähendab pikemas 
perspektiivis hoonete energiatarbimist ning on keskkonnasõbralik. Maakonnaplaneeringuga konkreet-
seid päikeseenergia arendamise piirkondi ette ei nähta, kuna hetkel puudub teave nende rajamise va-
jadusest.

Põlva maakonnaplaneering 2030+148: Taastuvenergia ressursside jaotumise põhjal ei nähta üleriigilise planee-
ringu järgi Põlva maakonda riiklikult olulise tuuleenergeetika arendamise piirkonnana. Lähtuvalt tuuleressursist 
võib väiketuulikuid arendada kohalikuks väiksemahuliseks tootmiseks ja tarbimiseks. Taastuvenergeetika 
seisukohalt on Põlva maakonnas perspektiivi edasi arendada kohalikele ressurssidele baseeruvat energeetikat 
nii elektri- kui koostootmises, mis põhineb rohtsele biomassile ja biogaasi toormele (nt reoveemuda, sõnnik ja 
läga, biolagunevad jäätmed), puidule ja turbale, päikeseenergiale. Elektri ja soojuse koostootmise potentsiaali 
on võimalik kasutada väikestes asulates ja linnades nt turbal või biomassil põhinevate koostootmisjaamade 
rajamiseks, samuti puidutööstustes puidujääkide kasutamisel. 

Võru maakonnaplaneering 2030+149: Maakonnaplaneeringuga ei nähta ette konkreetseid taastuvenergia 
arendamise piirkondi maakonnas, arendamine toimub arendushuvi ja ressursi olemasolu arvestades. Taas-
tuvenergia ressursside jaotumise põhjal ei nähta üleriigilise planeeringu järgi Võru maakonda riiklikult olulise 
tuuleenergeetika arendamise piirkonnana. Lähtuvalt tuuleressursist võib väiketuulikuid arendada kohalikuks 
väiksemahuliseks tootmiseks ja tarbimiseks.

Valga maakonnaplaneering 2030+150: Üleriigilise planeeringu järgi ei ole Valga maakond riiklikult oluliseks 
tuuleenergeetika arendamise piirkonnaks. Lähtuvalt tuuleressursist võib väiketuulikuid arendada kohalikuks 
väiksemahuliseks tarbimiseks. 

Taastuvenergeetika seisukohalt on Valga maakonnas perspektiivi edasi arendada kohalikele ressurssidele 
baseeruvat energeetikat nii elektri- kui koostootmises, mis põhineb rohtsele biomassile ja biogaasi toormele 
(nt reoveemuda, sõnnik ja läga, biolagunevad jäätmed), puidule ja turbale, päikseenergiale. Elektri ja soojuse 
koostootmise potentsiaali on võimalik kasutada väikestes asulates ja linnades nt turbal või biomassil põhi-
nevate koostootmisjaamade rajamiseks, samuti puidutööstustes puidujääkide kasutamisel. 

Viljandi maakonnaplaneering 2030+151: Tuulikuparkide rajamist Üleriigilises planeeringus Eesti 2030+ 
Viljandi maakonda ette nähtud ei ole. Keskkonnatingimusest lähtuvalt ei sobi Võrtsjärv tuulikute rajamiseks. 
Maakondliku tähtsusega tuuleparke maakonnaplaneeringus ei kavandata. Väiketuulikuid võib rajada oma 
majapidamise või ettevõtte tarbeks. 

Harju maakonnaplaneering 2030+152: Harju maakonnas on perspektiivikas arendada tuuleenergiat. Maakon-
na suurim olemasolev tuulikupark paikneb Pakri poolsaarel. Samas on maismaatuulikuparkide kavandamine 
suhteliselt tihedalt asustatud Harjumaal, kus on ka arvukalt looduslikke piiranguid, keerukas. Suuremaks võib 
pidada avamere tuulikuparkide rajamise potentsiaali, mida saab käsitleda mereala planeeringus. 

147 Jõgeva maakonnaplaneering 2030+: https://maakonnaplaneering.ee/documents/2845826/18413129/J%
C3%B5geva+maakonnaplaneeringu+seletuskiri.pdf/75a4c024-4188-43a0-8e9d-9f04c7ba0c6e 
148 Põlva maakonnaplaneering 2030+: https://maakonnaplaneering.ee/documents/2845826/18701113/2_
Maakonnaplaneeringu+seletuskiri.pdf/d10ee216-f589-45f1-a4df-d64e2255d1d3  
149 Võru maakonnaplaneering 2030+ :https://maakonnaplaneering.ee/documents/2845826/19384801/
V%C3%B5ru+maakonnaplaneering_seletuskiri.pdf/2e843c06-2e63-4e0a-99c7-60db5ce1e0bc  
150 Valga maakonnaplaneering 2030+: https://maakonnaplaneering.ee/documents/2845826/18413177/Valg
a+maakonnaplaneeringu+2030%2B%20seletuskiri.pdf/e4e7d88e-199e-47f4-a9c5-8c632fa33135 
151 Viljandi maakonnaplaneering 2030+:  https://maakonnaplaneering.ee/documents/2845826/19239755/
Seletuskiri.pdf/d9aea600-2fc5-4bfa-801f-7324da7cd15b 
152 Harju maakonnaplaneering 2030+: https://maakonnaplaneering.ee/documents/2845826/19256713/
Seletuskiri+-+Harju+maakonnaplaneering+2030-.pdf/c23d2594-f172-4927-b98d-ae0591436ebb 

