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Käesolev juhenddokument ei ole õiguslikult siduv; selle ainus eesmärk on esitada teavet asjaomaste 

ELi õigusaktide teatavate aspektide kohta. Seega on selle eesmärk abistada kodanikke, ettevõtjaid 

ja liikmesriikide ametiasutusi linnudirektiivi ja elupaikade direktiivi kohaldamisel. See ei piira 

komisjoni võimalikke edasisi seisukohti kõnealuses küsimuses. ELi õiguse siduva tõlgendamise 

pädevus on ainult Euroopa Liidu Kohtul. Käesoleva juhenddokumendiga ei asendata, täiendata ega 

muudeta linnudirektiivi ja elupaikade direktiivi sätteid; peale selle ei tohiks seda käsitada eraldi, 

vaid kasutada koostoimes kõnealuste õigusaktidega. 

Euroopa Komisjon, 2020 

Teabe taasesitamine on lubatud juhul, kui viidatakse selle allikale. 
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SELLE DOKUMENDI KOHTA 

Käesoleva dokumendi taust  

Käesoleva dokumendiga ajakohastatakse komisjoni 2011. aasta juhendit tuuleenergia ja Natura 2000 kohta, 

nagu kavandati loodust, rahvast ja majandust käsitlevas tegevuskavas1. Juhendi ajakohastamist peeti 

vajalikuks, sest taastuvenergiat ja eelkõige merel kasutatavat tuuleenergia tehnoloogiat käsitlevaid ELi 

poliitikameetmeid ja õigusakte on juhendi esialgsest avaldamisest saadik märkimisväärselt edasi arendatud. 

Koos kõnealuse arenguga on märkimisväärselt kasvanud teadmised tuuleenergeetika mõju kohta 

elurikkusele, samuti on täienenud selle mõjuga toimetuleku hea tava. Pidades silmas ühelt poolt tuuleenergia 

kasutamise edasist jõulist laiendamist kliimamuutuste vastu võitlemiseks ning teiselt poolt kasvavat survet 

elurikkusele, on hädavajalik koostada uusimatel teadmistel ja headel tavadel põhinev juhend nende 

valdkondadega seotud poliitikaeesmärkide ja sihtide ühitamiseks.   

2009. aastal vastu võetud taastuvenergia direktiivis2 on sätestatud siduv eesmärk, mille kohaselt peab 2020. 

aastaks 20 % ELi energia lõpptarbimisest olema pärit taastuvatest energiaallikatest. 2018. aastal võtsid 

Euroopa Parlament ja nõukogu vastu läbivaadatud taastuvenergia direktiivi,3 millega kehtestati ELi tasandil 

siduv taastuvenergia eesmärk, et 2030. aastaks pärineks vähemalt 32 % tarbitavast energiast taastuvatest 

energiaallikatest; sätestati ka klausel, mille kohaselt korrigeeritakse kõnealust eesmärki ülespoole 

2023. aastaks. Tuuleenergia moodustab suurima osa Euroopa Liidus (EL) toodetavast taastuvenergiast ja 

eeldatavasti jääb see nii ka lähikümnenditel. 2018. aastal, kui ülesseatud võimsus oli maismaa tuuleenergia 

tootmise puhul 170 GW ja meretuuleenergia puhul 19 GW, moodustas tuuleenergia 18,4 % ELi elektritootmise 

koguvõimsusest4. Võttes arvesse, et taastuvallikatest toodetav elektrienergia võib 2030. aastaks moodustada 

50 % ELi kogu elektritootmisest, võiks nii mere- kui ka maismaa tuuleenergia moodustada kogu 

elektritootmisest 21 %5.  

2019. aasta detsembris avaldas Euroopa Komisjon teatise Euroopa rohelise kokkuleppe kohta6. Selles 

kinnitatakse komisjoni kohustust tegeleda kliima- ja keskkonnaprobleemidega, mis on meie põlvkonna jaoks 

määrava tähtsusega ülesanne, ning see on lahutamatu osa komisjoni strateegiast, mille eesmärk on 

saavutada ÜRO 2030. aasta kestliku arengu eesmärgid. Tegemist on uue majanduskasvu strateegiaga, mille 

eesmärk on muuta EL õiglaseks ja jõukaks, nüüdisaegse, kestliku, ressursitõhusa ja konkurentsivõimelise 

majandusega ühiskonnaks, kus 2050. aastaks ei ole enam kasvuhoonegaaside netoheidet ja kus 

majanduskasv on ressursikasutusest lahutatud. Rohelise kokkuleppega on juba esitatud selge visioon selle 

kohta, kuidas saavutada kliimaneutraalsus 2050. aastaks ja kuidas vähendada veelgi energiasüsteemi CO2 

heidet, et saavutada 2030. ja 2050. aasta kliimaeesmärgid. Kokkuleppes tõstetakse esile taastuvate 

energiaallikate, eelkõige meretuuleenergia tootmise tähtsust nende eesmärkide saavutamisel.  

Euroopa rohelises kokkuleppes on väga olulisel kohal ka elurikkus, mis on üha suurema surve all. Euroopa 

Komisjon võttis hiljuti vastu ka teatise ELi elurikkuse strateegia kohta aastani 2030,7 mille eesmärk on suunata 

Euroopa elurikkus 2030. aastaks taastumisele ning tuua kasu inimestele, kliimale ja planeedile. Strateegia 

sisaldab 2030. aastaks täidetavaid kohustusi ja rakendatavaid meetmeid, sealhulgas suurema ELi-ülese 

kaitsealade võrgustiku loomine maismaal ja merealadel, Natura 2000 alade edasiarendamine ning elurikkuse 

ja kliima poolest väga suure väärtusega alade range kaitse, ELi looduse taastamise kava, rida meetmeid 

vajalike ümberkujundavate muutuste võimaldamiseks ning meetmed ülemaailmsete elurikkusega seotud 

probleemide lahendamiseks. Valitsustevahelise bioloogilist mitmekesisust ja ökosüsteemi teenuseid käsitleva 

teaduslik-poliitilise foorumi (IPBES) bioloogilist mitmekesisust ja ökosüsteemi teenuseid puudutava üleilmse 

                                                      

1 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017DC0198&qid=1602591859564&from=EN. 
2 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/ALL/?uri=CELEX:32009L0028. 
3 https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ET/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.328.01.0082.01.ENG&toc=OJ:L:2018:328:TOC. 
4 „Wind energy in Europe in 2018. Trends and statistics“ (Tuuleenergia Euroopas 2018. Suundumused ja statistika), 
WindEurope, 2019. 
5 „Renewable Energy Prospects for the European Union“ (Euroopa Liidu taastuvenergiaalased väljavaated), 
Rahvusvaheline Taastuvenergia Agentuur, 2018. 
6 https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:b828d165-1c22-11ea-8c1f-
01aa75ed71a1.0009.02/DOC_1&format=PDF. 
7 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?qid=1590574123338&uri=CELEX:52020DC0380. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017DC0198&qid=1602591859564&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/ALL/?uri=CELEX:32009L0028
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.328.01.0082.01.ENG&toc=OJ:L:2018:328:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.328.01.0082.01.ENG&toc=OJ:L:2018:328:TOC
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:b828d165-1c22-11ea-8c1f-01aa75ed71a1.0009.02/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:b828d165-1c22-11ea-8c1f-01aa75ed71a1.0009.02/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?qid=1590574123338&uri=CELEX:52020DC0380
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hindamise aruandes8 on esitatud murettekitav pilt elurikkuse olukorrast ja sellele avalduvast mitmesugusest 

survest.  

Kliimamuutusi peetakse üldiselt elurikkuse vähenemise peamiseks põhjuseks. Maakera temperatuuri tõus 

põhjustab ökosüsteemide seisundi halvenemist nii maismaal kui ka meres, mille tagajärjel väheneb elurikkus. 

Tuuleenergeetika aitab elurikkuse säilimisele kaasa kasvuhoonegaaside heite vähendamise teel, sest 

tuuleenergeetika käitised toodavad oma olelusringi jooksul palju rohkem energiat kui nende käitamisele kulub. 

Tuuleenergia tootmiseks ei kasutata vett ja selle käigus ei saastata õhku, pinnast ega vett. Siiski võivad 

halvasti valitud asukohaga või halvasti kavandatud tuulepargid ohustada ohualteid liike ja elupaiku, sealhulgas 

linnudirektiivi ja elupaikade direktiivi alusel kaitstavaid liike ja elupaiku.  

Käesoleva dokumendi eesmärk ja laad 

Käesoleva dokumendi eesmärk on anda juhiseid selle kohta, kuidas kõige paremini tagada tuuleenergeetika 

arendusobjektide vastavus linnudirektiivile ja elupaikade direktiivile.  

Käesolev dokument hõlmab järgmist: 

• elupaikade direktiivi artikli 6 kohased alade kaitset käsitlevad sätted; seega on juhised suunatud 

kõikidele elupaikadele ja liikidele tänu millele saab ala nimetada Natura 2000 alaks, st  

• ühenduse tähtsusega elupaigad, mis on loetletud elupaikade direktiivi I lisas; 

• ühenduse tähtsusega liigid, mis on loetletud II lisas; 

• linnudirektiivi I lisas loetletud looduslikud linnuliigid; 

• reeglipäraselt esinevad rändlinnuliigid, mida ei ole loetletud linnudirektiivi I lisas;  

• elupaikade direktiivi artiklite 12 ja 13 kohased liikide kaitset käsitlevad sätted ning linnudirektiivi artikli 5 

vastavad sätted. Neid kohaldatakse nii elupaikade direktiivi IV lisa kohaselt ranget kaitset vajavate liikide 

kui ka kõikide linnudirektiiviga hõlmatud metslinnuliikide suhtes. 

 

Käesolevas dokumendis keskendutakse tuuleenergeetika arendusobjektidele seoses elektritootmistaristu 

ehitustööde eelplaneeringu, ehituse, käitamise ja käitusest kõrvaldamise ning ajakohastamisega. Asjaomast 

ülekandetaristut käsitletakse muus Euroopa Komisjoni juhendis9.  

Käesolev sektoripõhine juhend on üks mitmest Euroopa Komisjoni poolt elupaikade direktiivi ja linnudirektiivi 

rakendamise hõlbustamiseks avaldatud juhendist. Dokumendiga ei asendata komisjoni olemasolevaid üldisi 

tõlgendavaid ja metoodilisi juhendeid elupaikade direktiivi artikli 6 sätete kohta10. Selle asemel püütakse 

dokumendis selgitada nende sätete konkreetseid aspekte ja asetada need eelkõige tuuleparkide arendamise 

konteksti. Juhendit on seepärast kõige otstarbekam lugeda koostoimes kahe kõnealuse direktiivi ja komisjoni 

asjakohaste juhenditega11. Lisaks põhineb käesolev juhend laiematel põhimõtetel, mis on keskkonda ja 

tuuleenergeetika arendusobjekte käsitleva ELi poliitika alus (nt läbivaadatud taastuvenergia direktiivi artikli 15 

lõikes 7 sätestatud taastuvenergia madala keskkonnariskiga kasutuselevõtu põhimõte). Dokumendi eesmärk 

on anda juhiseid läbivaadatud taastuvenergia direktiivi artiklite 15–17 kohase lubade andmise ja planeerimise 

raamistiku kohta. 

Käesolevas dokumendis tuuakse juhtumiuuringute abil mitmeid näiteid heade tavade kohta (vt ülevaade A 

liites). Need on praktilised näited tulemuslike ja arukate lähenemisviiside kohta, mida on rakendatud 

kavandatud arendusprojektide mõju käsitlemiseks nende hindamisel ja arendusprojektide jaoks lubade 

andmisel. Kuna tuuleenergeetika arendusobjektide ja ELi kaitse all olevate elupaikade ja liikide vaheline suhe 

on väga kohaspetsiifiline, siis ei ole kõnealused head tavad mõeldud kohustuslike normidena rakendamiseks, 

vaid on lihtsalt raamistik või inspiratsiooniallikas juhtumipõhiste lahenduste väljatöötamiseks. 

                                                      

8 https://www.ipbes.net/global-assessment-report-biodiversity-ecosystem-services. 
9 „Energiaülekandetaristu ja ELi loodusalased õigusaktid“ (Euroopa Komisjon, 2018b). 
10 https://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/guidance_en.htm. 
11 Eelkõige juhised elupaikade direktiivi artikli 6 kohta, metoodilised juhised artikli 6 lõigete 3 ja 4 kohta (kättesaadavad 
aadressil https://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/guidance_en.htm), ning juhised liikide kaitse 
kohta (kättesaadavad aadressil https://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/guidance/index_en.htm). 

https://www.ipbes.net/global-assessment-report-biodiversity-ecosystem-services
https://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/guidance_en.htm
https://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/guidance_en.htm
https://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/guidance/index_en.htm
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Käesolev dokument ei ole õigusakt; sellega ei kehtestata uusi eeskirju, vaid antakse juhiseid olemasolevate 

eeskirjade rakendamise kohta. ELi õiguse siduva tõlgendamise pädevus on ainult Euroopa Liidu Kohtul.  

Juhend on suunatud eelkõige energiaprojektide arendajatele, konsultantidele ja pädevatele asutustele. See 

pakub huvi ka vabaühendustele ja muudele tuuleenergeetika sektoris tegutsevatele sidusrühmadele. 

Dokumendi koostamisel on konsulteeritud liikmesriikide ametiasutuste, vabaühenduste ja sidusrühmadega, 

kes on seotud tuuleenergeetika sektoriga ning kellelt on saadud väärtuslikku tagasisidet eri kavandite kohta. 

Dokumendi koostamisele on kaasa aidanud Arcadis Belgium nv/sa ja NIRAS Consulting Ltd. 

Käesoleva dokumendi ülesehitus 

Dokument koosneb üheksast peatükist. 

• 1. peatükk. Ülevaade ELi poliitilisest kontekstist seoses taastuvate energiaallikatega, sealhulgas ülevaade 

tuuleenergeetika tehnika tasemest ELis ja oodatavatest suundumustest. 

• 2. peatükk. Ülevaade linnudirektiivi ja elupaikade direktiivi õigusnormidest, mis on olulised tuuleenergeetika 

arendusobjektide seisukohast; eelkõige keskendutakse elupaikade direktiivi artiklis 6 ettenähtud korrale 

nõusoleku andmiseks sellistele kavadele või projektidele, millel on tõenäoliselt oluline mõju Natura 2000 

aladele, ning nõuetele seoses ELi kaitstavate elupaikade ja liikidega laiemal maastikul. 

• 3. peatükk. Üldised juhised tuuleenergiaprojektide arendajatele, käitajatele ning kavandamise ja lubade 

andmisega tegelevatele asutustele seoses põhiküsimuste ja asjaomaste heade tavadega. Põhiküsimuste 

hulka kuulub tõenäolise mõju olulisuse kindlakstegemine, mõju ulatuse ja algteabe kindlaksmääramine, 

määramatusega toimetulek, kumulatiivne mõju ja sidusrühmadega konsulteerimine.  

• 4. peatükk. Strateegilise kavandamise tähtsuse käsitlus ning selliste toetusmeetodite kirjeldus nagu 

eluslooduse tundlike alade kaardistamine ja kohtade mitmeotstarbeline kasutamine. 

• 5. peatükk. Seostub kestliku arengu eesmärgiga 15 (elu maismaal), sisaldab põhjalikke kirjeldusi tüüpiliste 

maismaa tuuleenergeetika arendusobjektidest mõjutatud rühmade kohta ning selle kohta, kuidas hinnata 

tõenäolise mõju olulisust, mis seostub selliste peamiste sihtobjektide rühmadega nagu linnud, nahkhiired 

ja maismaaelupaigad. Peatükis antakse ülevaade heade tavadena käsitatavatest lähenemisviisidest ning 

juhtumiuuringutest, mis on seotud meetmete rakendamisega olulise mõju vältimiseks või vähendamiseks.  

• 6. peatükk. Seostub kestliku arengu eesmärgiga 14 (veealune elu), sisaldab põhjalikke kirjeldusi tüüpiliste 

meretuuleenergeetika arendusobjektidest mõjutatud rühmade kohta ning selle kohta, kuidas hinnata 

tõenäolise mõju olulisust, mis seostub selliste peamiste sihtobjektide rühmadega nagu merelinnud, 

mereimetajad ja mereelupaigad. Peatükis antakse ülevaade heade tavadena käsitatavatest 

lähenemisviisidest ning juhtumiuuringutest, mis on seotud meetmete rakendamisega olulise mõju 

vältimiseks või vähendamiseks. 

• 7. peatükk. Seire ja kohandatud juhtimise hea tava 

• 8. peatükk. Allikad 

• 9. peatükk. Liited 
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1 TUULEENERGEETIKA EUROOPAS 

1.1 Sissejuhatus 

Euroopa Liit (EL) on seadnud kõrged eesmärgid liikmesriikide majanduse CO2 heite vähendamiseks 

mitmesuguste meetmete, sealhulgas taastuvate energiaallikate jätkuva arendamise abil. Taastuvenergia 

direktiivis 2009/28/EÜ12 on sätestatud taastuvatest energiaallikatest saadava energia tootmise ja edendamise 

üldine poliitika. Direktiivi kohaselt peab ELis taastuvatest energiaallikatest toodetava energia osakaal 

2020. aastaks moodustama 20 %. Paketi „Puhas energia kõikidele eurooplastele“13 vastuvõtmisega 2018. ja 

2019. aastal võttis Euroopa Liit kohustuse tagada, et 2030. aastaks moodustab taastuvatest energiaallikatest 

toodetud energia ELi summaarsest energia lõpptarbimisest vähemalt 32 % ning kõnealust eesmärki on 

võimalik ülespoole korrigeerida. 2020. aastaks on ELi liikmesriigid kohustunud täitma konkreetsed riiklikud 

taastuvenergia eesmärgid, mis on endale võetud riikliku taastuvenergia tegevuskavaga ning mida toetavad 

mitmed kõnealuse valdkonnaga seotud poliitikameetmed ja õigusaktid. Eurostati andmed näitavad, et EL 

tervikuna on saavutamas 2020. aastaks seatud 20 % eesmärki, kusjuures taastuvenergia osakaal varieerub 

liikmesriigiti palju, alustades Soomest, Rootsist ja Lätist, kus see on üle 30 %, ning lõpetades Malta, 

Luksemburgi ja Madalmaadega, kus see on alla 5 %14. 

Kuigi taastuvenergia arendamisel on kogu Euroopas juba märkimisväärseid edusamme tehtud ja maismaal 

taastuvenergia tootmine on suhteliselt hästi juurdunud, arendatakse praegu kiiresti üha rohkemaid 

merepõhiseid energiatehnoloogialahendusi ning need on uue poliitika ja uute õigusraamistike keskmes. Et 

tagada nende kestlik arendamine Euroopas, võttis EL vastu mereruumi planeerimise direktiivi 2014/89/EL,15 

mille eesmärk on luua ühine raamistik sektoritevaheliste konfliktide vähendamiseks, sünergia loomiseks, 

investeeringute ja piiriülese koostöö edendamiseks ning keskkonna kaitsmiseks. Direktiivi eesmärgid on 

kooskõlas merestrateegia raamdirektiivi (2008/56/EÜ16) ja veepoliitika raamdirektiivi (2000/60/EÜ17) 

kaitsemeetmetega.  

2018. aastal võimaldas ELi ülesseatud võimsus toota 160 GW maismaa tuuleenergiat ja 19 GW 

meretuuleenergiat. See moodustas 14 % ELi elektritarbimisest ja tuuleenergia on energiaallikatest 

elektrienergia tootmisvõimsuse poolest jätkuvalt teisel kohal (infokast Infokast 1-1).  

Infokast 1-1. Elektrienergia tootmisvõimsus kokku, Euroopa Liit 2008–2018 

 

                                                      

12 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/ALL/?uri=CELEX:32009L0028. 
13 https://ec.europa.eu/energy/topics/energy-strategy/clean-energy-all-europeans_en. 
14 https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Renewable_energy_statistics. 
15 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX:32014L0089. 
16 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX%3A32008L0056. 
17 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX:32000L0060. 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/ALL/?uri=CELEX:32009L0028
https://ec.europa.eu/energy/topics/energy-strategy/clean-energy-all-europeans_en
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Renewable_energy_statistics
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX:32014L0089
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX:32008L0056
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX:32000L0060
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Allikas: WindEurope, 2019 

1.2 ELi poliitikaraamistik taastuvate energiaallikate edendamiseks 

ELi taastuvenergiapoliitika sai alguse 1997. aastal, kui komisjon võttis vastu valge raamatu pealkirjaga „Energy 

for the future: renewable sources of energy“18 (Tuleviku energia: taastuvad energiaallikad). Valges raamatus 

soovitati kahekordistada taastuvenergia osakaalu energia kogutarbimises, et see oleks 2010. aastaks 12 %, 

ning pandi alus taastuvatest energiaallikatest toodetud elektrienergia kasutamise edendamist käsitleva 

direktiivi 2001/77/EÜ19 vastuvõtmisele. Seejärel võttis EL vastu direktiivi 2003/87/EÜ,20 millega loodi ELi 

kasvuhoonegaaside heitkogustega kauplemise süsteem ning mille eesmärk oli edendada CO2 heite 

vähendamist ja kaudselt ka taastuvate energiaallikate kasutamist. 

2008. aasta detsembris võtsid ELi riigipead kohustuse seada 2020. aastaks taastuvenergiaga seotud eesmärk 

kliima- ja energiapaketi raames. Sellega seoses leppisid liikmesriigid kokku, et vähendavad 2020. aastaks 

kasvuhoonegaaside heidet vähemalt 20 % (võrreldes 1990. aasta tasemega) ning suurendavad taastuvate 

energiaallikate kasutamist, et nende osakaal oleks 2020. aastaks 20 % Euroopa summaarsest energia 

lõpptarbimisest. 

Selle taastuvenergiaalase kohustuse täitmiseks võttis EL vastu direktiivi 2009/28/EÜ21 taastuvatest 

energiaallikatest toodetud energia kasutamise edendamise kohta (üldiselt tuntud kui taastuvenergia direktiiv). 

Taastuvenergia direktiivis sätestati kõikide liikmesriikide jaoks kohustuslikud riiklikud eesmärgid tagamaks, et 

EL ühiselt saavutaks eesmärgi toota 20 % energiast taastuvatest energiaallikatest. Direktiivi kohaselt peab iga 

liikmesriik koostama selge tegevuskava, et näidata, kuidas kavatsetakse saavutada riigi taastuvenergia 

eesmärgid. Liikmesriikide vastuvõetud riiklikes taastuvenergia tegevuskavades22 sätestati eesmärgid 

elektrienergia, kütte ja transpordisektori lõikes, kasutatavad tehnoloogialahendused ning eesmärkide 

saavutamiseks vajalikud poliitikameetmed.  

Lähtudes 2020. aasta eesmärkide tasemest ja Euroopa Komisjoni ettepanekust, mis esitati puhta energia 

paketi osana, kehtestas EL 2018. aastal 2030. aasta kliima- ja energiastrateegia raamistiku23. Olulised ELi 

tasandi eesmärgid 2030. aastaks hõlmavad järgmist:  

 kasvuhoonegaaside heite vähemalt 40 % vähendamine (võrreldes 1990. aasta tasemega);  

 ELi jaoks siduva eesmärgina peab taastuvenergia osakaal olema vähemalt 32 % ja klausliga nähakse 

ette selle taseme võimalik ülespoole korrigeerimine 2023. aastaks ning  

 peamise eesmärgina tuleb ELi tasandil energiatõhusust suurendada vähemalt 32,5 %-ni võrreldes 

2020. aasta eesmärgiga, mis oli 20 %.  

Taastuvenergiaga seotud 2030. aasta kohustuste täitmisel lähtutakse 2018. aasta detsembris vastuvõetud 

läbivaadatud direktiivist taastuvatest energiaallikatest toodetud energia kasutamise edendamise kohta 

(direktiiv (EL) 2018/2001, uuesti sõnastatud taastuvenergia direktiiv)24. Liikmesriigid peavad ühiselt tagama, 

et 2030. aastaks on taastuvatest energiaallikatest toodetud energia osakaal liidu summaarses energia 

lõpptarbimises vähemalt 32 %, panustades selleks ELi tasandi eesmärgi saavutamisse. Liikmesriikide 

individuaalsed panused ELi tasandi eesmärgi saavutamisse on sätestatud riiklikes energia- ja kliimakavades, 

mis sisaldavad liikmesriikide poliitilisi lähenemisviise ja kavandatud tehnoloogiavalikut kuni 2030. aastani. 

Infokastis 1-2 on kujutatud prognoosi ELi elektritootmise koguvõimsuse kohta kuni 2050. aastani vastavalt eri 

stsenaariumidele, mida on käsitletud Euroopa Komisjoni 2050. aasta pikaajalises strateegias25 

kasvuhoonegaaside heite vähendamiseks. Prognoos näitab, et sõltumata valitud stsenaariumist on tuule- ja 

päikeseenergia ainsad allikad, mille puhul võimsus suureneb, samal ajal kui ülejäänud energiaallikatest 

toodetava elektri maht kas stabiliseerub või väheneb. Kõnealuse pikaajalise strateegia alusel prognoositakse, 

et CO2 heite vähendamise stsenaariumide puhul toodetakse 2050. aastaks ligi 85 % ELi elektrist taastuvatest 

energiaallikatest (lähtestsenaariumi puhul 73 %, kusjuures tuuleenergia üksi moodustab 2030. aastaks kuni 

                                                      

18 https://europa.eu/documents/comm/white_papers/pdf/com97_599_en.pdf. 
19 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX:32001L0077. 
20 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX%3A32003L0087. 
21 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/ALL/?uri=celex%3A32009L0028. 
22 https://ec.europa.eu/energy/en/topics/renewable-energy/national-renewable-energy-action-plans-2020. 
23 https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2030_en. 
24 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018L2001. 
25 https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2050_en. 

https://europa.eu/documents/comm/white_papers/pdf/com97_599_en.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX:32001L0077
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX:32003L0087
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/ALL/?uri=celex:32009L0028
https://ec.europa.eu/energy/en/topics/renewable-energy/national-renewable-energy-action-plans-2020
https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2030_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018L2001
https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2050_en
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26 % ja 2050. aastaks kuni 56 % toodetavast elektrienergiast (Euroopa Komisjon, 2018b)). Maismaa 

tuuleenergia moodustaks 2030. aastaks ligi kolm neljandikku ja 2050. aastaks kaks kolmandikku kogu 

tuulevõimsusest. Osa sidusrühmi on seisukohal, et kuni 32 % päikese- ja tuuleenergiast toodetavast elektrist 

võiks 2050. aastaks olla saadud kodumajapidamistelt, ühistutelt, väikestelt ja keskmise suurusega ettevõtjatelt 

ning avalik-õiguslikelt üksustelt26.  

Et täita 2050. aastaks energeetikasektori kliimaneutraalsuse saavutamise eeldused, peab tuuleenergeetika 

sektori käitiste arv märkimisväärselt kasvama. Komisjoni pikaajalise strateegia kohaselt peab tuuleenergia 

tootmisvõimsus suurenema 2018. aasta tasemelt, milleks oli 180 GW, 2030. aastaks 351 GW-ni, mis 

tähendab sisuliselt võimsuse kahekordistamist. Eeldatakse, et 263 GW tuuleenergiat pärineks 

maismaakäitistest ja 88 GW merekäitistest,27 mis on peaaegu viis korda suurem kui 2018. aasta 

tootmisvõimsus. Sõltuvalt 2050. aastaks valitavast stsenaariumist suureneks tuulevõimsus tasemeni, mis 

ulatuks 700 GW-ni energiatõhususe stsenaariumi korral ning 1200 GW-ni stsenaariumi „Power 2X“ (P2X) 

korral. Nende näitajate teisendamine kõnealuste arendusprojektide jaoks vajalikuks ruumiks annab 

muljetavaldavaid tulemusi. Maksimumstsenaariumi (1,5TECH) korral, mille rakendamine eeldaks 

meretuuleparkide koguvõimsuse kasvu kuni 450 GW-ni (kolmandik võimsusest), prognoosib WindEurope, et 

2050. aastaks seatakse 85 % võimsusest heade tuuleressursside, nõudluskoha läheduse ja tarneahela 

tõhususe tõttu üles põhjapoolsetele merealadele (Atlandi ookean Prantsusmaa, Iirimaa ja Ühendkuningriigi 

lähedal, Põhjameri, Iiri meri ja Läänemeri). See moodustaks ligikaudu 380 GW kokku toodetavast 450 GW-st. 

Käitised ülejäänud 70 GW tootmiseks seataks üles Lõuna-Euroopa vetesse. Põhjapoolsetel merealadel 

380 GW meretuuleenergia tootmiseks vajalik kogupindala oleks 76 000 km2 (eeldataval tootmisvõimsusel 

5 MW/km2), mis on vaid veidi väiksem Iirimaa saare pindalast. See moodustab 2,8 % põhjapoolsete merealade 

kogupindalast, kui arvesse ei võeta keelutsoone. Ülesseatava tuulevõimsuse täpne asukoht sõltub eri 

liikmesriikide majandusvööndite suurusest ja nendes leiduvast vabast ruumist, samuti erinevustest 

energiatootmise tasandatud kogukuludes,28 mis sõltuvad mere sügavusest ja tuuleressursist. Lisaks sõltub 

tuuleparkide lõplik paigutus ka energianõudluse asukohast. Võib eeldada, et osal riikidest on lihtne leida ruumi 

endale eraldatud võimsuse paigutamiseks, samal ajal kui teistel tuleb hakata investeerima 

mitmeotstarbelistesse arendusprojektidesse või minna üle kulukamatele investeeringutele (piirkondades, kus 

energiatootmise tasandatud kogukulud on suuremad). 

On selge, et tuuleenergia kasutuselevõtu eesmärkide kõige tõhusamaks saavutamiseks nii kulude kui ka 

ruumikasutuse seisukohast on vaja mitmeotstarbelisi arendusprojekte ja rahvusvahelist koostööd. Lisaks on 

vaja jõuda järgmisele tasemele lubade andmise menetluses ning selleks tuleb teha põhjalikke ettevalmistusi. 

Näiteks seistakse vajaliku energiavõrgutaristu kasutuselevõtmisel silmitsi sarnaste probleemidega. 

Tuuleenergeetika sektori ja energiavõrgu arendajate vaheline koordineeritum ühistegevus võiks olla väga 

kasulik, seda ka kumulatiivse mõjuga toimetulekul (vt punkt 3.4).  

Infokast 1-2. Prognoos: ELi elektritootmise koguvõimsuse stsenaariumid 

                                                      

26 CE Delft (2016). „The potential of energy citizens in the European Union“ (Energiakodanike potentsiaal Euroopa 
Liidus). http://www.foeeurope.org/sites/default/files/renewable_energy/2016/ce-delft-the-potential-of-energy-citizens-
eu.pdf. 
27 „In-depth analysis in support of the Commission Communication COM(2018)773“ (Komisjoni teatist COM(2018) 773 
toetav süvaanalüüs). https://ec.europa.eu/knowledge4policy/publication/depth-analysis-support-com2018-773-clean-
planet-all-european-strategic-long-term-vision_en. 
28 Energiatootmise tasandatud kogukulude käsitlust kasutatakse eri allikatest pärineva energia hinna võrdlemiseks. 
Mitmesugused taastuvatest ja taastumatutest energiaallikatest elektri tootmiseks kasutatavad tehnoloogialahendused 
erinevad füüsikaliste põhimõtete ja toimimisviiside poolest märkimisväärselt – päikeseenergial põhinev fotoelektriline 
süsteem erineb kardinaalselt biomassil töötavast elektrijaamast. Energiatootmise tasandatud kogukulud aga loovad 
ühtse võrdlusaluse, mille arvutamiseks jagatakse omamise kogukulu (eurodes) süsteemi toodanguga kogu tööea jooksul 
(kWh). Kõik tootmismahtu suurendavad või kulusid vähendavad tegurid kahandavad energiatootmise tasandatud 
kogukulu, tootmismahtu vähendavad või kulusid kasvatavad asjaolud aga suurendavad seda. 

http://www.foeeurope.org/sites/default/files/renewable_energy/2016/ce-delft-the-potential-of-energy-citizens-eu.pdf
http://www.foeeurope.org/sites/default/files/renewable_energy/2016/ce-delft-the-potential-of-energy-citizens-eu.pdf
https://ec.europa.eu/knowledge4policy/publication/depth-analysis-support-com2018-773-clean-planet-all-european-strategic-long-term-vision_en
https://ec.europa.eu/knowledge4policy/publication/depth-analysis-support-com2018-773-clean-planet-all-european-strategic-long-term-vision_en
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Allikas: Eurostat (2000, 2015), PRIMES dokumendist „In-depth analysis in support of the Commission communication 

COM(2018) 773“ 

  

1.3 Tuuleenergeetika arendusobjektide suundumused 

Nii mere- kui ka maismaa tuuleenergeetika arendamise sektorites on domineerivaks lahenduseks 

kolmelabalise konfiguratsiooniga horisontaalteljeline elektrituulik. Kuigi on olemas ka muid konfiguratsioone ja 

mudeleid, näiteks vertikaalteljelised elektrituulikud ja labadeta tuulikud, ei peeta tõenäoliseks, et need aitaksid 

märkimisväärselt kaasa tuuleenergia tootmisvõimsuse eeldatavale suurenemisele ELis (WindEurope’i teave, 

2019). Kolme labaga horisontaalteljelisi elektrituulikuid eelistatakse mitmete eeliste tõttu, mille hulka kuulub 

aerodünaamiline tõhusus (Gardner jt, 2004). 

Nii maismaa- kui ka meretuulikute konstruktsiooni arengu tulemusena on kasvanud nende tootmisvõimsus ja 

samas on suurenenud nende tiiviku läbimõõt ja rummu kõrgus (infokast Infokast 1-3). Praegu toodetavate (või 

tellitavate) meretuulikumudelite tootmisvõimsus on ligikaudu 9,5 MW (9 500 kW) ning nende tiiviku läbimõõt 

jääb vahemikku 164–167 m (Wind Power Monthly, 2018). Väljatöötamisel on suuremad tuulikud, mille võimsus 

on 10 ja 12 MW ning tiiviku läbimõõt on enam kui 190 m (Grimwood, 2019). Euroopa suurimate üles seatud 

maismaatuulikute võimsus on kuni 8 MW (8 000 kW) ning nende tiiviku läbimõõt on kuni 164 m. Tiiviku 

läbimõõdu ja rummu kõrguse suurendamine on võimaldanud uutel tuuleparkidel kasutada ära suuremat ja 

ühtlasemat tuulekiirust. Maismaa tuuleparkides on tehnoloogilise arengu tulemusena saanud võimalikuks 

tuulikute paigutamine metsaga kaetud aladele, kus puuvõrad mõjutavad tuulekiirust ja turbulentsi seda vähem, 

mida suurem on tuuliku kõrgus maapinnast. 

Infokast 1-3. Projekteerimissuundumused: tuuliku tiiviku läbimõõt 
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Allikas: Edenhofer jt, 2011. 

  

Samuti on vundamentide projekteerimise areng teinud võimalikuks meretuuleparkide rajamise sügavamasse 

vette, tänu millele on tuule kiirus suurem ja ühtlasem (infokast Infokast 1-4). Ujuvtuulikute tehnoloogia 

esiletõus, millega kaasnevad paigalduslikud eelised traditsiooniliste püsiva vundamendiga tuulikuliikide ees 

(WindEurope, 2018), soodustab asukohavalikut silmas pidades tõenäoliselt üleminekut tuulikute sügavamasse 

merevette paigaldamiselt muudele lahendustele. 2019. aastal toodeti ujuvtuulikuid rakendavate 

tuuleenergeetika arendusobjektidega elektrit kolmes Euroopa paigas; objektidest kaks asuvad Šotimaal 

(Hywind ja Kincardine) ning üks Prantsusmaal (Floatgen Demonstrator). 
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Infokast 1-4. Meretuulikute vundamendiliigid 

 

Allikas: valitsustevaheline kliimamuutuste rühm (IPCC), 2011. 

 

Tööstuslikud tuuleenergeetika arendusobjektid edastavad kogu toodetud energia riiklikusse elektri põhivõrku. 

Seevastu väikeste (vähem kui 100 kW) ja keskmise suurusega (100–500 kW) tuulikutega toodetakse elektrit 

kohapeal kasutamiseks (kodumajapidamistes, põllumajandusettevõtetes, suurettevõtetes ja väikestes 

kogukondades) ning ülejääv elekter suunatakse riiklikusse elektri põhivõrku (RenewableUK, 2014). Erinevalt 

tööstuslikest tuuleenergeetika arendusobjektidest, mis koosnevad mitmest tuulikust (tuulepargid), on väikesed 

ja keskmise suurusega tuulikud tavaliselt üles seatud eraldi üksusena. Kuigi väikeste ja keskmise suurusega 

tuulikute tootmisvõimsus võib olla tööstuslike tuuleparkidega võrreldes palju väiksem, on ELis ülesseatud 

üksuste arv väga suur. 2015. aastal oli ELis hinnanguliselt 61 43729 väikese tootmisvõimsusega tuulikut 

(Pitteloud ja Gsänger, 2017). 

Väikeste ja keskmise suurusega tuulikute eelis on samuti see, et neid saab kasutada linnalähi- ja 

linnapiirkondades. Tõenäoliselt jätkub uuenduslike lahenduste väljatöötamise ja toimivuse kontrollimisega 

seotud uurimistöö, mis on suunatud nende lahenduste konkurentsivõime suurendamisele ning nende 

integreerimise ja kasutuselevõtmise võimaldamisele ja edendamisele30. Võib eeldada, et koos tehnoloogiliste, 

majanduslike ja sotsiaalsete lahenduste täiustumisega kasvab nii horisontaalteljeliste kui ka vertikaalteljeliste 

elektrituulikute arv linnalähi- ja linnapiirkondades. Samas ei ole eriti palju uuritud väikeste tuulikute mõju 

lindudele ja nahkhiirtele. On märke selle kohta, et nii lindude kui ka nahkhiirte suremus tuulikutega kokkupõrke 

mõjul on suhteliselt väike võrreldes muude inimtegevusest tingitud suremuse põhjustega (Minderman jt, 2014). 

Tuuleenergeetika valdkonnas on oluline suundumus ka tootmiskohtade mitmeotstarbeline kasutamine. 

Tuuleenergeetika arendusobjektide ülesseadmine samas asukohas, kus kasutatakse muid taastuvaid 

energiaallikaid, tegeletakse muu majandustegevusega või isegi ökosüsteemide taastamise või 

looduskaitsega, on oluline vaba ruumi tõhusa kasutamise seisukohast (vt punkt 1.2). Punkt 0 sisaldab eraldi 

jagu tuuleenergeetika arendusobjektide asukohtade mitmeotstarbelise kasutamise kohta.  

                                                      

29 Ühendkuningriigis, Saksamaal, Hispaanias, Poolas, Rootsis, Itaalias, Iirimaal, Taanis, Austrias ja Soomes ülesseatud 
üksuste koguarv. 
30 Vt näiteks „Wind Energy Integration in the Urban Environment (WINEUR)“ (Tuuleenergia integreerimine 
linnakeskkonda (WINEUR), Euroopa Komisjon, 2007, ja „European SWIP project“ (Euroopa SWIP-projekt), CIRCE, 
2016. 
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2 LOODUSE JA ELURIKKUSEGA SEOTUD ELI 
POLIITIKARAAMISTIK JA ÕIGUSAKTID 

2.1 ELi elurikkuspoliitika raamistik 

Jaapanis Nagoyas bioloogilise mitmekesisuse konventsiooni osaliste kümnendal konverentsil aastateks 2011–

2020 kokku lepitud ülemaailmsest bioloogilise mitmekesisuse strateegilisest kavast31 innustatuna koostas 

komisjon koostöös liikmesriikidega ELi bioloogilise mitmekesisuse strateegia aastani 202032. Strateegias 

sõnastati rida eesmärke ning tõsteti esile teostatavaid ja kulutõhusaid meetmeid ja toiminguid nende 

eesmärkide saavutamiseks. 

2020. aasta mais võttis Euroopa Komisjon vastu ELi elurikkuse strateegia aastani 2030,33 milles käsitletakse 

elurikkuse kadumise peamisi põhjuseid, näiteks maismaa ja mere jätkusuutmatut kasutamist, loodusvarade 

liigkasutust, reostust ja invasiivseid võõrliike. Strateegial on keskne koht ELi majanduse taastamise kavas,34 

mille eesmärk on aidata korvata COVID-19 pandeemia tekitatud majanduslikku ja sotsiaalset kahju, käivitada 

Euroopa taastumine ning kaitsta ja luua töökohti. Samuti soovitakse sellega muuta elurikkusega seotud 

kaalutlused ELi üldise majanduskasvu strateegia lahutamatuks osaks ning rõhutatakse vajadust kasutada 

rohkem kestlikult toodetud taastuvenergiat, et võidelda nii kliimamuutuste kui ka elurikkuse kadumise vastu.  

Valitsustevahelise bioloogilist mitmekesisust ja ökosüsteemi teenuseid käsitleva teaduslik-poliitilise foorumi 

(IPBES) 2019. aasta aruandes35 rõhutati samuti taas, et on äärmiselt vajalik kaitsta ja taastada ökosüsteeme. 

Aruandes märgitakse, et viimase 50 aasta jooksul on loodus kogu maailmas muutunud kiirusega, mis on 

inimajaloos enneolematu, samuti tõstetakse seal esile elurikkuse kadumise peamisi põhjuseid. Kliimamuutusi 

peetakse elurikkuse kadumise tähtsuselt kolmandaks otseseks põhjuseks, mis näitab seost taastuvenergia 

arendamise ja looduskaitse vahel. Komisjoni esitatud Euroopa rohelises kokkuleppes36 on sätestatud raamistik 

kliimamuutusi ja elurikkust käsitleva ELi poliitika edasiarendamiseks. 