https://maakonnaplaneering.ee/documents/2845826/18413129/J%C3%B5geva+maakonnaplaneeringu+seletuskiri.pdf/75a4c024-4188-43a0-8e9d-9f04c7ba0c6e
https://maakonnaplaneering.ee/documents/2845826/18413129/J%C3%B5geva+maakonnaplaneeringu+seletuskiri.pdf/75a4c024-4188-43a0-8e9d-9f04c7ba0c6e
https://maakonnaplaneering.ee/documents/2845826/18701113/2_Maakonnaplaneeringu+seletuskiri.pdf/d10ee216-f589-45f1-a4df-d64e2255d1d3
https://maakonnaplaneering.ee/documents/2845826/18701113/2_Maakonnaplaneeringu+seletuskiri.pdf/d10ee216-f589-45f1-a4df-d64e2255d1d3
https://maakonnaplaneering.ee/documents/2845826/19384801/V%C3%B5ru+maakonnaplaneering_seletuskiri.pdf/2e843c06-2e63-4e0a-99c7-60db5ce1e0bc
https://maakonnaplaneering.ee/documents/2845826/19384801/V%C3%B5ru+maakonnaplaneering_seletuskiri.pdf/2e843c06-2e63-4e0a-99c7-60db5ce1e0bc
https://maakonnaplaneering.ee/documents/2845826/18413177/Valga+maakonnaplaneeringu+2030%2B%20seletuskiri.pdf/e4e7d88e-199e-47f4-a9c5-8c632fa33135
https://maakonnaplaneering.ee/documents/2845826/18413177/Valga+maakonnaplaneeringu+2030%2B%20seletuskiri.pdf/e4e7d88e-199e-47f4-a9c5-8c632fa33135
https://maakonnaplaneering.ee/documents/2845826/19239755/Seletuskiri.pdf/d9aea600-2fc5-4bfa-801f-7324da7cd15b
https://maakonnaplaneering.ee/documents/2845826/19239755/Seletuskiri.pdf/d9aea600-2fc5-4bfa-801f-7324da7cd15b
https://maakonnaplaneering.ee/documents/2845826/19256713/Seletuskiri+-+Harju+maakonnaplaneering+2030-.pdf/c23d2594-f172-4927-b98d-ae0591436ebb
https://maakonnaplaneering.ee/documents/2845826/19256713/Seletuskiri+-+Harju+maakonnaplaneering+2030-.pdf/c23d2594-f172-4927-b98d-ae0591436ebb
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Maakonnaplaneeringu koostamise käigus laekunud ettepanekute alusel on Harju maakonnas huvi tuulikupargi 
kavandamiseks olemas Suur-Pakri saarele, mis suures osas kuulub Natura 2000 alade võrgustikku. Maakon-
naplaneeringu kui ruumilist arengut pikaajaliselt suunava raamdokumendi olemus ei võimalda Natura-aladele 
tegevuste kavandamiseks vajalikus täpsusastmes alusuuringute koostamist ja asjakohase hindamise läbiviimist. 
Sellest tulenevalt ei kavandatud maakonnaplaneeringuga Natura-aladel arendustegevusi, sh ka tuulikuparke.

Rapla maakonnaplaneering 2030+153: Rapla maakonda ei ole üleriigilises planeeringus Eesti 2030+ ette nähtud 
tuulikuparkide rajamist. Tuuleressursi vähesuse tõttu maakondliku tähtsusega tuuleparke maakonnaplanee-
ringus ei kavandata. Rapla maakonnas on potentsiaali arendada biomassi ja -gaasitoormel (nt reoveemuda, 
sõnnik ja läga, biolagunevad jäätmed), puidul, turbal ja päikeseenergial töötavat energiatootmist. 

Järva maakonnaplaneering 2030+154: 
•	 Tuuleenergia: Üleriigilise planeeringuga „Eesti 2030+“ tuulikuparkide rajamiseks eelistatud alasid Järva 

maakonda ette nähtud ei ole. Maismaal tuleb tuulikuparkide rajamiseks kasutada eelkõige endisi kaev-
andusalasid, muid aktiivsest inimkasutusest väljapoole jäävaid alasid ja kohti, mis võimaldavad tuuleen-
ergia kasutamist integreeritud lahendustes. Valdavalt tuleb eelistada väiksemate ja keskmise suurusega 
tuulikuparkide (kuni 20 tuulikut) rajamist, mis võimaldab energiatootmist ja toodangu ajalist kõikumist 
paremini hajutada. Vältida tuleb tuuleenergeetika arendamist aktiivses metsamajanduslikus kasutuses 
olevatel aladel, kuna metsamaa peaks jääma metsa kasvatamiseks ning väärtuslikele põllumajandus-
maadele. Soovitatav on rajada väiketuulikuid (rootori pindala kuni 200 m2) 56 oma majapidamise või 
ettevõtte tarbeks. Maakonnaplaneeringuga tuulikuparkide rajamiseks eelistatud alasid Järva maakonda 
ei planeerita. 