Liites B on esile toodud mitmed muud rahvusvahelised looduskaitsealgatused, mis võivad olla asjakohased 

tuuleparkide arendamise seisukohast.  

 

2.2 Linnudirektiiv ja elupaikade direktiiv 

2.2.1 Sissejuhatus 

Linnudirektiiv ja elupaikade direktiiv on ELi loodus- ja elurikkuspoliitika alustalad. Need võimaldavad kõigil 

liikmesriikidel teha ühise õigusraamistiku alusel koostööd, et kaitsta Euroopa kõige ohustatumaid, ohualtimaid 

ja väärtuslikumaid liike ja elupaiku nende loodusliku levila piires ELis, olenemata poliitilistest või halduslikest 

piiridest. Direktiive kohaldatakse võrdselt Euroopa maismaa- ja mereterritooriumi suhtes, mis asub ELi 

liikmesriikides. 

Nende kahe direktiivi üldeesmärk on tagada nendega kaitstavate liikide ja elupaigatüüpide soodsa 

kaitsestaatuse säilimine või taastamine kogu nende looduslikus levilas ELis. Selle eesmärgi saavutamiseks 

on direktiivides sätestatud peamiselt kahte liiki meetmed:  

• elupaikade direktiivi I ja II lisas loetletud elupaigatüüpide ja liikide elupaikade ning linnudirektiivi I lisas 

loetletud linnuliikide elupaikade ning rändlindude kaitseks põhialade määramine ja kaitsmine. Need alad 

moodustavad kogu ELi hõlmava Natura 2000 võrgustiku, kuhu kuulub praegu üle 27 000 ala nii maismaal 

kui ka meres; 

                                                      

31 https://www.cbd.int/sp/. 
32 https://ec.europa.eu/environment/nature/info/pubs/docs/brochures/2020%20Biod%20brochure%20final%20lowres.pdf. 
33 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?qid=1590574123338&uri=CELEX:52020DC0380. 
34 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?qid=1590732521013&uri=COM:2020:456:FIN. 
 
35https://www.ipbes.net/global-assessment-report-biodiversity-ecosystem-services. 
36 https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:b828d165-1c22-11ea-8c1f-
01aa75ed71a1.0009.02/DOC_1&format=PDF. 

https://www.cbd.int/sp/
https://ec.europa.eu/environment/nature/info/pubs/docs/brochures/2020%20Biod%20brochure%20final%20lowres.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?qid=1590574123338&uri=CELEX:52020DC0380
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?qid=1590732521013&uri=COM:2020:456:FIN
https://www.ipbes.net/global-assessment-report-biodiversity-ecosystem-services
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:b828d165-1c22-11ea-8c1f-01aa75ed71a1.0009.02/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:b828d165-1c22-11ea-8c1f-01aa75ed71a1.0009.02/DOC_1&format=PDF


 

 Juhend: tuuleenergeetika arendusobjektid ja ELi loodusalased õigusaktid 19 

• Euroopa looduslike linnuliikide ning elupaikade direktiivi IV lisas loetletud liikide jaoks range kaitsesüsteemi 

kehtestamine. Kõnealuseid meetmeid rakendatakse liikide kogu looduslikul levilal ELi piires, st nii kaitstud 

aladel kui ka neist väljaspool.  

 

2.2.2 Natura 2000 alade kaitse ja kaitsekorraldus 

Natura 2000 alade kaitset ja kaitsekorraldust reguleerib elupaikade direktiivi artikkel 6, mille kohaselt võib võtta 

kahte liiki meetmeid. Esimest liiki meetmed (artikli 6 lõiked 1 ja 2) keskenduvad kõikide Natura 2000 alade 

pidevale kaitsmisele ja kaitsekorraldusele. Teist liiki meetmetega (artikli 6 lõiked 3 ja 4) on ette nähtud 

hindamise ja nõusoleku andmise menetlus selliste kavade või projektide jaoks, mis avaldavad tõenäoliselt 

olulist negatiivset mõju Natura 2000 aladele. 

Elupaikade direktiivi artikli 6 lõigetega 1 ja 2 kohustatakse liikmesriike tegema järgmist:  

• võtma positiivseid kaitsemeetmeid, mis vastavad aladel esinevate elupaigatüüpide ja liikide ökoloogilistele 

vajadustele (artikli 6 lõige 1);  

• võtma meetmeid, et vältida selliste elupaigatüüpide seisundi igasugust halvenemist või liikide 

märkimisväärset häirimist, mille kaitseks alad on määratud (artikli 6 lõige 2). 

 

Esimese kohustuse täitmiseks peavad liikmesriigid kehtestama igale Natura 2000 alale selged kaitse-

eesmärgid, lähtudes elupaigatüüpide ja sellel leiduvate ühenduse tähtsusega liikide kaitsestaatusest ja 

ökoloogilistest vajadustest. Kohaspetsiifiliste kaitse-eesmärkidega määratakse kindlaks konkreetse ala liikide 

ja elupaigatüüpide soovitud seisund, et alal saaks jätkuvalt aidata kaasa üldeesmärgi saavutamisele, milleks 

on kõnealuste liikide ja elupaigatüüpide hea kaitsestaatuse tagamine riiklikul, biogeograafilisel või Euroopa 

tasandil. Tuuleenergiaprojektide arendajate, kavandajate ja ametiasutuste jaoks on eriti oluline olla teadlik 

Natura 2000 ala kaitse-eesmärkidest, sest kava või projekti võimalikku negatiivset mõju tuleb nende kaitse-

eesmärkide alusel hinnata.  

Elupaikade direktiivis soovitatakse ametiasutustel Natura 2000 kaitsekorralduskavad välja töötada tihedas 

koostöös kohalike sidusrühmadega. Kuigi kavad ei ole kohustuslikud, võivad need olla väga kasulikuks 

teabeallikaks nende liikide ja elupaigatüüpide kohta, mille kaitseks ala on määratud, ala kaitse-eesmärkide 

kohta ja vajaduse korral suhete kohta piirkonna teiste maakasutajatega. Nendes esitatakse ka praktilised 

kaitsemeetmed, mis on vajalikud ala kaitse-eesmärkide saavutamiseks. 

2.2.3 Etapiline lähenemisviis selliste tuuleparkide arendusele, mis 
võivad mõjutada Natura 2000 alasid 

 Käesolevas punktis esitatud teave põhineb peamiselt järgmistel allikatel:  

• Euroopa Komisjoni juhend „Natura 2000 alade kaitsekorraldus. Elupaikade direktiivi 92/43/EMÜ artikli 6 

sätted“;  

• Euroopa Komisjoni juhend „Assessment of plans and projects in relation with Natura 2000 sites. 

Methodological guidance on the provisions of Article 6(3) and (4) of the Habitats Directive 92/43/EEC“ 

(Kavade ja projektide hindamine seoses Natura 2000 aladega. Metoodikajuhend elupaikade direktiivi 

92/43/EMÜ artikli 6 lõigete 3 ja 4 kohta). 

Nendes juhenddokumentides37 antakse kasulikke selgitusi õigusaktide tõlgendamiseks ja kohaldamiseks. 

 

Elupaikade direktiiviga ei välistata a priori tuuleparkide arendamist Natura 2000 aladel või nendega 

külgnevatel aladel. Arendusprojekte tuleb hinnata iga juhtumi puhul eraldi. Artikli 6 lõigetes 3 ja 4 (vt infokast 

Infokast 2-1) on sätestatud etapiline hindamis- ja lubamismenetlus, mida tuleb järgida, kui kaalutakse kavasid 

või projekte, mis võivad mõjutada üht või mitut Natura 2000 ala. Menetlust ei kohaldata mitte ainult Natura 

2000 alal teostatavate plaanide või projektide puhul, vaid ka plaanide puhul, mis teostatakse väljaspool ala, 

kuid millel on ala piires märkimisväärne potentsiaalne mõju. Plaani või projekti lubamismenetluse käigus 

                                                      

37 Kättesaadav aadressil https://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/guidance_en.htm. 

https://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/guidance_en.htm
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peavad riikide pädevad asutused tagama, et tuuleenergeetika kavadest või projektidest tuleneva olulise mõju 

hindamine on toimunud nõuetekohaselt. Peamisi etappe on kolm.  

• Esimene etapp: sõelumine. Menetluse esimene osa koosneb eelhindamisest (sõelumine), mille käigus 

tehakse kindlaks esiteks see, kas kava või projekt on otseselt seotud Natura 2000 ala kaitsekorraldusega 

või selleks otseselt vajalik, ning teiseks, kui otsene side puudub, kas kaval või projektil on tõenäoliselt 

oluline mõju kõnealusele alale (kontrollitakse, kas selline mõju ei ole välistatud). 

• Teine etapp: asjakohane hindamine. Menetluse teine osa seisneb ala jaoks kaasnevate tagajärgede 

asjakohases hindamises, mille puhul võetakse arvesse ala kaitse-eesmärke. Hinnangus tuleb märkida, kas 

on võimalik kindlaks teha, et projekt või kava ei mõjuta Natura 2000 ala terviklikkust eraldi ega koos muude 

projektide või kavadega, võttes arvesse võimalikke leevendusmeetmeid. 

• Kolmas etapp: teatavatel tingimustel tehtav erand artikli 6 lõikest 3. Menetluse kolmas osa, mida 

reguleerib artikli 6 lõige 4, tuleb mängu siis, kui negatiivsele hinnangule vaatamata tehakse ettepanek kava 

või projekti mitte tagasi lükata, vaid seda täiendavalt hinnata. Sellisel juhul võimaldab artikli 6 lõige 4 teha 

erandi artikli 6 lõikest 3 teatavatel tingimustel, mille hulka kuulub alternatiivsete lahenduste tõendatud 

puudumine ning üldiste huvide seisukohast eriti mõjuvate põhjuste olemasolu projekti elluviimiseks. Erandi 

tegemisega kaasneb kohustus võtta asendusmeetmeid, et tagada Natura 2000 võrgustiku üldine sidusus. 

 

Menetluse iga etappi mõjutab eelmine etapp. Seepärast on artikli 6 lõigete 3 ja 4 õigeks kohaldamiseks tähtis 

viia etapid ellu õiges järjekorras. Selle menetluse lihtsustatud vooskeem on esitatud joonisel 2-1. 

Infokast 2-1. Elupaikade direktiivi 92/43/EMÜ artikli 6 lõiked 3 ja 4 

Artikli 6 lõige 3. „Iga kava või projekti, mis ei ole otseselt seotud ala kaitsekorraldusega või ei ole selleks otseselt vajalik, 

kuid mis tõenäoliselt  

avaldab alale olulist mõju eraldi või koos muude kavade või projektidega, tuleb asjakohaselt hinnata seoses 

tagajärgedega, mida see ala kaitse-eesmärkidele avaldab. Pädevad siseriiklikud asutused annavad kavale või projektile 

kava või projekti tagajärgede hindamise järelduste alusel ning lõike 4 sätete  

kohaselt nõusoleku alles pärast seda, kui nad on kindlaks teinud, et see ei avalda 

asjaomase ala terviklikkusele negatiivset mõju, ja teevad seda vajaduse korral pärast avaliku arvamuse saamist.“  

 

Artikli 6 lõige 4. „Kui hoolimata negatiivsest hinnangust kava või projekti tagajärgedele ala suhtes ja alternatiivsete 

lahenduste puudumisel tuleb kava või projekt üldiste huvide seisukohast eriti mõjuvatel põhjustel, sealhulgas  

sotsiaalsetel või majanduslikel põhjustel siiski ellu viia, peab liikmesriik võtma kõik vajalikud asendusmeetmed, et tagada  

Natura 2000 võrgustiku üldise sidususe kaitse. Liikmesriik teatab komisjonile vastuvõetud asendusmeetmetest. Kui 

asjaomasel alal esineb esmatähtsaid looduslikke elupaigatüüpe ja/või esmatähtsaid liike, võib kaaluda ainult  

neid seisukohti, mis on seotud rahva tervise või avaliku julgeolekuga, esmatähtsate soodsate tagajärgedega 

keskkonnale või komisjoni arvamuse kohaselt muude üldiste huvide seisukohast eriti mõjuvate põhjustega.“ 
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Joonis 2-1. Artikli 6 lõigetes 3 ja 4 sätestatud menetluse vooskeem (Euroopa Komisjoni metoodikajuhendi põhjal) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

Kas kava või projekt on otseselt seotud 
ala kaitsekorraldusega või selleks 

otseselt vajalik? 

Ei Jah 

Jah 

Kas kava või projekt avaldab 
tõenäoliselt alale olulist mõju? 

Hinnake tagajärgi ala kaitse-
eesmärkidele 

Hinnake muude kavade ja/või projektidega 
koos avaldatavat kumulatiivset ja 

koosmõju  

Kas võib järeldada, et kava või projekt ei 
avalda ala terviklikkusele negatiivset 

mõju? 

Kas negatiivset mõju saab kõrvaldada nt 
leevendusmeetmetega?  

Ei 

Asjakohane hindamine  

Kas alal esineb esmatähtis elupaik või liik?  

JAH 

Ei 

Muutke 
kava/projek

ti 

Kas on alternatiivseid lahendusi?  

Jah 

Ei 

Jah 

 Sõelumine 

Artikli 6 lõike 4 kohane erand  

Ei Jah 

Kas on ülekaalukate üldiste huvide 
seisukohast eriti mõjuvaid 

põhjuseid?  

Kas on inimeste tervise või ohutusega seotud 
seisukohti või olulist keskkonnakasu, mida tuleb 

kaaluda?  

 Ei 

Loa võib anda  

Luba ei või anda 

Luba ei või anda 
Loa võib anda tingimusel, et 

võetakse vajalikud 
asendusmeetmed 

Loa võib anda ainult muudel ülekaalukate 
üldiste huvide seisukohast eriti mõjuvatel 
põhjustel, kui komisjon esitab positiivse 

arvamuse ja võetakse vajalikud 
asendusmeetmed  

Jah Jah 

Ei 

Ei 
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2.2.3.1 Sõelumine  

Selles etapis uuritakse seda, kui suure tõenäosusega avaldab projekt või kava Natura 2000 alale olulist 

mõju kas eraldi või koos teiste projektide või kavadega. Kui on võimalik, et projekt või kava avaldab alale 

olulist mõju, siis tuleb korraldada artikli 6 lõikes 3 sätestatud asjakohane hindamine. 

Sõelumine on eelhindamise etapp. See põhineb tavaliselt parimal kättesaadaval teabel või eksperdiarvamusel 

ning selle jaoks ei ole vaja koguda uut üksikasjalikku tõendusmaterjali. Kui enne otsuse tegemist ei ole piisavalt 

teavet või see ei ole hõlpsasti kättesaadav, võidakse küsida täiendavat teavet ning teatavatel juhtudel võivad 

kasulikuks osutuda kontrollkäigud.  

Sõelumine tuleb teostada varases etapis, st enne kava kõikide üksikasjade üle otsustamist või enne projekti 

kavandamise algust, kuid pärast seda, kui projekti asukoht ja üldine laad on teada. Varase sõelumisega 

kaasneb mitu eelist. 

• See võib vähendada hiljem arendusloa taotluste läbivaatamise käigus viivituste ja lisakulude tekkimise riski.  

• Sõelumine võimaldab projekti elluviijatel, pädevatel asutustel ja muudel sidusrühmadel, kellel on 

asjakohaseid andmeid / asjakohast oskusteavet, varakult konsulteerida, et teha kättesaadavaks kõige 

kvaliteetsem teave, mis aitab hinnata olulise mõju tõenäosust. 

• See laseb kava või projekti kohta ettepaneku tegijal varakult kaaluda, milliseid edasisi samme on vaja teha, 

ilma selleks märkimisväärsel hulgal aega ja raha investeerimata. 

• Sõelumine võimaldab kava või projekti juhil kindlaks teha ja ennetada potentsiaalseid riske seoses 

Natura 2000 aladega ning kava/projekti endaga, näiteks alternatiivse koha või kava/projekti alternatiivse 

lahenduse valimise teel, et vältida või vähendada potentsiaalset mõju, või andmete kogumise teel 

hindamise viivitamatuks teostamiseks.  

 

Sõeluv hindamine võib kavade ja projektide puhul erineda sõltuvalt asjaomase arenduse ulatusest ja 

tõenäolisest mõjust. Hindamise saab teostada neljas etapis.  

Selle kindlakstegemine, kas projekt või kava on otseselt seotud Natura 2000 ala kaitsekorraldusega 

või on selleks otseselt vajalik. 

Projekti või kava ja selle mõjutegurite kirjeldamine. 

Selle kindlakstegemine, kas ja millistele Natura 2000 aladele mõju avalduda võib, võttes arvesse kava 

või projekti võimalikku mõju eraldi või koos muude kavade või projektidega. 

Selle hindamine, kas on võimalik välistada tõenäolist olulist mõju Natura 2000 alale. 

Infokastis Infokast 2-2 on esitatud tuuleenergia valdkonna kavad ja projektid, mille suhtes tuleb sõelumist 

rakendada.  

Infokast 2-2. Tuuleenergeetika arendusobjektid, mille suhtes kohaldatakse sõelumist 

• Riikliku või piirkondliku valitsusasutuse ruumiline planeering või programm, mis mõjutab tuuleenergeetika projektidega 

seotud arendusotsuseid. 

• Uue tuuleenergeetika projekti ehitamine, käitamine ja hooldus. 

• Olemasoleva tuuleenergeetika projekti käitusest kõrvaldamine.  

• Olemasolevate tuulikute renoveerimine või olemasoleva tuuleenergeetika projekti eluea pikendamine (kui kõnealuse 

pikendamise keskkonnamõju ei ole hinnatud). 

• Ajakohastamine, mis hõlmab uute tuulikute ülesseadmist olemasolevatele või uutele vundamentidele olemasoleva 

tuuleenergeetika arendusobjekti raames [vastavalt läbivaadatud taastuvenergia direktiivi (2018/2001) artikli 2 

lõikele 10]38. 

 

Et kindlaks teha, milliseid Natura 2000 alasid võib tuuleenergeetika kava või projekt mõjutada, tuleb uurida 

kõiki projekti või kava aspekte, mis võivad avaldada mõju mõnele Natura 2000 alale projekti/kava 

                                                      

38 „„[A]jakohastamine“ – taastuvenergiat tootvate elektrijaamade uuendamine (sealhulgas paigaldiste või 
käitamissüsteemide ja seadmete täielik või osaline asendamine) tootmisvõimsuse asendamiseks või paigaldise 
võimsuse või tõhususe suurendamiseks“. 
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mõjupiirkonnas, võttes arvesse üksusi (liigid, elupaigatüübid), mille kaitseks alad on määratud. See peaks 

hõlmama järgmist. 

• Kõik Natura 2000 alad, mis kattuvad geograafiliselt kava või projekti mõne toimingu või aspektiga selle mis 

tahes etapis, või mis külgnevad nendega. 

• Kõik Natura 2000 alad, mis jäävad kava või projekti tõenäolise mõjuala piiresse. Natura 2000 alad, mis 

asuvad projekti või kava teostamiskoha ümbruses (või sellest teatavas kauguses) ja mida projekti raames 

teostatavad toimingud või selle aspektid võivad kaudselt mõjutada. Tüüpilised näited tuuleenergeetika 

arendusobjektide puhul on juurdepääsuteede ehitamine ja olemasolu ning märgalade või turbaalade 

kuivendamine tuulikute ehitamiseks. 

• Projekti või kava teostamiskoha ümbruses (või sellest teatavas kauguses) asuvad Natura 2000 alad, kus 

elav loomastik võib liikuda projektialale ja seejärel hukkuda või muud moodi mõjutatud saada (nt toitumisala 

või kodupiirkonna kadumine).  

• Natura 2000 alad, mille ühendatust või ökoloogilist jätkuvust projekt võib mõjutada.  

 

See, kui kaugel asuvad projekti või kava teostamiskohast need Natura 2000 alad, mida tuleb arvesse võtta, 

sõltub kava või projekti omadustest ja sellest, kui kaugel võib selle mõju ilmnemist oodata. Osal projektidest 

või kavadest, mis ei mõjuta otseselt Natura 2000 alasid, võib siiski olla oluline mõju, kui nad avaldavad 

tõkestavat mõju või katkestavad ökoloogilisi sidemeid. Enamasti on see nii meretuuleparkide puhul, mis võivad 

avaldada tõkestavat mõju toitu otsivatele või rändavatele merelindudele, isegi kui tuulepargid asuvad nende 

merelindude kaitseks määratud Natura 2000 aladest kaugel.  

Kava või projekti tõenäoliselt olulise mõju hindamisel on praktilised ja õiguslikud tagajärjed. Kavasid ja 

projekte, mille puhul on jõutud järeldusele, et tõenäoliselt ei avalda nad olulist mõju, võib menetleda artikli 6 

lõikes 3 osutatud edasisi etappe järgimata. Küll aga peab riigi pädev asutus sellist järeldust põhjendama ja 

põhjendused dokumenteerima  

Kui aga projekt või kava avaldab tõenäoliselt alale olulist mõju, tuleb teostada asjakohane hindamine.  

Kahtluste korral, st kui objektiivse teabe põhjal ei saa välistada, et projekt või kava võib avaldada olulist mõju 

ühele või mitmele Natura 2000 alale kas eraldi või koos muude kavade või projektidega, tuleb kava või projekti 

asjakohaselt hinnata.  

2.2.3.2 Asjakohane hindamine 

Asjakohase hindamise eesmärk on hinnata kava või projekti mõju ala kaitse-eesmärkide saavutamisele, kas 

eraldi või koos muude kavade või projektidega. Hindamise järeldused peaksid pädevatel asutustel võimaldama 

otsustada, kas kava või projekt avaldab asjaomase ala terviklikkusele negatiivset mõju. Seega on asjakohase 

hindamise keskmes konkreetselt need liigid ja/või elupaigad, mille kaitseks Natura 2000 ala on määratud. 

Asjakohase hindamise võib kooskõlastada või integreerida muude keskkonnaalaste hindamistega, nimelt 

projektide puhul keskkonnamõju hindamisega (KMH) ning kavade ja programmide puhul keskkonnamõju 

strateegilise hindamisega (KSH) (vt punkt 2.3).  

Nagu KMH ja KSH protsessi puhul, tuleb ka asjakohase hindamise käigus kava või projekti kohta ettepaneku 

tegijal esitada hindamisaruande vormis teavet pädevale asutusele. Kui asjakohase hindamise käigus 

avastatakse võimalik negatiivne mõju või kui sellist mõju ei saa välistada, siis hõlmab hindamine ka 

leevendusmeetmete esitamist kindlaks tehtud mõju vähendamiseks.  

Pädeva asutuse ülesanne on teha järeldus projekti või kava mõju kohta Natura 2000 ala terviklikkusele.  

Hindamisprotsess hõlmab mitmetelt sidusrühmadelt, sealhulgas riigi, piirkondliku ja kohaliku tasandi 

looduskaitseasutustelt ja asjaomastelt vabaühendustelt teabe kogumist ning selle hindamist. On äärmiselt 

oluline, et kava või projekti hindamine põhineks kvaliteetsel, objektiivsel teabel ja usaldusväärsetel andmetel, 

mis on hangitud asjakohase ja kindla teadusliku metoodika kohaselt. Pädev asutus võib seejärel kasutada 

projekti või kava kohta ettepaneku tegija poolt esitatud teavet lähtekohana, millel põhinevad konsultatsioonid 

sise- ja välisekspertide ning muude sidusrühmadega. Pädeval asutusel võib olla vaja küsida lisateavet 

tagamaks, et lõplik hinnang on võimalikult põhjalik ja objektiivne. Menetlus peaks hõlmama üldsuse teavitamist 

ja üldsuse kaasamist. 
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Asjakohane hindamine hõlmab järgmisi etappe: 

kava või projekti ja asjaomaste Natura 2000 alade kohta teabe kogumine; 

kava või projekti tagajärgede hindamine ala kaitse-eesmärkide saavutamisele; 

selle kindlakstegemine, kas kaval või projektil võib olla kahjulik mõju ala terviklikkusele; 

leevendusmeetmete (sealhulgas seire) kaalumine. 

Neid etappe võib olla vaja rakendada järk-järgult ning teatavaid etappe võib olla vaja teiste etappide tulemuste 

mõjul korrata. 

Hindamise käigus tuleb kindlaks teha kõik kava või projekti aspektid, mis eraldi või koos muude kavade või 

projektidega võivad avaldada mõju ala kaitse-eesmärkidele, võttes arvesse valdkonna parimaid teaduslikke 

teadmisi. Mõju hindamine peaks põhinema objektiivsetel ja võimaluse korral kvantifitseeritavatel kriteeriumidel, 

et saaks anda võimalikult täpse hinnangu. Hinnangus peab olema selgelt ära märgitud ka prognooside alus, 

mis tuleb dokumenteerida asjakohase hindamise aruandes.  

Hindamisel tuleks arvesse võtta kogu kõnealuse projekti või kava, sealhulgas selle raames eri etappides 

(ettevalmistamine, ehitamine, käitamine ja vajaduse korral käitusest kõrvaldamine) tehtavate toimingute 

võimalikku mõju. See nõuab mõju liigiti kindlaksmääramist ja eristamist, sealhulgas otsese ja kaudse mõju, 

ajutise või püsiva mõju, lühi- ja pikaajalise mõju ning kumulatiivse mõju kaupa. Asjakohase hindamise käigus 

uuritakse kava või projekti kõiki aspekte, millel on sõelumisetapis tõenäoliselt oluline mõju Natura 2000 alale. 

Selleks tuleks kõigepealt vaadelda ükshaaval kõiki kava või projekti aspekte ning kaaluda nende võimalikku 

mõju igale liigile või elupaigatüübile, mille kaitseks ala on määratud. Seejärel tuleks hindamisel vaadelda kava 

või projekti eri elementide mõju koos ja omavahelises seoses, et teha kindlaks nendevaheline vastastikune 

mõju.  

Elupaikade direktiivi artikli 6 lõike 3 alusel teostatav hindamine peab sisaldama terviklikke, täpseid ja lõplikke 

leide ja järeldusi, mis põhinevad valdkonna parimatel teaduslikel teadmistel. Hindamisega peaks olema 

võimalik kõrvaldada kõik teaduslikust seisukohast põhjendatud kahtlused seoses asjaomasel kaitsealal 

kavandatavate tööde mõjuga (vt C liide heal taval põhinevate lähenemisviiside kohta, mida rakendatakse 

tuuleenergeetika arendusobjektide hindamisel esineva tüüpilise määramatusega toimetulekuks). Asjakohase 

hindamise järeldused peavad olema selgelt seotud ala terviklikkusega. Kui hindamise tulemusena jõutakse 

järeldusele, et ala terviklikkusele avaldub kahjulik mõju, tuleks hinnangus selgitada, milliste aspektide puhul 

võib pärast leevendusmeetmete võtmist esineda kahjulikku jääkmõju. See on oluline, kui kava või projekti 

kaalutakse artikli 6 lõike 4 kohase erandi tegemise menetluse alusel.  

Kui asjakohane hindamine on lõpetatud, peetakse parimaks tavaks koostada aruanne, kus:  

kirjeldatakse projekti või kava piisavalt üksikasjalikult, et üldsus mõistaks selle olemust, ulatust ja 

eesmärke; 

kirjeldatakse Natura 2000 ala algset olukorda;  

tehakse kindlaks projekti või kava kahjulik mõju Natura 2000 alale;  

seletatakse, kuidas seda mõju välditakse või leevendamise abil piisavalt vähendatakse;  

määratakse kindlaks ajakava ja mehhanismid, mille kaudu toimub leevendusmeetmete tagamine, 

rakendamine ja seire.  

Asjakohase hindamise tulemusi ja aruande järeldusi tuleks kasutada lubade andmise protsessis või kaalutava 

kava või projekti kohta mis tahes muu otsuse tegemisel. 

Pädevate asutuste ülesanne on otsustada kava või projekti heakskiitmise üle, võttes arvesse asjakohase 

hindamise järeldusi kava või projekti tagajärgede kohta Natura 2000 alale. Otsuse võib teha ainult pärast seda, 

kui asutused on veendunud, et kava või projekt ei avalda asjaomase ala terviklikkusele negatiivset mõju. Nii 

on see juhul, kui teaduslikust seisukohast ei ole mingisugust põhjendatud kahtlust, et selline mõju puudub. Kui 

kaalutava kava või projektiga seotud ala terviklikkusele negatiivse mõju puudumise suhtes jääb püsima 

kahtlus, peab pädev asutus loa andmise taotluse tagasi lükkama. 
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2.2.3.3 Artikli 6 lõike 4 kohased erandid 

Pädevad asutused võivad heaks kiita kavad või projektid, mille puhul ei saanud asjakohase hindamisega 

välistada asjaomaste alade terviklikkusele negatiivse mõju avaldumist, kui tehakse artikli 6 lõike 4 kohane 

erand. Kõnealuste sätetega on ette nähtud kolm peamist nõuet, mis tuleb täita ja dokumenteerida: 

• võtmata arvesse majanduslikke kaalutlusi, kahjustab heakskiitmiseks esitatud alternatiiv elupaiku, liike ja 

Natura 2000 ala(de) terviklikkust kõige vähem ning muud teostatavad alternatiivid, mis ei avaldaks ala 

terviklikkusele negatiivset mõju, puuduvad; 

• on olemas ülekaalukate üldiste huvide seisukohast eriti mõjuvad põhjused, sealhulgas sotsiaalsed või 

majanduslikud põhjused; 

• võetakse kõik vajalikud asendusmeetmed, et kaitsta Natura 2000 võrgustiku üldist sidusust. 

 

Üksikasjalikku teavet selle artikli sätete kohta on antud Euroopa Komisjoni juhenddokumendis elupaikade 

direktiivi artikli 6 lõigete 3 ja 4 kohta39.  

 

2.2.4 Liikide kaitset käsitlevad sätted 

Käesolevas punktis esitatud teave põhineb peamiselt Euroopa Komisjoni juhenddokumendil ühenduse 

tähtsusega loomaliikide range kaitse kohta elupaikade direktiivi 92/43/EMÜ kohaselt40.  

 

Loodusdirektiivide sätete teine kogum puudutab teatavate liikide kaitset kogu nende levilas ELis, st nii 

Natura 2000 aladel kui ka väljaspool. Liikide kaitsemeetmeid kohaldatakse elupaikade direktiivi IV lisas 

loetletud liikide ja kõikide ELi looduslike linnuliikide suhtes. Täpsed tingimused on sätestatud linnudirektiivi 

artiklis 5 ning elupaikade direktiivi artiklites 12 (loomade kohta) ja 13 (taimede kohta).  

Nende sätete kohaselt on liikmesriikidel sisuliselt keelatud:  

• liikide tahtlik püüdmine või tapmine; 

• nende tahtlik häirimine, eelkõige paljunemise, järglaste kasvatamise, talvitumise ja rände ajal; 

• paljunemis- või puhkepaikade kahjustamine või hävitamine; 

• pesade või munade tahtlik hävitamine või kaitstud taimede juurimine või hävitamine. 

 

Liikide kaitset käsitlevatest sätetest võib erandeid teha üksnes piiratud juhtudel – näiteks rahva tervise ja 

ohutuse huvides või muudel üldiste huvide seisukohast eriti mõjuvatel põhjustel – tingimusel, et muu rahuldav 

alternatiiv puudub ja nende erandite tagajärjed ei ole vastuolus direktiivide üldiste eesmärkidega. Erandite 

tegemise tingimused on sätestatud linnudirektiivi artiklis 9 ja elupaikade direktiivi artiklis 16. 

Liikide kaitset käsitlevad sätted on tuuleenergeetika arendusobjektide seisukohast väga olulised. Nende 

eesmärk on näiteks tagada, et uute arendusprojektidega ei hävitataks ühegi elupaikade direktiivi IV lisas 

loetletud liigi paljunemis- või puhkepaiku ega tapetaks või vigastataks ühtki metslindu, välja arvatud juhul, kui 

pädev asutus on vastavalt direktiividele teinud erandi.  

2.3 Ühtlustamine keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) ja 
keskkonnamõju hindamise (KMH) protsessidega 

Lisaks elupaikade direktiivi artikli 6 lõikega 3 ette nähtud asjakohasele hindamisele kohaldatakse 

tuuleenergeetika kavade või projektide suhtes sageli KSH direktiivi41 või KMH direktiivi42.  

                                                      

39 https://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/art6/natura_2000_assess_en.pdf. 
40 Kättesaadav aadressil https://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/guidance/index_en.htm. 
41 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. juuni 2001. aasta direktiiv 2001/42/EÜ teatavate kavade ja programmide 
keskkonnamõju hindamise kohta. 
42 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. detsembri 2011. aasta direktiiv 2011/92/EL teatavate riiklike ja eraprojektide 
keskkonnamõju hindamise kohta, muudetud direktiiviga 2014/52/EL. 

https://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/art6/natura_2000_assess_en.pdf
https://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/guidance/index_en.htm
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Kõnealustes ELi õigusaktides sätestatud keskkonnamõju hindamise menetluste integreerimine ja 

kooskõlastamine suurendab haldusprotsesside tõhusust. On oluline mõista iga direktiivi sätete vahelisi 

sarnasusi ja erinevusi.  

KMH direktiivi artikli 2 lõike 3 kohaselt peavad liikmesriigid tagama, et projektide suhtes, mille puhul 

keskkonnamõju hindamise kohustus tuleneb samaaegselt KMH direktiivist ja elupaikade direktiivist, 

kohaldatakse koordineeritud ja/või ühist menetlust, mille raames teostatakse üks hindamine või mõlemad 

hindamised koos. Keskkonnamõju hindamise menetluste kooskõlastamist või kombineerimist ühe projekti 

puhul, et vältida kattuvusi ja liiasusi, saavutada sünergilist toimet ja vähendada miinimumini loa andmiseks 

kuluvat aega, nimetatakse ühtlustamiseks. Komisjon on välja andnud juhenddokumendi keskkonnamõju 

hindamise ühtlustamiseks, millele osutatakse keskkonnamõju hindamise direktiivi artikli 2 lõikes 343. KSH 

direktiiv sisaldab sarnaseid sätteid keskkonnamõju hindamise ühtlustamise kohta. 

Igal juhul on oluline, et iga hindamise jaoks vajalik teave ja selle hindamise järeldused oleksid keskkonnamõju 

hindamise aruandes selgesti eristatavad ja kindlaks tehtavad, nii et neid oleks võimalik eristada üldisest KMH 

või KSH teabest. See on vajalik, sest KMH/KSH ja asjakohase hindamise menetluste vahel on mitmeid olulisi 

erinevusi, eelkõige asjaolu, et asjakohase hindamise tulemused on kavale või projektile loa andmise 

seisukohast siduvad. See tähendab, et KSH või KMH ei või asendada asjakohast hindamist ning kumbki 

menetlus ei ole teise suhtes ülimuslik. 

 

 

  

  

                                                      

43 Komisjoni teatis – Komisjoni suunisdokument keskkonnamõju hindamise direktiivi (Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
direktiiv 2011/92/EL, muudetud direktiiviga 2014/52/EL) artikli 2 lõike 3 kohaselt tehtud keskkonnaalaste hindamiste 
ühtlustamise kohta (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX:52016XC0727(01)&from=EN). 
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3. ÜLDINE LÄHENEMISVIIS JA PÕHIMÕTTED, MIDA 
RAKENDATAKSE SÕELUMISEL JA ASJAKOHASEL 
HINDAMISEL  

Käesoleva peatüki eesmärk on anda juhiseid ja teavet heade tavade kohta seoses teatavate üldiste 

probleemidega, mis võivad tekkida sõelumise ja asjakohase hindamise menetluste käigus, näiteks mõju 

olulisuse hindamise, ulatuse kindlaksmääramise menetluse ja algteabe kindlaksmääramise puhul. Peatükis 

käsitletakse ka määramatuse, kumulatiivse mõju ja sidusrühmadega konsulteerimise küsimusi.  

3.1 Tõenäoliste mõjude olulisus 

Elupaikade direktiivi artikli 6 lõige 3 viitab vajadusele hinnata kava või projektiga Natura 2000 alale olulise mõju 

avaldamise tõenäosust. Sõelumisprotsessiga hinnatakse, kui tõenäoliselt avaldab kava või projekt alale olulist 

mõju. Kui olulist mõju ei ole võimalik kindlalt välistada, tuleb teha asjakohane hindamine. Asjakohase 

hindamise raames hinnatakse Natura 2000 ala kaitse-eesmärkide alusel sellele alale tõenäoliselt avalduvat 

mõju ning seda, kas kava või projekti rakendamine võib avaldada negatiivset mõju ala terviklikkusele. 

Üks peamisi probleeme kava või projekti hindamisel seisneb selles, kuidas mõista ja kindlaks teha, kas mõju 

on oluline või mitte.  

Esmalt tuleb uurida, milline on mõju liik ja ulatus („oluline mõju“); seejärel tuleb uurida, millistest põhjustest 

see mõju tõenäoliselt tuleneb („tõenäoliselt avaldab [---] eraldi või koos“). Kava või projekti tõenäoliselt olulise 

mõju kindlaksmääramisel on praktilised ja õiguslikud tagajärjed. Kui tehakse ettepanek kava või projekti kohta, 

on seetõttu esiteks oluline seda olulist küsimust kaaluda ja teiseks tagada, et tehtud otsus on teadusliku ja 

eksperdihinnangu kohaselt pädev. Artikli 6 lõikes 3 sätestatud kaitsemeetmeid tuleb rakendada lähtuvalt 

olulise mõju tõenäosusest, mitte kindlast teadmisest olulise mõju tekkimise kohta. Selles etapis ei või 

leevendusmeetmeid arvesse võtta. Arvesse tuleb võtta ka piiriülest mõju (Euroopa Komisjon, 2019). 

Olulisus varieerub sõltuvalt sellistest teguritest nagu mõju suurus, liik, ulatus, kestus, intensiivsus, avaldumise 

aeg, tõenäosus ja kumulatiivsus ning asjaomaste elupaikade ja liikide kahjustatavus.  

Olulisuse hindamisel võetakse tavaliselt arvesse järgmisi mõjusid. 

• Elupaiga püsiv kadumine: elupaiga pindala vähenemine füüsilise hävimise tõttu (st selle eemaldamise 

või ehitusmaterjalide või setete paigutamise tõttu); liikide pesitsus-, toitumis- ja puhkealade kadumine.  

• Elupaiga seisundi halvenemine: elupaiga kvaliteedi halvenemine või vähenemine, nt iseloomulike liikide 

arvukuse vähenemise või koosluste struktuuri (liigilise koosluse) muutumise tulemusena; liikide pesitsus-, 

toitumis- ja puhkealade kahjustumine. 

• Elupaiga killunemine: asjaomaste elupaikade ja liikide levila osade jaotuse muutmine, nt elupaigana 

kasutusel oleva ühtse ala jagamine kaheks või enamaks väikeseks eraldatud alaks, mis tekitab elupaiga 

fragmentide vahele tõkked. 

• Liikide häirimine: keskkonnatingimuste muutus (nt müra, inimeste ja sõidukite sagedasem kohalolu, 

suspendeerunud setete või sadestunud tolmu koguse kasv); häirimine võib põhjustada nt liigi isendite 

väljatõrjumist, muutusi liigi käitumises ja suremusriski. 

• Kaudne mõju: kaudne muutus keskkonna kvaliteedis (sh hüdroloogiline). 

 

Tuuleenergeetika arendusobjektide puhul on täiendava mõju liigid tavaliselt tõkestav mõju ja kokkupõrkeoht.  

Mõju olulisuse kindlakstegemiseks kasutatavate teabeallikate hulka võivad kuuluda tõendid samalaadsete 

käitiste kohta, mis avaldavad mõju sarnaste kaitse-eesmärkidega aladele, samuti olemasolevatel tõenditel 

põhinevad eksperdiarvamused. Siiski tuleb hindamisel uurida kohalikke olusid iga ala puhul eraldi, sest mõju, 

mis on ühel alal oluline, ei pruugi mõnel teisel alal seda olla.  

„Olulisust“ tuleb tõlgendada objektiivselt. Mõju olulisuse üle otsustamisel tuleb lähtuda kava või projektiga 

mõjutatava kaitseala iseloomulikest tunnustest ja keskkonnatingimustest ning võtta eelkõige arvesse ala 

kaitse-eesmärke ja keskkonna omadusi (Euroopa Komisjon, 2019).  
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Olulise mõju hindamine peab põhinema heal teadustööl (sealhulgas parimatel kättesaadavatel meetoditel ja 

teadmistel) ning usaldusväärsetel andmetel, selle puhul tuleb rakendada ettevaatust ning, kui see on 

asjakohane, võtta arvesse sidusrühmade, näiteks vabaühenduste, looduskaitseorganisatsioonide ja teadlaste 

seisukohti.  

Hindamisel tuleb kohaldada proportsionaalsuse põhimõtet, see peab olema kooskõlas ettevaatusprintsiibiga 

ja arvestada tuleb järgmist:  

 kava või projekti laad, suurus ja keerukus;  

 oodatav mõju ning 

 nende ELi kaitstavate elupaikade ja liikide kahjustatavus ja asendamatus, millele mõju avaldub.  

Proportsionaalse lähenemisviisi kasutamine tähendab olulise mõju hindamist seoses kõikide ELi kaitstavate 

elupaikade ja liikidega, millele mõju avaldub, ning mõju tulemuslikku ärahoidmist või vähendamist, ilma et 

sellega kaasneksid ülemäärased kulud (Smeeton ja George, 2014). 

Euroopa Liidu Kohtu otsustes on mitmel korral kaalutud, millist kavadest või projektidest tulenevat mõju tuleb 

käsitada olulise mõjuna. Seoses KMH direktiiviga leidis kohus hiljuti (2017), et oluline mõju on potentsiaalne 

mõju liikidele, mis on kaitstud elupaikade direktiiviga (või siseriikliku õigusega)44.  