•	 Päikeseenergia: Üleriigilise planeeringuga „Eesti 2030+155“ päikesepaneelide parkide rajamiseks eelista-
tud alasi Järva maakonda ette nähtud ei ole. Maakonnaplaneeringuga päikesepaneelide parkide rajami-

seks eelistatud alasid Järva maakonda ei planeerita.

Põhiliseks omavalitsuse ruumilist arengut ja ehitustegevust suunavaks alusdokumendiks on üldplaneerin-
gud, millega saab seada ja järgida pikaajalisi (enam kui 10-aastaseid) ruumilise arengu eesmärke. Üld-
planeeringut võib koostada ka mingi konkreetse teema (näiteks rohevõrgustik, kergliiklusteed, tuuleen-
ergeetika jmt) või piirkonna kohta (nt linnaosa üldplaneering). Kogu täpsem planeerimine ja ehitamine 
omavalitsuses peab toimuma üldplaneeringu reeglite kohaselt ning selle jälgimine on KOV-I ülesanne. 
Täpsemat infot üldplaneeringute koostamise ning üldplaneeringus lahendatavatest küsimustest leiab 
Üldplaneeringu nõustikust156.

153 Rapla maakonnaplaneering 2030+: https://maakonnaplaneering.ee/documents/2845826/19372816/
Rapla+MP-SELETUSKIRI.pdf/b381bebe-14dc-4d6b-9f9f-8610725a8f31 
154 Järvamaa maakonnaplaneering: https://maakonnaplaneering.ee/documents/2845826/18413123/
MP+seletuskiri.pdf/5c6ed43e-f16d-4d16-ab2d-4c8eee9be4ac 
155 Üleriigiline planeering Eesti 2030+: https://www.valitsus.ee/sites/default/files/content-editors/arengukavad/eesti_2030.pdf 
156 Üldplaneeringu koostamise nõustik annab nõuandeid (planeerimine.ee)

https://planeerimine.ee/2018/05/uldplaneeringu-koostamise-noustik-annab-nouandeid/
https://maakonnaplaneering.ee/documents/2845826/19372816/Rapla+MP-SELETUSKIRI.pdf/b381bebe-14dc-4d6b-9f9f-8610725a8f31
https://maakonnaplaneering.ee/documents/2845826/19372816/Rapla+MP-SELETUSKIRI.pdf/b381bebe-14dc-4d6b-9f9f-8610725a8f31
https://maakonnaplaneering.ee/documents/2845826/18413123/MP+seletuskiri.pdf/5c6ed43e-f16d-4d16-ab2d-4c8eee9be4ac
https://maakonnaplaneering.ee/documents/2845826/18413123/MP+seletuskiri.pdf/5c6ed43e-f16d-4d16-ab2d-4c8eee9be4ac
https://www.valitsus.ee/sites/default/files/content-editors/arengukavad/eesti_2030.pdf
https://planeerimine.ee/2018/05/uldplaneeringu-koostamise-noustik-annab-nouandeid/
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Lisa 7 Ülevaade kitsendusi põhjustavatest objektidest

Kitsenduse vöönd
Kitsendust põhjustav nähtus (seisuga 31.12.2019). 
*vaata õiguslikku alust ja piiranguvööndi ulatust siit  

Geodeetilise märgi kaitsevöönd

Ehitistel olevad geodeetilised märgid

Geodeetilised märgid

Riikliku geodeetilise võrgu I ja II klassi märgid

Muinsuskaitseala või 
kinnismälestise ala

Kinnismälestis

Muinsuskaitseala

Muinsuskaitseala või 
kinnismälestise kv

Kinnismälestis

Muinsuskaitseala

Piiririba Riigipiir

Planeeringu ala

Detailplaneeringu ala

Kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu ala

Kohustuslik detailplaneeringu ala

Riigi eriplaneeringu ala

Tiheasustusala

Üldplaneeringu ala

Riigikaitselise ehitise piiranguvöönd
Riigikaitseline ehitis

Riigikaitseline maa

Hoiuala Hoiuala

Kaitseala hooldatav 
sihtkaitsevöönd

Kaitseala

Kaitseala looduslik sihtkaitsevöönd Kaitseala

Kaitseala loodusreservaat Kaitseala

Kaitseala piirang uuendamata Kaitseala

Kaitseala piiranguvöönd Kaitseala

Kaitsmata põhjaveega ala

Kaitsmata põhjaveega ala

Karstilehter või ala

Oluline karstilehter või ala

Keskkonnaseirejaam või -ala Keskkonnaseire jaam või ala

Koh.omavalitsuse kaitstav 
loodusobjekt

Kohaliku omavalitsuse kaitstav loodusobjekt

Looduskaitse üksikobjekti 
piiranguvöönd

Kaitstav looduse üksikobjekt

Maardla Maardla

Matmispaiga sanitaarkaitseala
Kalmistu sanitaarkaitseala

Matmispaiga(loomsete) sanitaarkaitseala

Nitraaditundlik ala Nitraaditundlik ala

Paikne saasteallikas Paikne saasteallikas

Püsielupaiga piiranguvöönd Püsielupaik

https://geoportaal.maaamet.ee/docs/KPO/KTSnahtus.xls?t=20191230173611
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Püsielupaiga sihtkaitsevöönd Püsielupaik