Üksikasjalikumat teavet olulisuse hindamise kohta leiab käesoleva juhendi peatükkide 4.2 (seoses maismaa 

tuuleparkidega) ja 6 (seoses merealade tuuleparkidega) konkreetsetest punktidest, mis käsitlevad elupaiku ja 

eri liikide rühmi.  

 

3.2 Hindamise sisu ja ajakava ning hinnatava ala kindlaksmääramine 
(ulatuse kindlaksmääramine) 

Hindamiseks on vaja koguda konkreetse kava või projekti kontekstist lähtuvaid lähteandmeid. On oluline, et 

riigi pädev asutus (kava puhul) ja arendaja (projekti puhul) kaasaks peamised sidusrühmad, et kaaluda 

hindamise ulatust eksperdiarvamuse alusel. Kokkulepitud ulatuse alusel tuleks kindlaks määrata, millist teavet 

tuleb hindamisel arvesse võtta seoses ELi kaitstavate elupaikade ja liikide, Natura 2000 alade, ühendusteede 

ja mõjudega ning kavade ja projektidega, millel võib olla koostoime (vt punkt 3.4 kumulatiivse mõju kohta).  

Tuuleenergeetika arendusobjektide puhul võib algse olukorra kindlakstegemiseks kuluda üle 12 kuu. Näiteks 

selleks, et võtta arvesse variatsioone selliste tegurite puhul nagu ilmastikutingimused ja toidu kättesaadavus, 

millel on teadaolevalt suur mõju väga liikuvatele liikidele, näiteks merelindudele, võib olla vaja teha igakuiseid 

lähteuuringuid järjest 24 kuu jooksul. Sessiilsete liikide või selliste elupaikade puhul, mis ei ole 

märkimisväärselt dünaamilised, võib hooajaliste erinevuste hõlmamiseks piisata lähteuuringute tegemisest 

ühe 12-kuulise perioodi vältel. 

Igal juhul võetakse tuuleenergeetika arendusobjekti ajakavas arvesse vajadust koguda piisavalt pika aja 

jooksul lähteandmeid, mis hõlmavad vastavalt vajadusele käitumise hooajalisi aspekte (paljunemine, ränne, 

talvitumine). Lähteandmed peaksid kajastama keskkonnatingimusi olukorras, kus kava või projekti ei ole 

rakendatud, st enne mis tahes ehituseelset tegevust või ehitustegevust, mis muudaks algset olukorda 

mõõdetaval määral. Kava või projekti ajakavas tuleb samuti arvesse võtta asjaolu, et ökoloogilised andmed 

võivad kehtida ainult teatava ajavahemiku jooksul ja riikide pädevad asutused võivad tunnistada KSH, KMH 

või asjakohase hindamise jaoks kasutatavate andmete kehtivust ainult siis, kui need on kogutud teatava aja 

jooksul enne hindamist45.  

                                                      

44 C-461/17, Holohan jt, ECLI:EU:C:2018:883, [2018] Kohtulahendite kogumik (kohtulahendid – üldine); 24. novembri 
2011. aasta kohtuotsus komisjon vs. Hispaania (Alto Sil / Hispaania pruunkaru), C‑404/09, EU:C:2011:768, punkt 86. 
45 Ühendkuningriigi nahkhiirte uurimise juhistes (Collins, 2016) on märgitud, et sellise ajavahemiku pikkus, mille jooksul 
uuringuandmed kehtivad, tuleks otsustada iga juhtumi puhul eraldi ja see sõltub alljärgnevatest küsimustest. 
• Kas algsed uuringud teostati hea tava juhiste kohaselt? 
• Kas algsed uuringud olid mingil moel piiratud (ajastuse, ilmastikutingimuste, kasutatud vahendite, uuringu 
teostajate arvu, nende erialateadmiste või muu poolest)? 
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Peatükkides 4.2 (seoses maismaa tuuleparkidega) ja 6 (seoses merealade tuuleparkidega) esitatakse 

ülevaated tuuleenergeetika arendusobjektidest tulenevast tõenäolisest olulisest mõjust ELi kaitstavatele 

elupaikadele ja liikidele. Selle raames kaalutakse peamise parameetrina distantsi (mille ulatuses mõju võib 

olla mõõdetav) ja liikuvate liikide rändekäitumist.  

Arvesse tuleb võtta arenduse, näiteks tuulikute ülesseadmise mõju kogu olelusringi jooksul. Kõnealune mõju 

võib olla kaugeleulatuv ja see võib avalduda ELi kaitstavatele elupaikadele ja liikidele, mis asuvad kava või 

projekti teostamiskohast kaugel. Uuritav ala (ruumiline raamistik) tuleb seega kindlaks määrata nii, et see 

hõlmaks kogu geograafilist ala, kus tõenäoliselt leiab aset kogu kava või projektiga seotud tegevus ja avaldub 

sellest tulenev mõju. 

Arvestades kava või projekti tõenäolist mõju, võidakse uuritavat ala laiendada nii, et see hõlmaks 

keskkonnaomadusi laiema maastiku, mereala või ökosüsteemi ulatuses, nt jõe valgala ulatuses. Uuritav ala 

võib hindamisprotsessi käigus muutuda, kui saadakse täiendavat teavet või kui see on vajalik hindamise või 

leevendamismeetmete kavandamise toetamiseks või kui pikaajaline seire nõuab kontrollalasid (Gullison jt, 

2015). 

Samuti on vaja kindlaks määrata hindamise ajakava (ajaline raamistik). Mõju võib ELi kaitstavatele liikidele 

avalduda teatava ajavahemiku jooksul pärast kava või projekti algust ja/või lõppu (infokast Infokast 3-1). 

Ajakava peaks olema piisavalt pikk, et võtta arvesse varasemaid, praegusi ja tõenäolisi tulevasi lähtetingimusi, 

tervet ajavahemikku, mille jooksul mõju tõenäoliselt tekib, kliimamuutuste prognoositavat mõju 

keskkonnatingimustele ning ELi kaitstavatele elupaikadele ja liikidele ning mis tahes prognoositavaid tulevasi 

suundumusi seoses ruumiliste planeeringute ja/või eksperdiarvamusega. 

Lisaks tuleks ruumi ja ajakava kindlaksmääramisel võtta hindamise ulatusega seoses arvesse ka võimalikku 

kumulatiivset mõju (vt punkt 3.4).  

Infokast 3-1. Näide stsenaariumide kohta, mille puhul on vaja pikemat ajakava 

1. näide. Pikaealised liigid, näiteks suured rändröövlinnud, kes pöörduvad Euroopasse tagasi ja pesitsevad alles pärast 

kolme- või nelja-aastaseks saamist. Ebaküpsete isendite kadu lennuvõimeliseks saamise järel või rändel tuulikutega 

kokkupõrkest tuleneva suremuse tõttu võib olla pesitseva populatsiooni puhul mõõdetav alles siis, kui pesitsevaid 

täiskasvanuid ei asenda naasvad pesitsemisealised linnud. See võib toimuda alles kolm kuni neli aastat pärast projekti 

käivitamist, kuid mõju avaldub ka pärast projekti lõpetamist. 

 

Hea tava  

Võttes arvesse Natura 2000 ala kaitse-eesmärke, hinnatakse tuulikutega kokkupõrkest tuleneva suremuse 

tagajärgi populatsioonile alates kava või projekti algusest kuni ajani, kui mõju prognooside kohaselt enam ei 

avaldu. 

 

2. näide. Kliimamuutustest tulenev meretaseme tõus vähendab järgmise 25 aasta jooksul rannikuelupaiga ulatust. 

Tuulikute vundamendi jalajälje alla jääva rannikuelupaiga kadumist saab prognoosida ehitamise ajal. Elupaiga kadumise 

olulisus võib kava või projekti 25-aastase käitamisetapi jooksul olla märkimisväärselt suurem, kui võtta arvesse 

rannikualade elupaikade hävimist merepinna tõusu tõttu. See on eriti oluline juhul, kui projekti rakendamine võib takistada 

kliimamuutustega seotud kaitsekorralduslike meetmete võtmist, nt rannajoone kontrollitud kohandamist. 

 

Hea tava  

Võttes arvesse Natura 2000 ala kaitse-eesmärke, hinnatakse elupaiga kadumist kava või projekti jalajälje tõttu 

ning teaduslikult põhjendatud prognoose, mis käsitlevad elupaiga kadumist või kasvu Natura 2000 alal 

kliimamuutustest põhjustatud meretaseme tõusu eri stsenaariumide korral. 

 

 

                                                      

• Kas algsete uuringute tulemused toetavad algseid järeldusi ja kas need on endiselt asjakohased? 
• Kas ala või seda ümbritseva piirkonna olemus on pärast algseid uuringuid muutunud (nt kas struktuur on 
kahjustunud ja varjepaigana vähem sobivaks muutunud või kas inimeste kohalolu on lakanud ja struktuur on 
varjepaigana sobivamaks muutunud)? 
• Kas täiendavate uuringutega saadakse tõenäoliselt teavet, mis on oluline otsuse tegemiseks (näiteks 
planeerimisloa andmiseks), leevendusmeetmete kavandamiseks või kavandatava tegevusega seotud spetsiifiliste 
nõuannete esitamiseks? 
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3. näide. Karidel asuva koosluse teke merevees asuval tuuliku vundamendil. 

Koosluste teke tehiskonstruktsioonidel ja muude mereliikide reaktsioon sellele on dünaamiline protsess, mis võib kesta 

palju aastaid ja mida komplitseerivad sellised tegurid nagu väiksem püügisurve. Selline mõju kujuneb tõenäoliselt 

tuuleenergeetika arenduskava või -projekti terve käitamisetapi jooksul. Kui vundamendid ja/või sellised materjalid nagu 

killustikkate jäetakse pärast käitise käitusest kõrvaldamist maha, siis võib sellest tulenev mõju – nii hea kui ka halb – 

kesta alaliselt. 

 

Hea tava  

Tehakse kindlaks karide kujunemise võimalikud troofilised tagajärjed seoses Natura 2000 ala ökoloogiliste 

omaduste või funktsioonidega ning hinnatakse nende tõenäolist mõju. Teostatakse jälgimist nii koloniseerumise 

kirjeldamiseks kui ka hinnangu andmiseks sellele, millised on protsessi tagajärjed sellistele rühmadele nagu 

mereimetajad, et hiljem saaks teha teadlikke otsuseid käitusest kõrvaldamise kohta.  

 

Kaalutakse, kas põhjakoosluste46 kujunemine merre paigutatud substraatidel (nt killustikkate) mõjutab elurikkust ja 

ökosüsteemi toimimist positiivselt või põhjustab looduslike elupaikade seisundi halvenemist. See sõltub osaliselt 

ajaloolisest kontekstist, nt sellest, kas varem on esinenud kõvadel substraatidel asuvate elupaikade kadumist. 

 

Kaalutakse selliste invasiivsete võõrliikide jälgimist, kes võivad koloniseerida kõvasid konstruktsioone, sest nad kipuvad 

koloniseerima uusi substraate kiiremini kui kohalikud liigid. 

 

3.3 Lähteandmete kindlaksmääramine  

Nõutavad lähteandmed peavad olema proportsionaalsed hindamise vajadustega. Seega on sõelumiseks 

kasutatavad lähteandmed vähem üksikasjalikud kui asjakohaseks hindamiseks kasutatavad lähteandmed. 

Sageli võib olla võimalik langetada sõelumisjärgne otsus avaldatud materjalide ja asjaomaste 

looduskaitseasutustega korraldatud konsultatsioonide põhjal.  

Lähteandmed annavad ülevaate kava või projekti teostamise koha ökoloogilisest kontekstist, asjaomastest 

Natura 2000 aladest ning kava või projekti ja kõnealuste alade vahelistest seostest. Infokastis Infokast 3-2 on 

toodud näited asjaomaste ökoloogiliste lähteandmete kohta. Infokastis Infokast 3-3 on toodud näited 

olemasolevate teabeallikate ja uuringutest saadud lisaandmete kohta, mis moodustavad iga asjakohase 

hindamise aluse47.  

Infokast 3-2. Näited asjakohaste ökoloogiliste lähteandmete kohta 

• Populatsiooni suurus ja suundumused, isolatsiooniaste, sesoonsus, vanuseline struktuur ja kaitsestaatus48 

• Elupaiga ala, killunemis- ja isolatsiooniaste ning kaitsestaatus 

• Elupaikade ja liikide vahelised bioloogilised ja ökoloogilised suhted (nt kodupiirkonna analüüs) 

• Maismaa/mereala majandamisviisid, näiteks külvikord, hooajaline taimestiku põletamine ja püügikeelupiirkonnad 

• Keskkonda iseloomustavad objektid, mis ühendavad kava või projekti asukohta ja Natura 2000 alasid, nt jõed või 

loodetega seotud veevoolud 

 

Infokast 3-3. Mõju hindamisel kasutatavate peamiste teabeallikate näited 

• Natura 2000 standardsed andmevormid 

                                                      

46 Mere, jõe, järve või oja põhjas (põhjavööndis) või selle lähedal elavate organismide kooslus. 
47 Asjakohase hindamise igas etapis arvesse võetava teabe tüüpilise taseme kohta on kokkuvõte esitatud C liites. 
48 Mitme taksoni, näiteks nahkhiirte ja mereimetajate puhul saab kõnealust teavet esitada üksnes võimaluste piires. 
Näiteks on nahkhiirte puhul kriitilise tähtsusega näitajad populatsiooni suurus ja vanuseline struktuur ning andmete 
puudumine takistab praegu enamikul aladest mõistlikku hindamist. Samas nõuaks populatsiooni suuruse arvutamine 
tuuleparkide arendajatelt investeeringute märkimisväärset suurendamist, sest lähteandmete kogumiseks tuleks 
rakendada konkreetseid täiendavaid meetodeid, näiteks varjepaikade asukoha kindlakstegemine raadiotelemeetria abil, 
loomade loendamine ja püüdmine jne. Eeldatavasti lisandub lähiaastatel järk-järgult rohkem teavet (vt näiteks kogu 
Ühendkuningriiki hõlmav uuring (https://www.bats.org.uk/our-work/national-bat-monitoring-programme/british-bat-
survey)). 



 

Juhend: tuuleenergeetika arendusobjektid ja ELi loodusalased õigusaktid 96  

Standardne andmevorm, mis on kättesaadav iga Natura 2000 ala kohta, sisaldab teavet ELi kaitstavate liikide ja 

elupaigatüüpide kohta, mille kaitseks ala on määratud, ning selles antakse üldine hinnang asjaomase ala iga liigi või 

elupaigatüübi seisundi kohta (hindega skaalal A–D).  

Andmevorm sisaldab teavet alal asuvate elupaikade pindala, esindavuse ja kaitsestaatuse kohta, samuti üldist hinnangut 

ala väärtuslikkuse kohta asjaomaste looduslike elupaigatüüpide kaitsmise seisukohast.  

Alal esinevate liikidega seoses sisaldab andmevorm teavet nende populatsioonide ja staatuse (paikne, pesitsev, talvituv, 

rändav) kohta ning väärtuslikkuse kohta alal asjaomase liigi kaitse seisukohast.  

Samuti hõlmab andmevorm järgmist taustteavet ala kohta:  

- ala üldisi omadusi, kvaliteeti ja tähtsust käsitlev teave;  

- ala kahjustatavust käsitlev teave (alale inimtegevusest või muudest mõjuritest tulenev koormus ning elupaikade 

ja ökosüsteemide tundlikkus); 

- teave inimtegevuse ja looduslike protsesside kohta, millel võib olla positiivne või negatiivne mõju ala kaitsele ja 

kaitsekorraldusele; 

- teave ala kaitsekorralduse eest vastutava organi kohta;  

- teave ala kaitsekorralduskavade ja -tavade, sealhulgas tavapärase inimtegevuse kohta;  

- ala kaart. 

• Ala kaitsekorralduskavad  

Kui Natura 2000 kaitsekorralduskavad on kättesaadavad, võivad need sisaldada teavet ala kaitse-eesmärkide, alal 

esinevate liikide ja elupaikade asukoha ja staatuse, neid ähvardavate ohtude ning nende kaitsestaatuse parandamiseks 

vajalike kaitsemeetmete kohta. See võib olla kasulik sõelumisetapis ja asjakohasel hindamisel. 

• Natura 2000 Viewer (http://natura2000.eea.europa.eu/) ja Natura 2000 avalik andmebaas 

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/data/index_en.htm  

• Eluslooduse tundlike alade kaardid 

• Praegused ja ajaloolised kaardid ja aerofotod, geoloogiliste ja hüdrogeoloogiliste uuringute andmed ning teave, mis on 

saadud riikide pädevatelt asutustelt, looduskaitseasutustelt, vabaühendustelt, lõpule viidud KSH, KMH ja asjakohase 

hindamise aruannetest, tuuleparkide andmebaasidest ja muudelt asjakohaste ekspertidega organisatsioonidelt49 

• ELi rahastatud teadusprojektide andmed ja aruanded, samuti muud akadeemilised või vabaühenduste või 

tööstussektori koostatud publikatsioonid ja andmebaasid. Näiteks võivad väga kasulikuks osutuda LIFE-projektide 

telemeetriaandmed. Huvitava andmepangana tuleb esile tõsta Movebanki50 (https://www.movebank.org/)  

• Asjaomased kavad, praegused ja ajaloolised kaardid, olemasolevad geoloogiliste ja hüdrogeoloogiliste uuringute 

andmed ning mis tahes olemasolev ökoloogilistest uuringutest pärinev teave, mis on kättesaadav tööstusharu 

organisatsioonidelt, arendajatelt, maaomanikelt, alade haldajatelt või looduskaitseasutustelt ning -organisatsioonidelt 

• Strateegilise ja projekti tasandi keskkonnaaruanded ja keskkonnamõju hindamise aruanded, asjakohase hindamise 

aruanded ja muud dokumentaalsed tõendid kavade või projektide varasema hindamise kohta 

• Elupaiku ja/või liike käsitlevad täiendavad väliuuringud, kui olemasolevad andmed (nt elupaiga pindala või 

populatsiooni suuruse kohta) ei ole piisavalt üksikasjalikud (vt infokast Infokast 3-2) 

 

Asjakohase algteabe kindlaksmääramine hõlmab kolme peamist etappi.  

Esiteks on oluline alustada dokumendipõhisest kontrollist. Kontrolli abil tehakse uuritaval alal kindlaks ELi 

kaitstavad elupaigad ja liigid, mille kaitseks Natura 2000 ala on määratud. See hõlmab sellise olemasoleva 

teabe kogumist ja hindamist, mis käsitleb kõnealuseid elupaiku ja liike, samuti väljaspool määratud ala piire 

asuvaid keskkonna- ja ökoloogilisi omadusi, mis võivad olla seotud ala(de) kaitse-eesmärkidega.  

Teiseks peetakse eriti maismaaprojektide puhul heaks tavaks korraldada eelteabe kogumiseks kohapealne 

kontrollkäik, mille teostab piisavalt kvalifitseeritud ja kogenud ökoloog. Eelteabe kogumiseks korraldatav 

kohapealne kontrollkäik võib hõlmata näiteks arutelusid kohalike maakasutajate ja maahaldajatega, mis 

võimaldavad paremini mõista hooajalisi tavasid, mis mõjutavad ala elurikkust (nt sügisel tule kasutamine 

rohumaade põletamiseks, et soodustada uute taimede kasvu kevadel). Infokastis Infokast 3-4 on esitatud 

kokkuvõte peamistest asjaoludest, millele eelteabe kogumiseks korraldataval kohapealsel kontrollkäigul 

tähelepanu pöörata. 

                                                      

49 Vt näiteks andmebaasid The Wind Power https://www.thewindpower.net/store_windfarms_view_all_en.php 
ja 4C Offshore https://www.4coffshore.com/offshorewind/. 
50 Kreekas kasutavad paljud arendajad ja konsultandid juba praegu seda veebipõhist andmebaasi KMH protsessi käigus 
(või isegi enne seda). „Tracking Data Map“ lehelt võib leida mitmeid projekte, mille andmed on kättesaadavad (osa 
andmetest on kättesaadavad veebis; ülejäänute puhul tuleb ühendust võtta administraatoriga). Andmed puudutavad 
GPS-saatjatega varustatud lindude asukohti/lende. 

http://natura2000.eea.europa.eu/
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/data/index_en.htm
https://www.movebank.org/
https://www.thewindpower.net/store_windfarms_view_all_en.php
https://www.4coffshore.com/offshorewind/
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Infokast 3-4. Maismaa tuuleenergeetika arendusobjekti kohta eelteabe kogumiseks korraldatava 
kohapealse kontrollkäigu kontrollnimekiri 

• Kas lähteandmed on ajakohased? Kas näiteks kaitsealaks määramise põhjuseks olevate elupaikade pindala on 

vähenenud rannikuerosiooni tõttu, kas selliste maamajandamisviisidega nagu metsandus on loodud uusi alasid 

toetavate elupaikade jaoks või kas on märke selle kohta, et kaitsealaks määramise põhjuseks oleva liigi pesitsevate 

paaride arv merelindude koloonias on muutunud? 