Uuringu ala Uuringu ala (geoloogiline)

Väetiste ja taimekaitsev. keeld

Karstilehter või ala

Oluline allikas

Oluline karstilehter või ala

Vääriselupaik Vääriselupaik

Elektripaigaldise kaitsevöönd

Alajaamad ja jaotusseadmed

Elektri õhukaabelliin 1-20kV

Elektrimaakaabelliin

Elektriveekaabelliin jõgedes

Elektriveekaabelliin meres ja järvedes

Elektriõhuliin 1-20 kV (Keskpingeliin)

Elektriõhuliin 220-330kV (Kõrgepingeliin)

Elektriõhuliin 35-110kV(Kõrgepingeliin)

Elektriõhuliin alla 1 kV

Elektriõhuliin laevatatavate siseveekogude pinnal

Elektriõhuliini mastitõmmits või tugi

Gaasipaigaldise kaitsevöönd

A ja B kategooria gaasipaigaldis

A ja B kategooria gaasitorustik

A ja B kategooria gaasitorustik vee all

C kategooria gaasipaigaldis

C kategooria gaasiparalleeltorustik

C kategooria gaasitorustik

C kategooria gaasitorustik vee all

D kategooria gaasipaigaldis

D kategooria gaasiparalleeltorustik alates 200mm kuni 500mm

D kategooria gaasiparalleeltorustik alates 500mm ja suurem

D kategooria gaasiparalleeltorustik alla 200mm

D kategooria gaasitorustik alates 200mm kuni 500mm

D kategooria gaasitorustik alates 200mm kuni 500mm vee all

D kategooria gaasitorustik alates 500mm ja suurem

D kategooria gaasitorustik alates 500mm ja suurem vee all

D kategooria gaasitorustik alla 200mm

D kategooria gaasitorustik alla 200mm vee all

Sideehitise kaitsevöönd

Raadiosidemast (Raadiomast)

Sideehitis maismaal

Sideehitis merel

Sideehitis siseveekogudel

Sundvalduse ala
Talumiskohustusega rajatis

Talumiskohustusega tehnovõrk
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Surveseadme kaitsevöönd

Kaugküttevõrgu juurde kuuluvad ehitised

Maa- alune soojatorustik 200 mm ja suurem

Maa- alune soojatorustik alla 200 mm

Maapealne sooja- aurutorustik 16 bar ja alla

Maapealne sooja- aurutorustik üle 16 bar

Maapealne sooja- veetorustik 6 bar ja alla

Maapealne sooja- veetorustik üle 6 bar

Maapealne vedelkütusetorustik

Surverajatised (ohtlikud ained)

Ühisveevärgi ja 
-kanalisatsiooni vöönd

Maa- ja veepealne vee- ja kanalisatsioonitorustik

Maa-alune vee ja kanal. vabavoolne torustik alla2m süg,alla250mm

Maa-alune vee ja kanal.survetorustik  500mm ja suurem

Maa-alune vee ja kanal.survetorustik 250mm kuni alla500mm

Maa-alune vee ja kanal.survetorustik alla 250mm

Maa-alune vee ja kanal.vabavoolne torustik 1000mm ja suurem üle 
2m süg

Maa-alune vee ja kanal.vabavoolne torustik 250mm ja suurem,2m süg.

Maa-alune vee ja kanal.vabavoolne torustik 250mm kuni 1000mm 
üle2m süg

Maa-alune vee ja kanal.vabavoolne torustik alla250mm ja üle 2m süg.

Veealune vee ja kanal.torustik jõgedes ja järvedes

Veealune vee- ja kanalisatsioonitorustik meres

Ühisveevärgi- ja kanalisatsiooniehitis

Avalikult kasutatava 
tee kaitsevöönd

Maantee

Tänav

Lennuvälja kaitsevöönd Lennuväli

Raudtee kaitsevöönd Raudtee

Tee avalik kasutus
Maantee

Tänav

Eesvoolu kaitsevöönd

Avatud eesvool valgalaga 10km2 ja üle

Avatud eesvool valgalaga kuni 10km2

Avatud eesvool valgalaga üle 25km2

Kollektoreesvool

Joogiveehaarde toiteala Veevõtukoht

Maaparandushoiuala Maaparandussüsteemi maa-ala

Maaparandusühistu 
tegevuspiirkond

Maaparandusühistu tegevuspiirkond

Puurkaevu hooldusala Puurkaev
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Ranna või kalda ehituskeeluvöönd