• Kas on uusi piirkondi, mis on olulised ELi kaitstavate elupaikade ja liikide seisukohast? Kas näiteks Natura 2000 alal 

või sellest väljaspool on uusi lindude/nahkhiirte varjepaiku või toitumisalasid? 

• Kas uuritav ala on asjakohane? Kas ülaltoodu põhjal on hõlmatud kogu ala, millele kava või projekt võib mõju avaldada? 

• Kas kohalike sidusrühmadega on konsulteeritud? Konsulteerimine võib olla eriti oluline olukorras, kus elurikkuse rohkus 

varieerub hooajaliselt olulisel määral ja/või rakendatakse hooajalisi maamajandamisviise, näiteks taimestiku põletamist 

või jahipidamist. 

• Millised on uurimistegevust piiravad asjaolud? Näiteks – kas vaatlusuuringute jaoks on olemas ohutu juurdepääs ja 

selge nähtavus ning kas hooajalised maamajandamisviisid moonutavad tulemusi? Eelteabe kogumiseks korraldatav 

kohapealne kontrollkäik ja konsulteerimine kohalike sidusrühmadega annab võimaluse teha kindlaks piiravad asjaolud 

ja leida sobivad metoodilised lähenemisviisid uuringu teostamiseks ning kohad, kust andmeid koguda. 

 

Kolmandaks, kui avastatakse lünki teadmistes või kui andmed ei ole ajakohased, siis tuleb kvalifitseeritud ja 

kogenud ökoloogide juhtimisel kavandada ja teostada uuringuid puuduva või ajakohase teabe kogumiseks. 

Andmete ajakohasuse hindamisel tuleks lähtuda uuringu liigist, sellest kas varasemad uuringud tehti 

optimaalsetes tingimustes või hooajal ning kas keskkonnatingimused on muutunud. On hea tava koguda 

andmeid vähemalt ühe kuni kolme aasta jooksul enne hindamist. Lähteandmete kogumise ajakava tuleb 

kindlaks määrata iga juhtumi puhul eraldi, võttes arvesse olemasolevate andmete üldist vähesust, liigi elutsüklit 

terve aasta vältel ning olemasolevat teavet aastatevaheliste erinevuste kohta (nt kui liigi rännet võivad 

mõjutada ilmastikutingimused). 

Selle ajavahemiku kindlaksmääramisel, mille jooksul uuringuandmeid tuleb koguda, on oluline kaaluda ka 

seda, kuidas andmeid analüüsitakse (vt ka peatükk 7).  

Hea tava on teha kindlaks, et ehituseelsed uuringud on kavandatud viisil, mis võimaldab neid võrrelda 

ehitusjärgse seire tulemustega, ning et metoodikad on piisava üksikasjalikkuse ja täpsusega jäädvustatud, 

tagamaks meetodite ja analüüsi järjepidevuse ka töötajate vahetumise korral (mis on mitmeaastaste projektide 

puhul tavaline). 

Ökoloogiliste uuringute meetoditele on viidatud võimalikku mõju käsitlevas arutelus peatükkides 4.2 (seoses 

maismaa tuuleparkidega) ja 6 (seoses merealade tuuleparkidega). 

Täiendavad juhised lähteuuringute läbiviimiseks on esitatud Euroopa Komisjoni metoodilises juhendis artikli 6 

lõigete 3 ja 4 kohaldamise kohta (Euroopa Komisjon, 2019), väljaandes „Good Practices for the Collection of 

Biodiversity Baseline Data“ (Elurikkuse lähteandmete kogumise head tavad), Gullison jt, 2015. 

3.4 Kumulatiivse mõju hindamine 

3.4.1 Millist tegevust arvesse võtta? 

Tuuleenergeetika kava või projekt võib toimida koos muude kavade ja projektidega ning avaldada 

kumulatiivset mõju ELi kaitstavatele elupaikadele või liikidele.  

Kumulatiivset keskkonnamõju võib määratleda varasema, praeguse ja tulevase tegevuse kombineeritud 

keskkonnamõjuna. Kuigi ühe arendusprojekti mõju ei pruugi olla oluline, võib oluliseks osutuda mitme 

arendusprojekti kombineeritud mõju. Kumulatiivne mõju on tuuleenergia kasutuselevõtu puhul väga 

asjakohane, võttes arvesse tuuleenergia tootmiseks esitatavate taotluste arvu pidevat kasvu ja 

tootmisvõimsuse eeldatavat suurenemist tulevikus (vt peatükk 1 tuuleenergiapoliitika kohta).  

Arvestades, et kavade ja projektide kumulatiivse mõju hindamine on ette nähtud nii elupaikade direktiivi artikli 6 

lõikega 3 kui ka KSH ja KMH direktiiviga (III lisa ja IV lisa), on allpool kirjeldatud kõnealuse hindamise peamisi 

põhimõtteid seoses tuuleenergeetika arendusobjektidega.  
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Esiteks kohaldatakse artikli 6 lõike 3 kohast koosmõju käsitlevat sätet nii sõelumisele kui ka asjakohasele 

hindamisele.  

Teiseks kohaldatakse koosmõju käsitlevat sätet kavade või projektide suhtes, mis on lõpule viidud, mis on 

heaks kiidetud, kuid lõpule viimata, või mis on kavandatud. Lisaks nende kavade või projektide mõjule, mis 

on hindamise esmane teema, võib olla asjakohane võtta arvesse juba lõpule viidud kavade ja projektide mõju. 

Kuigi juba lõpule viidud kavad ja projektid ise ei kuulu artikli 6 lõike 3 hindamisnõude kohaldamisalasse, on 

siiski oluline võtta neid arvesse käsitletava kava või projekti mõju hindamisel, et teha kindlaks, kas käsitletavast 

projektist ning muudest lõpule viidud kavadest ja projektidest võib tuleneda kumulatiivne mõju. Lõpuleviidud 

kavade ja projektide mõju moodustab selles etapis tavaliselt osa ala algsest olukorrast (vt punkt 3.3). Kavasid 

ja projekte, mis on minevikus heaks kiidetud, kuid mida ei ole veel rakendatud või lõpule viidud, tuleks 

koosmõju käsitleva sätte kohaldamisel arvesse võtta. Mis puudutab teisi planeeritavaid kavasid või projekte, 

siis oleks õiguskindluse huvides asjakohane piirata koosmõju käsitleva sätte kohaldamisala sellistele 

kavadele, mille kohta on tehtud ettepanek, st mille kohta on esitatud heakskiidu või nõusoleku taotlus (vt punkt 

4.5.3). 

Lisaks on oluline tähele panna, et kumulatiivse mõju hindamine ei piirdu samasse tegevusvaldkonda 

kuuluvate samalaadsete kavade või projektide hindamisega (nt rida tuuleparke käsitlevaid projekte). 

Hindamisel tuleks arvesse võtta igat liiki kavasid või projekte, mis võivad avaldada märkimisväärset mõju koos 

kaalutava tuulepargi või tuuleenergeetika kavaga. 

Samuti peaks hindamisel lisaks sellele, et võetakse arvesse eri projektide vahelist ja eri kavade vahelist 

kumulatiivset mõju, silmas pidama ka projektide ja kavade omavahelist kumulatiivset mõju (ja vastupidi). 

Näiteks uus projekt, mis näeb ette tuulepargi ehitamise Natura 2000 ala lähedusse, ei pruugi eraldi võttes 

avaldada alale negatiivset mõju, ent kui võtta kõnealuse projektiga koos arvesse juba heaks kiidetud kava, 

mis näeb ette sama ala ületava transporditaristu ehituse, siis võib kumulatiivne mõju olla piisavalt oluline, et 

avaldada alale negatiivset mõju. Teisest küljest ei pruugi mõni kava avaldada olulist mõju Natura 2000 aladele, 

kuid hinnang võib olla teistsugune, kui kava hindamisel võetakse arvesse planeeritavat või juba heakskiidetud 

suurt arendusprojekti, mis selles kavas ei sisaldu (vt punkt 4.5.3). 

Kumulatiivse mõju kontekstis võib olla keeruline kindlaks määrata asjakohast ruumilist ulatust, eelkõige 

rändlindudele ja nahkhiirtele avalduva mõju hindamisel. Nagu on märgitud punktis 3.2 (ulatuse 

kindlaksmääramine), soovitatakse pädevatel asutustel ja arendajatel kaasata sidusrühmasid hindamise 

ulatuse kindlaksmääramisse.  

Kumulatiivse mõju hindamisel on peamiseks väljakutseks mõista, kuidas mõju kumuleerub, millised on olulised 

ökoloogilised künnised ja millal need ületatakse. See on keeruline küsimus ja tuleb tunnistada, et sellega 

seoses on mitmed asjaolud ebakindlad. Lisaks on igasugune olulisuse hindamisega seotud määramatus (vt 

punkt 3.5) asjakohane ka kumulatiivse mõju hindamisel, kuid viimasel juhul on keerukus veelgi suurem. 

Näiteks:  

• siiani on väga vähe teada mõju kohta populatsiooni tasandil. Kumulatiivse mõju hindamist piiravad 

põhiteadmised populatsiooni dünaamika kohta (nt kui palju ruumi vajavad konkreetsed liigid? Kas liikidel 

on lihtne leida muid toitumiskohti?). Eelkõige on just meretuuleenergeetika arendusobjektide puhul raske 

uurida nahkhiirtele, lindudele ja mereimetajatele populatsiooni tasandil avalduvat mõju;  

• keeruline on kindlaks teha sihtobjektidele avalduva surve (kalapüük, saaste, müra jne) täielikku ulatust. Eri 

tegevusest tuleneva eri liiki surve arvessevõtmine kumulatiivse mõjuna ühele alale ei ole lihtne;  

• on keeruline prognoosida, kuidas eri liigid maastikku või mereala kasutavad, kui eri projekte on palju; 

• alati ei ole selge, kuidas tuleks käsitleda väikesemahulisi projekte, kui lähedal asub suuremahuline projekt, 

mille osakaal kumulatiivses mõjus oleks automaatselt kõige suurem. Sellegipoolest unustatakse sageli, et 

projektid, mida olulise mõju puudumise tõttu arvesse ei võetud, mängivad alati rolli kumulatiivse mõju 

avaldumises.  

 

Teine kumulatiivse mõju hindamise keerukust suurendav asjaolu on andmete puudumine mitte üksnes mõju 

(nt suremus, väljatõrjumine), vaid ka kavandatavate toimingute kohta.  

• Järelseire andmeid ei hoita sageli avalikus andmebaasis ja neid töödeldakse harva viisil, mis võimaldaks 

rakendada kasulikku teavet (nt mustrid, meetmete tõhusus) tulevaste kavade või projektide hindamisel. 
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• Liikmesriikide puhul, kus puuduvad riiklikud juhised järelseire tegemise kohta, seisneb probleem 

ühildumatutes metoodikates (sama probleem ilmneb ka riigipiiride üleselt).  

• Üldiselt on puudus avalikest andmebaasidest, mis annaksid ruumilise ülevaate olemasolevatest ja 

kavandatud tegevustest ning sisaldaksid asjaomast teavet kõnealuste tegevuste põhiomaduste kohta (nt 

tuulikute arv, nende kõrgus ja täpne asukoht, link geoinfosüsteemidele (GIS)).  

 

Samuti on kumulatiivse mõju hindamisega seotud ühiseks proovikiviks see, kuidas jaotada kumulatiivse 

mõju koormust, kui projektiarendused teostatakse üksteise järel. Praegu lähtub peamine lähenemisviis 

teostamisjärjekorra põhimõttest, mis tähendab, et viimase projekti puhul võetakse arvesse kõigi varasemate 

projektide kogu mõju. Selle tulemusena on konkreetses piirkonnas juba heaks kiidetud kavadele ja projektidele 

lisanduvate kavade ja projektide tagasilükkamine tõenäolisem, sest nende puhul käsitatakse olulise mõju 

avaldumise ohtu suuremana.  

Vaatamata kõigile nimetatud probleemidele tuleks võimalikku kumulatiivset mõju hinnata usaldusväärseid 

lähteandmeid kasutades, mitte ainult kvalitatiivsetele kriteeriumidele tuginedes. See hindamine peaks olema 

ka üldise hindamise lahutamatu osa ja seda ei tohiks käsitada vaid hindamisprotsessi lõpus tekkinud 

tagantjärele tarkusena.  

Üha enam uuritakse võimalusi kumulatiivse mõju hindamise töökindlate lähenemisviiside väljaarendamiseks, 

eelkõige seoses meretuuleenergiaga. Võib eeldada, et lähiaastatel tehakse selle kohta kättesaadavaks 

rohkem juhiseid.  

3.4.2 Soovituslik lähenemisviis seoses kumulatiivse mõju 
hindamisega tuuleenergeetika sektoris 

Alljärgnevas punktis on esitatud soovituslikud lähenemisviisid eespool nimetatud probleemide lahendamiseks. 

Need tehti käesoleva projekti raames kindlaks kõigis ELi liikmesriikides sidusrühmadega peetud ulatuslike 

konsultatsioonide põhjal.  

Tuuleenergeetika arenduskavasid või -projekte tuleks käsitleda koos muu tegevusega, mis võib 

avaldada mõju samadele ELi kaitstavatele liikidele ja elupaikadele. Näiteks avaldab 

energiavõrgutaristu arendamine lindudele tuuleenergeetika arendamisega sarnast mõju. Lisaks tuleks 

hindamisel arvesse võtta mitte üksnes olemasolevaid arendusobjekte, vaid ka kavasid ja projekte, mis 

on ellu viidud, heaks kiidetud, kuid ellu viimata, või mis on kavandatud (vt punkt 3.4.1). Seega on 

äärmiselt vajalik, et kättesaadavad oleksid andmed selliste muude tegevuste ja nende mõju kohta. 

Käitatavate tuuleparkide järelseirest saadud teavet võiks näiteks kasutada suremust käsitleva 

hinnangu koostamiseks alles kavandatud tuulepargi jaoks.  

Projektiarendajad peaksid käsitama kumulatiivset mõju üldise hindamise lahutamatu ja olulise osana. 

Arendajate varane koostöö pädevate asutustega, nt seoses ulatuse kindlaksmääramise või andmete 

kogumisega, suurendab sellise hindamise kvaliteeti. Siiski võib teatavatel juhtudel olla asjakohane 

panna kumulatiivse mõju hinnangu koostamise vastutus projektiarendajate asemel valitsusele, sest 

viimasel on parim ülevaade ja parimad teadmised muudest tegevustest suurtes piirkondades. 

Alternatiivina võiks valitsus vähemalt vastutada asjaomase teabe kogumise ja selle 

projektiarendajatele ja konsultantidele edastamise eest. Lisaks hõlbustaks riikliku või piirkondliku 

andmebaasi loomine tunduvalt eri tegevustest ülevaate saamist. Kõige parem oleks, kui andmebaas 

sisaldaks dünaamilist kaarti, mille abil saab otsida kõiki projekte – ka neid, mis on veel 

kavandamisetapis. See parandaks otsuste tegemise kvaliteeti. 

Hindamise ruumiline ulatus peaks hõlmama seda geograafilist ala, kus asjaomaste Natura 2000 alade 

kaitse-eesmärkidele avaldavad mõju kõik kavade või projektide tegevused ja nende kumulatiivne 

mõju. Tuleks kohaldada proportsionaalsuse põhimõtet, et teha kindlaks nende jõupingutuste ulatus, 

mis on vajalikud artikli 6 lõike 3 nõuetele vastava kumulatiivse mõju hindamiseks (vt hea tava 

juhtumiuuringus Juhtumiuuring 3-1). Suuremahuliste tuuleenergeetika arenduskavade puhul, mis 

asuvad peamiselt avamerel, kuid võivad asuda ka maismaal, soovitatakse rakendada piiriülest 

lähenemisviisi.  

Ruumilise planeerimise käigus kumulatiivse mõju hindamine on väga oluline „madala 

keskkonnariskiga kasutuselevõtu alade“ kindlakstegemiseks vastavalt taastuvenergia direktiivile. 

Kumulatiivset mõju on parem käsitleda KSH menetluse ja sellega seotud asjakohase hindamise 

raames, eelkõige mereruumi planeerimise puhul, sest kõnealused planeeringud hõlmavad kõiki 

merealal toimuvaid tegevusi.  
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Tasub arvesse võtta olemasolevat head tava, mis käsitleb määramatusega toimetulekut kumulatiivse 

mõju hindamisel. Madalmaad on meretuuleenergeetika arendamise toetamiseks välja töötanud 

ökoloogia ja kumuleerimise raamistiku protsessi (juhtumiuuring Juhtumiuuring 3-2). Selle raamistiku 

kohaldamisega kõigi teataval merealal kavandatud tuulikute suhtes välditakse teostamisjärjekorra 

põhimõtte rakendamist, mille puhul viimaste arendusprojektide tagasilükkamine oht oleks kumulatiivse 

mõju tõttu kõige suurem. 

 

Juhtumiuuring 3-1. Juhend ruumiline ulatuse kindlaksmääramiseks kumulatiivse mõju hindamise 
puhul, mis on seotud linnupopulatsioonidega Flaami piirkonnas (Belgia) 

Osa liikmesriike ja piirkondi annab konkreetseid juhiseid kumulatiivse mõju hindamisega seotud küsimustes. Flaami 

piirkonnas (Belgia) on välja töötatud juhised, mis käsitlevad keskkonnariskidega toimetulekut ning maismaa 

tuuleenergeetika arendusobjektide ja lindude ning nahkhiirtega seotud seiret. Juhiste kohaselt ei ole vaja vaadelda 

populatsiooni/kaitsestaatust väljaspool riigipiire. Elektriliinide või tuuleparkide (kumulatiivset) mõju lindude olulistele 

hooajalistele rändeteedele hinnatakse Flaami piirkonna allpiirkondlike (kohalike) lennuteede ulatuses (arvesse võetakse 

hinnangulist osa populatsioonist, mis kasutab seda rändeteed, kuhu kavandatakse uut elektriliini või tuuleparki).  

 

Rakendatakse järgmist lähenemisviisi. 

• Ei ole mõeldav hinnata eri projektiettepanekute kõiki võimalikke kumulatiivse mõju variante, eelkõige kuna selleks 

vajalik teave ei ole kättesaadav hindamiseks vajalikus ulatuses, seda isegi kohalikul/allpiirkondlikul tasandil (piirkondlik 

ulatus on Flaami piirkond, kohalikku ulatust nimetatakse allpiirkondlikuks). Siiski on võimalik hinnata vähemalt sarnaste 

hiljutiste projektide ja kavade (tuulepargid, elektriliinid) kumulatiivset mõju meetodite abil, mida on kirjeldatud juhendis 

(hinnanguline täiendava suremuse künnis on 1–5 % populatsiooni tavapärasest aastasest suremusest (praeguse 

loodusliku ja inimtegevusest tingitud suremuse kohta vt punkt 5.4.2)). 

• Et tagada kumulatiivse mõju hindamise pragmaatilisus, hinnatakse eraldi iga kavandatud elektriliini ja tuulepargi mõju 

kohalikus või piirkondlikus ulatuses. Enamikul juhtudel kasutatakse kohalikku ulatust. Näiteks hõlmab talvituvate 

partide puhul allpiirkondlik ulatus kõiki parte nendest piirkondades, mis on kogu talve jooksul omavahel ökoloogiliselt 

ühendatud. Ulatuslikum hindamine on võimalik, kui kumulatiivset mõju saab piisaval määral arvestada. Lisaks tuleb 

Natura 2000 alale (või alade võrgustikule) võimaliku olulise mõju avaldumise hindamiseks hinnata populatsiooni 

väiksemas ulatuses. Tulevikus võidakse luua piirkondliku ulatusega mudel, et regulaarselt hinnata konkreetsel ajal 

kõigi Flaami piirkonna tuuleparkide kumulatiivset mõju, eelistatavalt käitatavate tuuleparkide seiretulemuste põhjal. 

Mudeli väljundit võiks kasutada kohalike või allpiirkondlike künniste täiustamiseks. 

Allikad: Everaert, J. (2015). „Effecten van windturbines op vogels en vleermuizen in Vlaanderen. Leidraad voor 

risicoanalyse en monitoring. Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek 2015“ (INBO.R.2015.6498022). 

Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, Brüssel. 

Everaert, J. (2017). „Dealing with uncertainties in bird and bat population impact assessments for individually planned 

wind farms“ (Eraldi kavandatud tuuleparkide puhul linnu- ja nahkhiirepopulatsioonile avalduva mõju hindamise 

määramatusega toimetulek). Ettekanne 6.–8. septembril 2017 Portugalis Estorilis toimunud tuuleenergeetikat ja 

elusloodusele avalduvat mõju käsitlenud konverentsil. 