Allikas

Avatud eesvool valgalaga 10km2 ja üle

Avatud eesvool valgalaga üle 25km2

Kuni 10ha pind, kuni 25km2 valgalaga veekogu

Mererand, Peipsi j, Võrtsjärv, Pihkva j, Lämmijärv

Oluline allikas

Veekogu meresaarte, Narva-Jõesuu linna piires

Üle 10 ha pindalaga ja üle 25 km2 valgalaga veekogud

Allikas

Avatud eesvool valgalaga 10km2 ja üle

Avatud eesvool valgalaga üle 25km2

Kuni 10ha pind, kuni 25km2 valgalaga veekogu

Mererand, Peipsi j, Võrtsjärv, Pihkva j, Lämmijärv

Oluline allikas

Veekogu meresaarte, Narva-Jõesuu linna piires

Üle 10 ha pindalaga ja üle 25 km2 valgalaga veekogud

Allikas

Avatud eesvool valgalaga 10km2 ja üle

Avatud eesvool valgalaga kuni 10km2

Avatud eesvool valgalaga üle 25km2

Kanal, peakraav valgalaga 10km2 ja üle

Kanal, peakraav valgalaga kuni 10km2

Kuni 10ha pind, kuni 25km2 valgalaga veekogu

Mererand, Peipsi j, Võrtsjärv, Pihkva j, Lämmijärv

Oluline allikas

Veekogu meresaarte, Narva-Jõesuu linna piires

Üle 10 ha pindalaga ja üle 25 km2 valgalaga veekogud

Valgala reostuskaitsevöönd

Reoveepuhasti

Surverajatised (naftasaaduste mahuti) 1000-5000m3

Surverajatised (naftasaaduste mahuti) 10-1000m3

Surverajatised (naftasaaduste mahuti) 3-10m3

Surverajatised (naftasaaduste mahuti) üle 5000m3

Ühiskanalisatsiooni purgimissõlm

Ühiskanalisatsiooni reoveepumpla vooluhulk alla10m3/d

Ühiskanalisatsiooni reoveepumpla vooluhulk üle10m3/d

Veehaarde sanitaarkaitseala
Puurkaev

Veevõtukoht

Veekogu avalik kasutus
Avalik ja avalikult kasutatav veekogu

Avalik ja avalikult kasutatav veekogu,laevatatav

Veekogu kallasrada

Avalik ja avalikult kasutatav veekogu

Avalik ja avalikult kasutatav veekogu,laevatatav

Mererand, Peipsi j, Võrtsjärv, Pihkva j, Lämmijärv

Veekogu meresaarte, Narva-Jõesuu linna piires

Erinevate piirangute aluseks olevad õigusaktide loetelu
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Lisa 8. Ülevaade välisriikide juhendmaterjalidest

Olemasolevaid taastuvenergia juhendmaterjale:

•	 “Tuuleenergia ehituse projekteerimine”– Soome157;

•	 “Juhend tuuleenergia pakkujale” – Soome158;

•	 “Tuuleenergia arendamise juhised” Iirimaa159;

•	 “Päikeseenergia loa saamise juhend” (Solar Permitting Guidebook) – California160;

•	 “Päikesepaneelide rakendamine kohalikes omavalitsustes” USA161;

•	 “Taastuvenergia – Saksamaa energia ülemineku kogemused – juhend inseneridele, poliitikakujundajatele 
ja administraatoritele” – Saksamaa162;

•	 “Taastuvenergia ja vähese süsinikusisaldusega energia planeerimise mõju” - Walesi, UK163;

•	 “Praktiline juhend – Taastuv ja vähese süsinikusisaldusega energia hoonetes” - Wales, UK164;

•	 “Kogukonnale kuuluv taastuvenergia” Uus-Lõuna-Wales, Austraalia165

Olemasolevad välismaised juhendmaterjalid erinevad üksteisest märgatavalt ning keskenduvad tihtipeale 
ühele konkreetsele teemale, kas ainult tuuleenergiale või päikeseenergiale või annab üleüldise ülevaate 
taastuvenergia lahendustest. Ükski käsitletud dokument ei anna samm-sammulisi juhiseid kohalikele oma-
valitsustele tuule- ja päikeseenergia projektide arendamise kohta. Kõikides käsitletud dokumentides on välja 
toodud teemaga seotud seadused, määrused ja strateegiad. 

Soome puhul on olemas samm-sammuline juhend tuuleenergia pakkujale võrguga liitumiseks ning lisaks on 
riigis tuulikute ehituse projekteerimise juhend, mis käsitleb asjakohaseid seaduseid, määruseid ja eeskirju.

Iirima tuuleenergia arendamise juhend on suunatud planeerimisasutustele ja annab nõu planeerimise ning 
ehitusloa taotlemise vallas. Juhise eesmärgiks on tagada järjepidev tuuleenergia arendamise lähenemisviis 
sobivate asukohtade kindlakstegemisel ja tuuleenergia arendamise kavandamisel. 

California “Päikeseenergia loa saamise juhend” aitab kohalikel omavalitsustel väljastada hõlpsamini päike-
seenergiasüsteemidele lubasid ja hoonete omanikel ning päikesepaneelide paigaldajatel tõhusamalt sea-
dusandluses navigeerida. Juhend ei käsitle keskkonnamõjude hindamist, mida võib vaja minna suuremate 
projektide puhul, tsoneerimist ega maakasutuse kinnitamist.

“Päikesepaneelide rakendamine kohalikes omavalitsustes” USA pakub kohalike omavalitsuste ametnikele 
kasulikku informatsiooni päikeseenergia projektide kohta, andes ülevaate potentsiaalsetest tehnoloogilistest, 
finantsilistest ja võrguühendus võimalustest.

Saksamaa energia ülemineku kogemuse juhend annab ülevaate praegusest turu olukorras ja taastuvenergia 
näitajatest, tehnoloogilistest lahendustest ja nende majanduslikult elujõulisusest ning rahastamisvõimalustest. 
Lisaks käsitleb see projektide sättestikust ning rakendamist.

“Taastuvenergia ja vähese süsinikusisaldusega energia planeerimise mõju” Walesi uuringu eesmärgiks on 
uurida erinevate taastuvenergia lahenduste ja vähese CO2 heitega arenduste maakasutuse planeerimise mõju. 
Lisaks uurida ja mõista kohaliku planeerimisasutuse rolli kohalike arengukavade koostamisel.

“Praktiline juhend – Taastuv ja vähese süsinikusisaldusega energia hoonetes” eesmärgiks on aidata vähendada 
uute hoonete süsiniku jalajälge ja aidata arhitektidel, planeerijatel, arendajatel ja teistel osalejatel kavandada, 
kujundada ning kaasata kõige optimaalseimaid lahendusi projektides.

157 https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/79057/OH_5_2016.pdf?sequence=1&isAllowed=y 
158 https://www.fingrid.fi/globalassets/dokumentit/en/publications/fingrid_tuulivoimaesite_en.pdf 
159 https://www.housing.gov.ie/sites/default/files/public-consultation/files/draft_
revised_wind_energy_development_guidelines_december_2019.pdf 
160 https://opr.ca.gov/docs/20190226-Solar_Permitting_Guidebook_4th_Edition.pdf 
161 https://solsmart.org/wp-content/uploads/ICMA_GuidetoImplementingSolarPVforLocalGovernments.pdf 
162 https://www.renac.de/fileadmin/renac/media/RENAC/Publications/VBI_Guide/VBI_Guide_to_RE_2019_en_web_June.pdf 
163 https://gov.wales/sites/default/files/publications/2018-09/planning-implications-renewable-low-carbon-energy-development.pdf 
164 https://gov.wales/sites/default/files/publications/2018-11/renewable-and-low-carbon-energy-in-buildings-practice-guidance.pdf 
165  https://www.environment.nsw.gov.au/resources/communities/cpa-community-energy-how-to.pdf 

https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/79057/OH_5_2016.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.fingrid.fi/globalassets/dokumentit/en/publications/fingrid_tuulivoimaesite_en.pdf
https://www.housing.gov.ie/sites/default/files/public-consultation/files/draft_revised_wind_energy_development_guidelines_december_2019.pdf
https://www.housing.gov.ie/sites/default/files/public-consultation/files/draft_revised_wind_energy_development_guidelines_december_2019.pdf
https://opr.ca.gov/docs/20190226-Solar_Permitting_Guidebook_4th_Edition.pdf
https://solsmart.org/wp-content/uploads/ICMA_GuidetoImplementingSolarPVforLocalGovernments.pdf
https://www.renac.de/fileadmin/renac/media/RENAC/Publications/VBI_Guide/VBI_Guide_to_RE_2019_en_web_June.pdf
https://gov.wales/sites/default/files/publications/2018-09/planning-implications-renewable-low-carbon-energy-development.pdf
https://gov.wales/sites/default/files/publications/2018-11/renewable-and-low-carbon-energy-in-buildings-practice-guidance.pdf
https://www.environment.nsw.gov.au/resources/communities/cpa-community-energy-how-to.pdf
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“Kogukonnale kuuluv taastuvenergia” annab ülevaate, kuidas arendada kogukonnale kuuluvat taastuvenergia 
projekti. millised võimalused eksisteerivad, kuidas kogukonda kaasata, millised rahastuvõimalused on olemas 
ja välistest teguritest nagu üleriigiline elektriturg ning määrused ja seadused.

“Tuuleenergia ehituse projekteerimine”– Soome

Üldreeglina kehtivad tuuleenergia rajatistele samad sätted kui teistele ehitistele. Suurte tuuleparkide rajamine 
peab põhinema maakasutuse ja ehitusseadustel. Tuulepargi ehitamisel on alati vaja ehitusluba või kasutusluba. 
Lubade ja valemite vajadus sõltub tuulepargi paigutusest, asukoha omadustest ja projekti suurusest. Tuulepargi 
rajamiseks võib vaja minna näiteks lennundusseadust, veeseadust või keskkonnakaitseseaduse kohaseid 
lube või KMH menetlust. Dokumendi eesmärgiks on edendada õigusaktide ühtlustamist ja see on mõeldud 
eelkõige tööstuslike tuulikute ehituse juhtimiseks, kuid see on vajaduse korral kohaldatav ka väiksematele 
tuulikutele. Juhend tõlgendab kehtivaid sätteid, eeskirju ja näiteid. See sisaldab vaid tuuleenergia ehituse 
projekteerimist ja ehituse põhimõtteid ning aspekte, kuid mitte maakasutuse projekteerimise ja ehitamise 
põhimõtteid seoses tuuleenergia rajamisega. 