 

Juhtumiuuring 3-2. Kumulatiivse mõju hindamise käsitlemine Madalmaade meretuuleenergeetika 
projektide puhul 

Madalmaad on otsustanud, et meretuuleenergiast tuleks 2023. aastaks toota 4 450 MW elektrit ja ajavahemikul 2024–

2030 kokku 11 500 MW elektrit. Praeguseks (2019. aastaks) on välja ehitatud või ehitamisel käitiste tootmisvõimsus 

ainult 1 000 MW. Kohaldatavad otsused on jäädvustatud Madalmaade meretuuleenergeetika tegevuskavas, mis hõlmab 

ka uute tuuleparkide üksikasjalikku ruumilist kaardistamist ja ajakava nende ehitamiseks.  

 

Kuna eeldatav kumulatiivne mõju on märkimisväärne, on Madalmaade valitsus meretuuleenergeetika arenduste 

toetamiseks välja töötanud ökoloogia ja kumuleerimise raamistiku. Selles raamistikus on esitatud juhend kumulatiivse 

mõju arvutamiseks. Seda kohaldatakse kõigi meretuuleenergiaga seotud ruumi käsitlevatele otsustele, sealhulgas KMH-

le ja asjakohasele hindamisele. Tegemist on pidevalt muutuva dokumendiga, mida kohandatakse pidevalt uutest 

teaduslikest arusaamadest ja uutest andmetest lähtudes. Raamistik koosneb metoodilisi juhiseid sisaldavast 

põhiaruandest ja mitmest alamaruandest, mis keskenduvad konkreetsetele sihtrühmadele (linnud, nahkhiired, 

mereimetajad). Nendes alamaruannetes on esitatud üksikasjalikud metoodikad ja mudelid ning tegevuskava 

rakendamisel põhinevad prognoositavad tulemused. Hiljuti on lisatud kommenteeritud kokkuvõte, milles võetakse kokku 

iga alamaruande sisu ja märgitakse ära tingimused, mis tuleb täita 2030. aasta tegevuskava rakendamisel.  
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Raamistiku alus on alates 2010. aastast teadmistes esinevate lünkade täitmiseks välja töötatud teadusprogrammide 

tulemused. 

  

Hiljuti ajakohastatud arvutused ei hõlma mitte üksnes kavandatud tuuleenergeetika arendusobjekte Põhjamere 

Madalmaade osas, vaid ka muudes Põhjamere piirkondades planeeritavaid tuuleenergeetika arendusobjekte.  

 

Potentsiaalse bioloogilise kõrvaldamise (potential biological removal, PBR) mõistega tähistatakse vastuvõetavuse 

künnist, mille abil hinnatakse tuuleenergeetika arendusobjektide kumulatiivset mõju mitmele linnu- ja nahkhiireliigile ning 

pringlitele. Rändlinnuliikide puhul võrreldi PBRi kogu lennutee populatsiooniga. Tehti arvutused ja modelleerimine, et 

hinnata lindude ja nahkhiirte kokkupõrkeohtu, lindude elupaikade kadumist ja veealuse müra mõju pringlitele. Tulemused 

kajastusid loatingimustes, mis tuleb uute meretuuleparkide puhul täita. Jätkuvast uurimistööst nii projektiarendajatele kui 

ka elurikkusele tuleneva kasu näide on loatingimuste kohandamine nahkhiirte kokkupõrkeohu vähendamiseks. Lähtuvalt 

uutest teadmistest Põhjamerd kõige sagedamini ületava rändava nahkhiire liigi Pipistrellus nathusii (hinnangulise) 

arvukuse ja käitumise kohta on välja töötatud uus loatingimuste kogum, mis põhineb mitmel keskkonnaparameetril. 

Teatavate tingimuste eesmärgiks seadmisega kahandatakse tuulikute seiskamisest tulenevat energiatootmise kadu 

(nüüdisaegse tuuliku puhul 12 % võrra) ning samas vähendatakse märkimisväärselt suremusriski. Uute loatingimuste 

hulka kuuluvad järgmised tingimused.  

• Ajavahemik aastas: 25. august kuni 10. oktoober. 

• Aeg: terve öö päikeseloojangust päikesetõusuni. 

• Ilm: arvesse tuleb võtta tuule suunda, tuule kiirust ja temperatuuri (vt tabel Tabel 3-1). 

• Tuule kiirus tuuliku käivitamisel (käivitav kiirus): vt tabel Tabel 3-1 (tuule suuna ja temperatuuri kombinatsioon määrab 

tuuliku käivitamise või seiskamise tingimused).  

 

Tuleb rõhutada, et nahkhiirtega seotud loatingimused põhinevad piiratud andmetel ja professionaalsel hinnangul, 

sealhulgas nahkhiirte tegevuse vaatlemisel eri keskkonnatingimustes, eelkõige eri tuulekiiruste juures. Kuna aga 

nahkhiirte hukkumist merel registreeritakse harva, ei ole võimalik kõnealuse leevendamisstrateegia tulemuslikkust 

otseselt kontrollida.  

 
Tabel 3-1. Optimaalsed seisutingimused uute tuulikute jaoks Madalmaades  

 

Allikas: https://www.noordzeeloket.nl/functies-gebruik/windenergie-zee/ecologie/cumulatie/kader-ecologie/; 

konkreetsema teadusuuringut käsitleva teabe leidmiseks vt Leopold jt, 2014. „A first approach to deal with cumulative 

effects on birds and bats of offshore wind farms and other human activities in the Southern North Sea“ (Põhjamere 

lõunaosas lindudele ja nahkhiirtele avalduva meretuuleparkide ja muu inimtegevuse kumulatiivse mõjuga tegelemise 

esimene lähenemisviis). IMARES Report C166/14 

(https://www.researchgate.net/publication/296443757_A_first_approach_to_deal_with_cumulative_effects_on_birds_an

d_bats_of_offshore_wind_farms_and_other_human_activities_in_the_Southern_North_Sea) 

  

3.5 Määramatusega toimetulek tuuleenergeetika arendusobjekti 
hindamisel ja selle jaoks loa andmisel 

Asjakohase hindamise menetluse ja sellele eelneva sõelumise ajal seistakse sageli silmitsi mitut liiki 

määramatusega. Neid võib eristada järgmiselt (Bodde jt, 2018): 

• olemuslik määramatus, st täpse teabe omandamine on võimatu; 

• teaduslik määramatus, st praegused teadmised on puudulikud või on neil suur usaldusvahemik; 

• sotsiaalne määramatus, st puudub kokkulepe selle kohta, milline teave on asjakohane või nõutav; 

• õiguslik määramatus, st ei ole teada, millist teavet on vaja õigusliku standardi täitmiseks. 

 

Määramatuse kõrvaldamine igas kategoorias nõuab tavaliselt rohkem kui ühe lähenemisviisi rakendamist. 

Asjakohase hindamise kontekstis põhjustab tavaliselt olemuslik ja teaduslik määramatus sotsiaalset ja 

https://www.noordzeeloket.nl/functies-gebruik/windenergie-zee/ecologie/cumulatie/kader-ecologie/
https://www.researchgate.net/publication/296443757_A_first_approach_to_deal_with_cumulative_effects_on_birds_and_bats_of_offshore_wind_farms_and_other_human_activities_in_the_Southern_North_Sea
https://www.researchgate.net/publication/296443757_A_first_approach_to_deal_with_cumulative_effects_on_birds_and_bats_of_offshore_wind_farms_and_other_human_activities_in_the_Southern_North_Sea
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õiguslikku määramatust. Lahenduse leidmine olemuslikule ja/või teaduslikule määramatusele on sageli 

hädavajalik hindamisprotsessi tõhusaks teostamiseks (juhtumiuuring Juhtumiuuring 3-3). 

See on äärmiselt tähtis sellise otsustamisprotsessi puhul, kus riikide pädevate asutuste ülesanne on otsustada 

kava või projekti heakskiitmise üle, võttes arvesse asjakohase hindamise järeldusi kava või projekti 

tagajärgede kohta Natura 2000 alale. Asutused saavad heakskiitva otsuse teha ainult pärast seda, kui nad on 

veendunud, et kava või projekt ei avalda asjaomase ala terviklikkusele negatiivset mõju. Nii on see ka juhul, 

kui teaduslikust seisukohast ei ole mingisugust põhjendatud kahtlust selles, et kavaga kõnealust mõju 

ei kaasne. Kahtluste püsimise korral peab pädev asutus loa andmisest keelduma. Lisaks hõlmab elupaikade 

direktiivi artikli 6 lõike 3 teises lauses sätestatud loa andmise kriteerium ettevaatusprintsiipi ning võimaldab 

tõhusalt vältida kavade või projektide tõttu kaitstavate alade terviklikkusele avaldatavat negatiivset mõju. 

Vähem range loa andmise kriteeriumiga ei saaks sama tulemuslikult tagada kõnealuse sättega ette nähtud 

alade kaitsmise eesmärgi täitmist. Seega tuleb tõendada pigem negatiivse mõju puudumist kui selle 

olemasolu, mis vastab ettevaatusprintsiibile. Sellest järeldub, et asjakohane hindamine peab olema piisavalt 

üksikasjalik ja põhjendatud, et tõendada negatiivse mõju puudumist, võttes aluseks parimad teaduslikud 

valdkonnateadmised (Euroopa Komisjon, 2019, punkt 4.7.3). 

Infokastis Infokast 3-5 on kokku võetud tüüpilised määramatuse probleemid, mis on seotud tuuleenergeetika 

arendamise protsessiga. Kõige praktilisem viis olulise mõju hindamisel määramatusega toime tulla on 

määramatuse allikad kava või projekti võimalikult varases etapis kindlaks teha. Riikide pädevate asutuste ja 

peamiste sidusrühmade kaasamine ning nendega konsulteerimine (vt punkt 3.6) võimaldab jõuda üksmeelele 

selles, kuidas kõnealuse määramatusega vastuvõetavalt toime tulla. 

Juhtumiuuring 3-3. Ettevaatusprintsiibi rakendamine tuuleenergeetika arendamise ruumilisel 
planeerimisel – metsised Schwarzwaldis (Saksamaa) (LIFE-projekt: LIFE98_NAT_D_005087) 

Asukoht: Schwarzwald, Saksamaa. 

 

Liik: metsis (Tetrao urogallus) 

 

Probleem: teabe puudumine selle kohta, kuidas tuuleenergeetika arendamine 

ohustab liigi populatsiooni.  

 

Lahendus: teabe puudumise kompenseerimiseks kasutatakse parimal võimalikul 

viisil ära olemasolevaid teadmisi ohustatud liigi kohta. Kombineerides 

süstemaatiliselt teavet praeguse leviku, pikaajalise elupaigapotentsiaali ja 

modelleeritud liigipõhise levikumustri kohta avaldatud allikatest pärinevate 

ökoloogiliste parameetritega (st eraldiste suurus, kvaliteet, ligipääsetavus, 

praegune kasutus, funktsioon ja ühendatus), tehti uuringuga kindlaks 

metapopulatsiooni püsivuse ja ühendatuse seisukohast eri funktsionaalsuse ja 

tähtsusega alad. Selle teabe töötlemisega ruumikontseptsiooni alusel jõuti nelja 

alasid käsitleva kategooria määratlemiseni, millel on tuuleenergeetika arendamise 

seisukohast erinevad tähendused. Kõrgeim prioriteet määrati aladele, mis vastavad 

vähima elujõulise populatsiooniga seotud ruumi ja funktsiooni käsitlevatele nõuete, 

st aladele, millel ohu esinemine on kõige tõenäolisem ja mille puhul on olulisusega seotud määramatus populatsiooni 

jaoks kõige väiksem ning seega on kaitsemeetmete võtmine kõige rohkem õigustatud.  

 

Kõnealuse lähenemisviisi täiendav positiivne mõju seisneb asjaolus, et see ei ole liiga piirav ega liiga leebe. 

 

Töö tulemusena esitati järgmised üldised soovitused ettevaatusprintsiibi kohaldamiseks kohapeal. 

Kaitsemeetmed peaksid keskenduma asjaomasele ökoloogilisele üksusele, st nende sihiks peaks olema elujõulised 

populatsioonid, mitte kohalikud esinemisjuhud või üksikud isendid. 

Meetmete puhul tuleks arvesse võtta populatsiooni dünaamikaga seotud protsesse, nt ala kasutuse ja populatsiooni 

ühendatuse kõikumisi, mitte tugineda üksnes ühte ajahetke kajastavatele isendite esinemist käsitlevatele 

andmetele. 

Meetmed peaksid põhinema diferentseeritud riskihindamisel, mis kajastab populatsioonile avalduva ohu 

hinnangulist tõenäosust ja tõsidust, ning nende tulemuseks peaksid olema järkjärgulised mõjud või piirangud 

majandamise suhtes. 

Tulemused peavad tagama vähemalt elujõulise populatsiooni miinimumnõuete täitmise kuni täiendavate teadmiste 

saamiseni. 
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Kuna kaitsemeetmed kujutavad endast alati ajutist lahendust, on äärmiselt vajalik need regulaarselt läbi vaadata 

ajakohastest teadmistest lähtudes. Nii on tagatud ka see, et ettevaatusprintsiipi edendatakse kui looduskaitse ja 

maastikuplaneerimise valdkonnas ökoloogiliste riskide kaalumise väärtuslikku ja põhjendatud alust. 

Allikas: Braunisch, V. jt, 2015.  

 

Infokast 3-5. Näited määramatusest tuuleenergeetika arendusobjektide planeerimisel ja nende jaoks 
lubade andmisel 

• Kava või projekti teostamiskoht – eelteavet kava või projekti teostamiskoha ökoloogilise tähtsuse kohta võib olla vähe 

või see võib puududa; see on tavaline ruumilise planeerimise tasandil ja eluslooduse tundlike alade kaartide 

puudumise korral. 

• Projekti koostamise suundumused – projekti koostamisel liigutakse insener-tehnilise teostatavuse hindamiselt (mida 

nimetatakse projekteerimisele eelnevaks eeluuringuks) reeglina edasi ehitamisele ning nende kahe 

projekteerimisprotsessi etapi vahel toimub sõelumine ja olulise mõju hindamine.  

• Lähteandmed – andmed võivad olla mittetäielikud või puududa, mis tähendab, et võidakse nõuda piisavalt suure ala 

uurimist ja/või sellelt proovide võtmist (et kontrollida lisaks alale endale ka ümbritsevat maastikku omavahel 

funktsionaalselt seotud elupaikade, nt nahkhiirte varjepaikade kindlakstegemiseks), et saada olulisi andmeid, näiteks 

hinnanguid liikide arvukuse/tiheduse kohta. 

• Prognoosimudeli parameetrid – andmete hulk võib olla piiratud selliste oluliste muutujate puhul nagu lindude 

lennukõrgused, lennu-/ujumiskiirused, ööpäevased tegutsemismustrid, väljatõrjumiskünnised, suremusmäärad ning 

populatsiooni reaktsioonid häirimisele või suremusele. Samuti võivad andmed olla piiratud seoses maastiku ja 

ilmastikutingimustega, mis mõjutavad liigi kohalolu ja riske (nt nahkhiirte puhul). Olukorras, kus andmed on piiratud, 

on vaja tugineda eksperdiotsustele ja eeldustele, mis on oma olemuselt ebakindlad. 

• Kombineeritud kavade ja projektide puhul ei ole sageli selge, millised kavad ja projektid võivad realistlikult 

kumulatiivse mõju tekkele kaasa aidata (vt punkt 3.4 kumulatiivse mõju hindamise kohta). Näiteks on tüüpiline, et eri 

projektide asjakohase hindamise puhul erinevad andmekogumis- ja analüüsimeetodid ning lähenemisviis 

määramatusega toimetulekule. Seega võib osutuda keeruliseks kumulatiivse mõju usaldusväärne kvantitatiivne 

hindamine. 

 

Ettevaatusprintsiibi rakendamiseks lähtutakse hindamisel sageli halvimast stsenaariumist. Samas tuleb 

seejuures olla ettevaatlik. Komisjon tunnistab, et „kui olemasolevad andmed ei ole piisavad või veenvad, võib 

ettevaatlik ning ettenägelik lähenemisviis keskkonna, tervise või julgeoleku kaitsele olla otsustada kõige 

pessimistlikuma hüpoteesi kasuks. Selliste hüpoteeside kumuleerumine tingib tegeliku riski ülehindamise, kuid 

annab teatava tagatise, et seda ei alahinnata“ (Euroopa Komisjon, 2000). Tegeliku riski ülehindamine, millele 

komisjon viitab, on tingitud asjaolust, et paljudel juhtudel kasutatakse olulisuse hindamiseks süstemaatiliselt 

mis tahes ebakindla komponendi kõrgeimat hinnangulist näitajat. Näiteks kui modelleerimine näitab, et teatava 

mereimetajate liigi viie kuni kümne isendi kuulmist võidakse kahjustada (vt punkt 6.5), siis eeldatakse olulisuse 

hindamisel tavaliselt, et kahjustatakse kümmet looma. Kui kasutada taas mereimetajate ja veealuse müra 

näidet, siis lähtuvad kõige pessimistlikumad eeldused müratasemest, mida tekitab rammimistöö,51 ehituse 

kestusest, kõnealuse müra veealusest levikust, mereimetajate kokkupuutest müraga ning selle prognoositud 

mõjust loomadele. Lõpuks on siiski riikide pädevate asutuste ülesanne võtta vastutus ja otsustada, kas esitatud 

tõendite põhjal saab kindel olla, et teaduslikust seisukohast ei ole mingisugust põhjendatud kahtlust ala 

terviklikkusele negatiivse mõju puudumise suhtes.  

Teist liiki määramatus on seotud projekti projekteerimisandmetega. Kui riigi ametiasutus annab kavale või 

projektile loa, siis peab tal olema täielik arusaam sellega seotud tõenäolisest olulisest mõjust. Kui riigi 

ametiasutuse hinnangul on kava või projekti kirjelduses sedavõrd palju määramatust, et kõnealuse mõju 

hinnanguline olulisuse tase ei ole teaduslikust seisukohast väljaspool põhjendatud kahtlust, siis peab asutus 

nõudma üksikasjalikumat teavet või taotluse tagasi lükkama. Lähenemisviis, mida on kirjeldatud 

juhtumiuuringus Juhtumiuuring 3-4, on näide ühest viisist, kuidas saab ühitada projekti koostamisel esinevat 

määramatust olulise mõju hindamisega nii, et riigi pädeva asutuse jaoks on tagatud kindlus, mis on vajalik 

olulisuse taseme hindamiseks. 

                                                      

51 Rammimine on protsess, millega paigaldatakse vai pinnasesse ilma enne kaevetöid tegemata. 
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Samuti on hea tava määrata kava või projekti hindamise varases etapis kindlaks ootused selle suhtes, mis on 

vastuvõetav ja proportsionaalne seoses ettevaatusprintsiibi kohaldamisega. Selleks võib olla kasulik 

moodustada ekspertide töörühm, mis koosneb riigi pädevast asutusest, riiklikest ekspertidest ja muudest 

peamistest sidusrühmadest. Töörühm saab olemasolevaid teaduslikke tõendeid parimal võimalikul viisil 

kasutada, teha kindlaks, kus esineb tõenäoliselt määramatus ning leppida kokku lähenemisviisis, mille raames 

võrreldavaid olukordi käsitletakse võrdselt ja välditakse liigset rangust või leebust. 

C liites antakse ülevaade heast tavast seoses lähenemisviisidega, mida rakendatakse tuuleenergeetika 

arendusobjektide hindamisel esineva tüüpilise määramatusega toimetulekuks.  

Juhtumiuuring 3-4. Rochdale’i projekteerimislahenduste valik: projekteerimissuundumustega seotud 
määramatusega arvestamine – kohaldamine Orstedi meretuulepargi „Hornsea 3“ suhtes  

Probleem 

Ühendkuningriik on seadnud eesmärgiks katta 2030. aastaks kolmandik oma energiavajadusest meretuuleenergiaga. 

Samal ajal soovitakse langetada tarbijate jaoks elektri hinda. Praegune protsess, alates eeltaotlusest ja lõpetades 

ehitusega, võib aga olla pikk ja arendajatele kättesaadav tehnoloogia areneb kiiresti. Seepärast soovivad arendajad, et 

neil oleks võimalik loa saanud projektidesse paindlikult suhtuda ning kasutada ehituskohas kulutasuvamat ja tõhusamat 

tehnoloogiat, mis võib kättesaadavaks muutuda mitu aastat pärast nõusoleku andmise protsessi algust.  

 

Lahendus 

Rochdale’i lähenemisviisina tuntud projekteerimislahenduste valik võimaldab arendajatel võtta oma nõusolekutaotlustes 

arvesse kujunemisjärgus tehnoloogialahendusi ning leevendada teataval määral taotlusprotsessi käigus 

projekteerimisparameetrites esineva määramatuse probleemi (nt tuuliku spetsifikatsioon, vundamendi tüüp). Selle 

lähenemisviisi puhul põhineb nõusolek võimalike projekteerimislahenduste valikul. Planeerimisel 

projekteerimislahenduste valiku kasutamise lubatavusele andis kolmel korral hinnangu Inglismaa kohus [kohtuasjad R. 

vs. Rochdale MBC ex parte Milne (No 1) ja R. vs. Rochdale MBC ex parte Tew, 1999, ning R. vs. Rochdale MBC ex 

parte Milne (No 2), 2000], millest tulenevalt kutsutakse sellist lähenemisviisi sageli Rochdale’i projekteerimislahenduste 

valikuks (Infrastructure Planning Commission, 2011). 