“Tuuleenergia arendamise juhised” iirimaa

Juhend annab planeerimisasutustele nõu tuuleenergia planeerimise osas ja ehitusloa taotlemiseks. Juhise 
eesmärgiks on tagada järjepidev tuuleenergia arendamise lähenemisviis sobivate asukohtade kindlakstege-
misel ja tuuleenergia arendamise kavandamisel. 

Ülesehitus:

•	 Poliitiline taust(globaalne, EL) – Kliimamuutused, taastuvenergia; Maastiku-, looduspärandi ja te-
hiskeskkonna kaitse; hüvede kaitse; 

•	 Tehnoloogia ja tuuleenergia arendus – mis on tuuleenergia; mis on tuuleturbiinid ja tuuleenergia aren-
dus; kui suured on turbiinid; kui pikk on eeldatav eluiga ja mis juhtub pärast;

•	 Tuuleenergia arendamise planeerimine – asjakohased riiklikud ja piirkondlikud poliitilised dokumendid; 
arengukavad ja kohalikud territoriaalsed planeeringud;

•	 Arengukava – strateegilised eesmärgid ja sihid, planeerimisasutuse tuuleenergiaks sobilike piirkondade 
analüüsi samm sammuline juhend; maastiku omadused; arengukava või kohaliku ala planeeringu stratee-
giline keskkonnahindamine; jälgimine ja tuuleenergia arendamine

•	 Tuuleenergia arendamise planeerimistaotluse esitamine – planeerimisasutuse taotluse eelne kon-
sultatsioon; kogukonna kaasamine; taotluse eelne konsulteerimine strateeglise infrastruktuuri arendam-
iseks; üle-euroopalised energiavõrkude projektid; tuule mõõtmismastid; KMH vajadus; sobilik hindam-
ine(Appropriate Assessment (AA)); tehnilised kaalutlused, mis võivad mõjutada tuuleenergia asukohta; 
Tervis ja ohutus; konstruktsioon ja keskkonnakorralduse kava; veeraamistiku direktiiv, üleujutusrisk, 
mõistlikud alternatiivid ja olemasolevad infrastruktuurivara

•	 Tuuleenergia taotluse kaalutlemine – tuuleenergia taotluse üldised kaalutlused; looduspärand; 
maapinna tingimused, geoloogia; arheoloogia; arhitektuuriline pärand; müra tuuleenergia arendamisest; 
varjutus; keskkonna (k.a. ökoloogilised) kaalutlused ja kavandamisprotsess; kogukonna investeering ja 
dividend; kasutusest eemaldamine ja taastamine

•	 Tuuleenergia taotluse kaalutlemine – esteetilised asukoha ja kavandi kaalutlused -  kuidas tuuleenergia 
arendamise mõju maastiku omadustele mõõta; laiad maastiku kujundamise parameetrid; tuuleenergia 
arendamise asukoht(topograafia); ruumi ulatus ja mõõtmed; kumulatiivne efekt; turbiinide vahed, paigu-
tus, kõrgus; maastiku omaduste tüübid juhiste aluseks(mäed, nõmm, lame turbamaa jne…); maastikumõjud 
tuuleturbiinide rajamisel; arendusega seotud muud maastikumõjud(teed, liinid); turbiinide värvus; turbi-
inide hooldus; turbiinide transformerid; maastikumõjud turbiinide tööajal ja pärast kasutuse lõppemist; 
hinnang maastikumõju tugevusele

•	 Planeerimistingimused -asukoht, disain ja asetus; kogukonna kaasamine; kogukonna dividendid/kasu; 
painduvus turbiinide asukoha suhtes; arheoloogia; müra k.a. ehitusmüra; keskkonnamõju: leevendamine/
hüvitised; keskkonna jälgimine; ehitusfaas; kaevandamine; teed ja rajad; abikonstruktsioonid ja seadmed; 
võrguühendus; haldusküsimused; vari; elektromagneetlilised häired; lennuohutus; kasutuse lõppemine ja 
endise olukorra taastamine; ajalimiit
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California “Päikeseenergia loa saamise juhend” (Solar Permitting Guidebook)
Juhend, mis aitab kohalikel omavalitsustel väljastada päikeseenergiasüsteemide lubasid. See on koostatud 
ka selleks, et aidata hoonete omanikel ja päikesepaneelide paigaldajatel tõhusamalt seadusandluses navi-
geerida. Juhendis ei käsitleta tsoneerimist, maakasutuse kinnitamist, keskkonna hindamist, mida võib vaja 
minna suuremate päikeseenergia projektide puhul. 

“Päikesepaneelide rakendamine kohalikes omavalitsustes” uSA

Pakub kohalike omavalitsuste ametnikele kasulikku informatsiooni päikeseenergia projektide kohta, andes 
ülevaate potentsiaalsetest võimalustest.

“Taastuvenergia – Saksamaa energia ülemineku kogemused – juhend inseneridele, poliitika-
kujundajatele ja administraatoritele” 

•	 Turu olukord ja taastuvenergia praegused näitajad – Energia üleminek Saksamaal; Rahvusvaheline 
kliimapoliitika ja heitkogustega kauplemine; ergutusmehhanismid

•	 Tehnoloogiad – päike, tuul; elektrienergia edastamine, jaotamine, haldamine; Taastuvenergia väljak-
utsed Saksamaa elektrivõrgus; võrku integreerimine; nutikad võrgud; mini-võrgud; kõrgepinge alalis-
vooluülekanne; gaasivõrgud; kütte- ja jahutusvõrgud; energia salvestamine; elektrokeemiline energia 
salvestamine; vesinik ja elektrolüüs; akud süsteemi stabiilsuse tagamiseks

•	 Projekti sättestik ja rakendamine – Taastuvale energiale ülemineku korraldamine; inseneriteenused; 
võimalike taastuvate energiaallikate analüüs; energianõudluse ja koormuse analüüs; elektriülekandeliinide 
marsuutide valimine; projektijuhtimine; energiakasutuse kava; 

•	 Majanduslik elujõulisus ja rahastamine – erinevate tehnoloogiate kulude võrdlus; projektide rahastamine 
ja sellega seotud teenused; rahastamisvõimalused; 

“Taastuvenergia ja vähese süsinikusisaldusega energia planeerimise mõju” Walesi uuring (2010)

•	 Taastuvenergia ja madala süsinikusisaldusega energia tehnoloogiad – tuul;, päike(PV, soojus) , 

•	 Tehnoloogiate mõju ja nende leevendusmeetmed

•	 Tuuleenergia tehnoloogia all käsitletud – turu hetkeseis, varustus ja infrastruktuur, tehnoloogiliste la-
henduste(nt turbiinide) mõõtmed, tööprotsess, kulud ja rahalised stiimulid, võrguühendus, transpordi 
ligipääs, väikeste/suurte tuuleparkide piirangud, maastik ja visuaal, müra ja vibratsioon, ökoloogia ja 
ornitoloogia, hüdroloogia ja hüdrogeoloogia, lennundus ja telekommunikatsioon

•	 Päikeseenergia käsitlus – päike PV; planeering ja keskkonnamõju hindamise nõuded; maastik ja visuaal, 
ajalooline keskkond

•	 Finantsvõimalused ja takistused

•	 Kogukonna kaasamine ja hüvitised

•	 Taastuvenergia ja madala süsinikusisaldusega arendused määratud aladel ja asukohtades

•	 Kavandamispoliitika mõjutamine

“Praktiline juhend – Taastuv ja vähese süsinikusisaldusega energia hoonetes” Wales

Juhendi eesmärgiks on määratleda viisid, kuidas on võimalik uue hoone süsiniku jalajälge vähendada või 
renoveerimisel optimeerida taastuvate ja vähese süsinikdioksiidiheitega energiatehnoloogiate kasutamist 
projekteerimisprotsessis. 

•	 Taastuva ja vähese süsinikusisaldusega energia edendamine hoonetes – põhitegurid taastuvenergia 
tehnoloogiate kasutuselevõtuks uutes hoonetes, laiendused ja renoveerimisprojektid 

•	 Energiahierarhia – ülevaade hoone energiahierarhiast ja protsessist, mille abil kõik arendused peaksid 
püüdma hea disaini abil süsiniku jalajälge vähendada

•	 Taastuvate ja vähese süsinikusisaldusega energiatehnoloogiate integreerimine hoonetesse – kavandam-
ise ja esitamise praktilised aspektid

•	 Energia ja süsiniku mõistmine hoonetes – ülevaade peamistest teguritest, mida tuleks hoonete energi-
anõudluse määramisel arvesse võtta, mis aitab teavitada taastuvate ja vähese süsinikdioksiidiheitega 
tehnoloogiatest
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•	 Tehnoloogia valik - ülevaade taastuvenergia või vähese süsinikdioksiidiheitega energiavõimalustest (tuul, 
biomass jne.)

•	 Taastuvenergia ja vähese süsinikusisaldusega energia rakendamine ja tarnimine - energiasüsteemide fin-
antsmõju ja energiasüsteemi tarnimise võimalused

•	 Taastuvenergia ja vähese süsinikusisaldusega energia tasuvusuuringu mall – aitab projekteerimis-
meeskondadel mõista teavet, mida on vaja teostamisel, ja vajalikke toiminguid. 

“Kogukonnale kuuluv taastuvenergia” uus-Lõuna-Wales 

Juhend annab ülevaate, kuidas arendada kogukonnale kuuluvat taastuvenergia projekti. 
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