 

Projekteerimislahenduste valikul põhinevat lähenemisviisi on Ühendkuningriigis kasutatud enamiku meretuuleparke 

käsitlevate taotluste puhul. Tunnistatakse, et meretuuleparkide arendamise keerukuse tõttu võivad taotlejale taotluse 

esitamise ajal teadmata olla paljud välja pakutud kava üksikasjad, mille hulka võib kuuluda  

• tuulikute täpne asukoht ja konfiguratsioon ning sellega seotud arendustöö; 

• vundamendi tüüp; 

• tuuliku laba tipu täpne kõrgus; 

• kaabli liik ja kulgemistee ning 

• meres ja/või maismaal asuvate alajaamade täpsed asukohad.  

  

Praktilised/tehnilised kaalutlused 

Kui riigi pädev asutus lähtub energeetika arendusprojekti jaoks loa andmisel konkreetse projekti asemel 

projekteerimislahenduste valikust, siis seisneb asutuse jaoks peamine küsimus keskkonnamõjus. Keskkonnamõju 

seisukohast peab taotleja tagama, et teostatud KMH ja asjakohase hindamise käigus on kaalutud kõige halvemat 

võimalikku projekteerimislahenduste valikusse kuuluvat projekti. Halvimad stsenaariumid on eri hinnangutüüpide puhul 

erinevad ja see võib muuta KMH ja asjakohase hindamise protsessi keerukaks. On eriti oluline, et nõusoleku andmise 

protsessi käigus konsulteeritavad mõistaksid kaalutavaid võimalusi ja nende tagajärgi olulise mõju hindamist silmas 

pidades.  

 

Eelised 

Projekteerimislahenduste valikul põhinev lähenemisviis muudab meretuuleenergeetika projektide projekteerimise ja 

eelkavandamise etapi paindlikumaks ning annab teatava vabaduse optimeerida tuulikute parameetreid enne ehitust. See 

on järeleproovitud ja vastuvõetav lähenemisviis nõusoleku andmise protsessile, kui projekti lõplik lahendus ei ole kindel 

ning on kehtestatud menetlus olulise mõju usaldusväärseks hindamiseks. 

 

Juhtumiuuring. Orstedi meretuulepark „Hornsea 3“  

Orsted Power (UK) Ltd. (edaspidi „Orsted“) viib Orsted Hornsea Project Three (UK) Ltd. nimel ellu tuulepargi Hornsea 

Project Three Offshore Wind Farm (edaspidi „Hornsea Three“) arendust. Hornsea Three tuuleparki seatakse üles kuni 

300 tuulikut ja selle võimsus saab olema ligikaudu 2,4 GW. Projekti lõplik võimsus arvutatakse välja olemasoleva 

tehnoloogia alusel, mis on ära toodud projekteerimislahenduste valikus. Keskkonnaaruandes, millega algatatakse KMH 

protsess, määratletakse mitmesuguste tehniliste parameetrite maksimaalsed projekteerimisparameetrid. Selle kohta on 

esitatud näide järgmises tabelis.   
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Hornsea Three arendusprotsessi praeguses varases etapis on projekti kirjeldus esialgne ja projekteerimislahenduste 

valiku koostamisel on lähtutud vajadusest tagada piisav paindlikkus, et võimaldada projekti pärast nõusoleku saamist 

üksikasjaliku projekteerimisprotsessi käigus täiendavalt kohandada. Seega tuuakse keskkonnaaruandes ära rida valikuid 

ja parameetreid ning esitatakse nende väärtused. Selleks, et hinnangud ei oleks liiga konservatiivsed, ei ole 

keskkonnamõju hindamiste käigus kaalutud parameetrite puhul tegemist kombinatsiooniga iga komponendi 

maksimaalsetest projekteerimisparameetritest. Näiteks ei ole KMH käigus hinnatud projekteerimislahenduste valikus 

ühtaegu tuulikute maksimaalset arvu ja suurima tuulikuliigiga seotud parameetreid, sest kõnealune lahendus ei ole 

teostatav. Selle asemel kaalutakse maksimaalse projekteerimisstsenaariumi koostamisel iga sihtobjekti ja mõju eraldi 

ning vaadeldakse eri stsenaariume, kus tuulikute suurus on seotud nende arvu ja asjaomase taristu, näiteks tuulikute 

vundamentide suurusega. Nendes stsenaariumides võetakse eelduseks enamasti kas suurim tuulikute arv koos 

väikseima tuulikuliigiga või suurimate parameetritega tuulikuliik, mille puhul tuulikute arv on väiksem. 

Allikas:  

• Infrastructure Planning Commission (IPC), 2011.  

• „Hornsea Project Three Offshore Wind Farm – Environmental Statement: Chapter 3: Project Description" (Tuulepark 

Hornsea Project Three Offshore Wind Farm – keskkonnaaruanne, 3. peatükk „Projekti kirjeldus“), mai 2018, 

https://infrastructure.planninginspectorate.gov.uk/wp-content/ipc/uploads/projects/EN010080/EN010080-000528-

HOW03_6.1.3_Volume%201%20-%20Ch%203%20-%20Project%20Description.pdf. 

• Rowe, J. jt, 2017.  

• Ameerika Ühendriikide siseministeeriumi ookeanienergia kasutamise büroo. Taastuvenergiaprogramme haldav üksus. 

„Draft Guidance Regarding the Use of a Project Design Envelope in a Construction and Operations Plan“ (Juhendi 

kavand projekteerimislahenduste valiku kasutamise kohta ehitus- ja tegevuskavas), 12. jaanuar 2018, 

https://www.boem.gov/Draft-Design-Envelope-Guidance/. 

 

 

3.6 Üldsuse osalemine ja sidusrühmade kaasamine 

Üldsuse osalemine KMH ja KSH menetluses on õigusnormidega ette nähtud. Euroopa Liidu Kohtu hiljutistes 

otsustes on selgitatud, et see kehtib ka asjakohase hindamise menetluse puhul (vt infokast Infokast 3-6).  

Infokast 3-6. Üldsuse osalemine elupaikade direktiivi artikli 6 lõike 3 kohases menetluses ning KMH 
direktiivi ja KSH direktiivi kohases menetluses 

Üldsuse kaasamine artikli 6 lõikes 3 sätestatud menetlusse 

Artikli 6 lõike 3 sõnastuse kohaselt tuleb selliste kavade või projektide jaoks loa andmisel, mille puhul on vaja teostada 

asjakohane hindamine, uurida üldsuse arvamust üksnes vajaduse korral. Kohus on oma otsusega siiski selgitanud, et 

tulenevalt Århusi konventsiooni nõuetest, mille osalised on kõik ELi liikmesriigid eraldi, on asjaomasel üldsusel, 

sealhulgas tunnustatud valitsusvälistel keskkonnaorganisatsioonidel õigus loa andmise menetluses osaleda. See õigus 

hõlmab eelkõige õigust „„keskkonnaasjade otsustamise igas etapis tõhusalt osaleda“, esitades „kavandatava tegevuse 

kohta asjakohaseid kommentaare, teavet, analüüse ja arvamusi kirjalikult või avalikul arutelul või järelepärimisel, kus 

viibib taotleja, vajaduse järgi ka suuliselt““ (otsus kohtuasjas C-243/15).  

 

Kui asjakohane hindamine on kooskõlastatud või toimub ühiselt KMH/KSH menetlusega, võib selle puhul juhinduda 

viimaseid käsitlevates direktiivides sätestatust.  

 

Üldsuse kaasamine KMH direktiivi alusel 

Direktiivi preambul 

• „Üldsuse tõhus kaasamine otsuste tegemisse võimaldab üldsusel väljendada ja otsustajatel arvesse võtta arvamusi 

ja probleeme, mis võivad olla selliste otsuste puhul asjakohased, ning suurendada otsustamisprotsessi 

vastutustundlikkust ja läbipaistvust, panustada üldsuse teadlikkusesse keskkonnaküsimustes ning avaldada toetust 

vastuvõetavatele otsustele. 

Parameeter Maksimumstsenaarium – suurim arv tuulikuid Maksimumstsenaarium – suurimate mõõtmetega tuulikud

Tuulikute arv 300 160

Madalaimas olekus laba otsa kõrgus madalaima 

astronoomilise mõõna nulltasemest (m)
34,97 34,97

Laba otsa maksimumkõrgus madalaima astronoomilise 

mõõna nulltasemest (m)
250 325

Tiiviku maksimaalne läbimõõt (m) 195 265

https://infrastructure.planninginspectorate.gov.uk/wp-content/ipc/uploads/projects/EN010080/EN010080-000528-HOW03_6.1.3_Volume%201%20-%20Ch%203%20-%20Project%20Description.pdf
https://infrastructure.planninginspectorate.gov.uk/wp-content/ipc/uploads/projects/EN010080/EN010080-000528-HOW03_6.1.3_Volume%201%20-%20Ch%203%20-%20Project%20Description.pdf
https://www.boem.gov/Draft-Design-Envelope-Guidance/
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• Osavõttu, sealhulgas ühenduste, organisatsioonide ja rühmade osavõttu ning eelkõige keskkonnakaitset toetavate 

valitsusväliste organisatsioonide osavõttu tuleb seega toetada, edendades muu hulgas üldsusele pakutavat 

keskkonnaalast haridust. 

• Århusi konventsiooni eesmärkide hulgas on soov tagada keskkonnaküsimuste üle otsustamisel üldsuse kaasamise 

õigus, et aidata kaitsta iga inimese õigust elada keskkonnas, mille kvaliteet on tervise ja heaolu tagamiseks piisav. 

Århusi konventsiooni artiklis 6 sätestatakse üldsuse kaasamine otsuste tegemisse, mis on seotud [...] tegevustega, 

mida ei ole kõnealuses lisas loetletud, kuid millel võib olla oluline mõju keskkonnale.“ 

 

Artikli 6 lõige 2 „Selleks et tagada asjaomase üldsuse tõhus osalemine otsustusprotsessides, teavitatakse üldsust artikli 

2 lõikes 2 osutatud keskkonnaalaste otsustusprotsesside korral aegsasti ja hiljemalt siis, kui on mõistlikult võimalik 

teavet anda, elektrooniliselt, avalike teadete või muude sobivate vahendite kaudu“ [vt üksikasjad: 

https://ec.europa.eu/environment/eia/eia-legalcontext.htm]. 

 

Üldsuse kaasamine KSH direktiivi alusel 

Direktiivi preambul  

„Läbipaistvamate otsuste tegemiseks ning hindamiseks esitatud teabe täielikkuse ja usaldusväärsuse tagamiseks on 

vaja sätestada, et kavade ja programmide hindamise käigus konsulteeritakse asjaomaste keskkonnaalaste 

tööülesannetega asutustega ja avalikkusega ning et kehtestatakse kohane ajakava, mis jätab konsulteerimiseks ja 

arvamuste avaldamiseks piisavalt aega.“ 

 

Artikli 6 lõige 4 „Liikmesriigid määravad kindlaks avalikkuse lõike 2 tähenduses, sealhulgas avalikkuse, keda käesoleva 

direktiivi alusel tehtavad otsused mõjutavad või tõenäoliselt mõjutavad või kellel on huvi nende otsuste vastu, kaasa 

arvatud asjakohased valitsusvälised organisatsioonid, näiteks keskkonnakaitset edendavad ja muud asjaomased 

organisatsioonid.“ 

 

Infokastis Infokast 3-6 esitatud konsulteerimisetappide järgimine vastavalt õigusnormidele peab põhinema 

heast tavast lähtuval sidusrühmade kaasamise protsesside käsitlusel. Rahvusvahelisele heale tavale 

vastavaks peetakse hindamist, mille puhul „mõjutatud kogukonnad ja huvitatud sidusrühmad kaasatakse vara 

ja püsivalt ning see toimub läbipaistval, lugupidaval ja vastutustundlikul viisil“, hindamise raames antakse aru 

konsultatsioonide tulemustest ja väljendatakse selgelt, milliste sidusrühmade tõstatatud murekohtadega 

seoses on meetmeid võetud või võtmata jäetud (Brownlie ja Treweek, 2018). 

Konsulteerimine ekspertide, asjaomaste asutuste, vabaühenduste, potentsiaalselt mõjutatud rühmade või 

üldsusega võib parandada asjakohase hindamise teostajatele ja otsustajatele kättesaadavat keskkonnateavet 

(nt aidata kindlaks teha keskkonnamõju või töötada välja sobivaid leevendusmeetmeid) ning aidata 

minimeerida võimalikke konflikte ja viivitusi.  

Konsulteerimine asjaomaste asutuste, elurikkuse ekspertide ja sidusrühmadega artikli 6 lõikes 3 ette nähtud 

menetluste käigus võimaldab koguda teavet ja tagada, et kõik asjakohased andmed ja eksperdiarvamused on 

kättesaadavad ja nendega arvestatakse. Looduskaitse- ja valdkondlikud asutused peaksid tegema 

hindamisprotsessi käigus koostööd tagamaks, et asjakohane hindamine põhineb parimal kättesaadaval teabel 

ja parimatel kogemustel ning et kõiki asjakohaseid aspekte võetakse nõuetekohaselt arvesse. 

Konsulteerimine võiks toimuda ka valdkondadevahelisel tasandil. Kooskõlastatud konsulteerimine 

sidusrühmadega, eelkõige tuule/päikeseenergia ja energiavõrgu arendajate vahel, võib kaasa tuua 

uuenduslikke tavasid, loovaid lähenemisviise ja suurema paindlikkuse kodanike muredele ja nõudmistele 

reageerimisel, sest näiteks üldsuse heakskiit tuuleenergiale peaks olema seotud üldsuse heakskiiduga 

energiavõrkudele. 

Infokastis Infokast 3-7 on kokku võetud tulemusliku üldsusega konsulteerimise ja üldsuse kaasamise 

peamised põhimõtted.  

Infokast 3-7. Juhend tulemusliku üldsusega konsulteerimise ja üldsuse kaasamise kohta (allikas: 
Euroopa Komisjon, 2018b) 

Sidusrühmade osalemise ajastus. Sidusrühmade kaasamine peaks algama tuuleenergeetika arendusobjekti 

planeerimise kõige varasemates etappides, et asjakohast keskkonnateavet saaks kasutada asukohaalternatiivide 

kaalumisel. Eluslooduse tundlike alade kaardistamine koos kohalikelt ekspertidelt ja muudelt sidusrühmadelt saadud 

ajakohase teabega on parim viis teha teadlikke asukohavalikuga seotud otsuseid. Sidusrühmadega konsulteerimine 
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peaks jätkuma planeerimise ja loa andmise menetluse kõigi järgmiste etappide jooksul. Kokkuvõttes parandab varane 

konsulteerimine sidusrühmadega otsustajatele antavat keskkonnateavet, aitab minimeerida arusaamatusi, mis võivad 

viia konfliktide ja viivitusteni ning aitab saavutada projektidele laialdasema heakskiidu ja tekitada suurema kohaliku 

vastutuse tunde (Euroopa Komisjon, 2018b).  

 

Asjakohaste huvirühmade kindlakstegemine. Asjakohaste huvirühmade või sidusrühmade kindlakstegemine on 

üldsuse edukaks kaasamiseks väga tähtis olenemata sellest, kas tegemist on poliitika, kava, programmi (nt valdkondlik 

või piirkondlik) või projektiga. Tuuleenergeetika arendusobjektide planeerimise ja nende jaoks lubade andmise puhul 

on asjaomased sidusrühmad järgmised: 

• ruumilise planeerimise, taastuvenergia poliitika, looduskaitse ja maastikukaitse eest vastutavad asutused; 

• eksperdid, eelkõige kohalikud eksperdid ja vabaühendused, kellel on erialateadmised asjaomase koha elurikkusega 

seotud väärtuste valdkonnas, kuid samuti eksperdid elurikkusele avalduva, eelkõige tuuleenergeetikaga seotud mõju 

hindamise alal (konsultandid, akadeemikud); 

• tuuleenergeetika sektor: sektori esindajatel on praktilised teadmised ja kogemused seoses tuuleparkide ehitamise ja 

käitamisega ning sageli on nad omandanud väga asjakohaseid teadmisi leevendusmeetmete tulemuslikkuse kohta; 

• üldsus.   

 

Riiklikul või piirkondlikul tasandil on kasulikuks lähenemisviisiks mitut sidusrühma hõlmavate koostööplatvormide 

loomine, mille peamisteks partneriteks on valitsus, tuuleenergeetika sektor ning vabaühendused, ning mille 

lõppeesmärk on teabe kogumise ja vahetamise teel töötada välja protokollid. Selline on tava Saksamaal ja 

Prantsusmaal (vt juhtumiuuring Juhtumiuuring 3-5 ja juhtumiuuring Juhtumiuuring 3-6).   

 

Õige teabevahetus- ja konsulteerimisvormi valimine. Üldsuse osalemine võib ulatuda lihtsast teabe levitamisest 

konsulteerimise ja täieliku osalemiseni otsuste tegemisel. 

• Teavitamine: ühesuunaline teabevoog teabe esitajalt üldsusele. 

• Konsulteerimine: kahesuunaline teabevoog teabe esitaja ja üldsuse vahel, mis annab üldsusele võimaluse oma 

arvamust avaldada ja teabe esitajale võimaluse vastata. 

• Osalemine: kahesuunaline teabe- ja ideede voog, mille korral teabe esitaja ja üldsus osalevad ühises analüüsimises 

ja tegevuskava koostamises ning üldsus osaleb / sidusrühmad osalevad vabatahtlikult projektikavandi ja juhtimisega 

seotud otsuste tegemisel põhipunktide suhtes üksmeele otsimise teel.  

 

On selge, et kõige soovitatavam lähenemisviis on osaluspõhine kavandamine, sest see on ainus sidusrühmade sisulise 

kaasamise vorm. Lisaks peab kogu protsess olema läbipaistev ja avatud, keelekasutus peab olema lihtsasti mõistetav 

ja andmed tuleks taotluse korral üldsusele kättesaadavaks teha. 

 

Kahes järgnevas juhtumiuuringus on kirjeldatud väljakujunenud riiklikke mitme sidusrühma koostööstruktuure 

tuuleenergia valdkonnas Saksamaal ja Prantsusmaal. Muudes riikides, nt Rootsis,52 Belgias53 ja 

Madalmaades54 on käivitatud konkreetsed teadusprogrammid, mis on seotud tuuleenergia ja elurikkusega.  

Juhtumiuuring 3-5. Mitme sidusrühma koostöö Saksamaal 

Saksamaal on häid näiteid sidusrühmade koostööst riiklikul tasandil nii mere- kui ka maismaa tuuleenergeetika 

arendusobjektide puhul. 

 

Järgmiste riiklikul tasandil kehtestatud tõhusate menetluste rakendamise eesmärk on integreerida elurikkusega seotud 

kaalutlused tuuleparkide planeerimise ja nende jaoks lubade andmise protsessi.  

• Viie kõrgekvaliteedilise kriteeriumi (künnise) kombinatsiooni kehtestamine seoses tuuleenergeetika tõttu elurikkusele 

avalduva mõju olulisusega.  

• Uurimis- ja seiretegevuse korraldamine ja koordineerimine, eelkõige seoses lindude ja nahkhiirtega, peamiselt 

meretuuleenergeetika arendusobjektide puhul. 

• Nõuannete koostamine ja pakkumine nii era- kui ka avalikule sektorile seoses nahkhiirtele, lindudele ja mereimetajatele 

avalduva mõju vähendamise meetoditega. 

• Konverentside ja seminaride korraldamine ning rahvusvahelistel üritustel osalemine, eelkõige kui seda teevad 

looduskaitseasutused ja taastuvenergeetika ühendused. 

                                                      

52 http://www.swedishepa.se/Environmental-objectives-and-cooperation/Swedish-environmental-work/Research/Vindval--
a-programme-of-knowledge/. 
53 https://odnature.naturalsciences.be/mumm/en/windfarms/. 
54 https://www.noordzeeloket.nl/functies-gebruik/windenergie-zee/ecologie/. 

http://www.swedishepa.se/Environmental-objectives-and-cooperation/Swedish-environmental-work/Research/Vindval--a-programme-of-knowledge/
http://www.swedishepa.se/Environmental-objectives-and-cooperation/Swedish-environmental-work/Research/Vindval--a-programme-of-knowledge/
https://odnature.naturalsciences.be/mumm/en/windfarms/
https://www.noordzeeloket.nl/functies-gebruik/windenergie-zee/ecologie/
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Merealad 

Föderaalne Mere- ja Hüdrograafiaamet (Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie, BSH) on Saksamaal oluline 

merega seotud teenuste osutaja; viimaste hulka kuuluvad keskkonnakaitse, merekeskkonna seire ja mereruumi 

planeerimine Saksamaa majandusvööndis. Amet vastutab meretuuleparkide ja torujuhtmete loataotluste heakskiitmise 

eest. 

BSH on välja andnud mitu standardit, mis käsitlevad mereimetajatega seotud keskkonnauuringuid ning tehnilisi ja 

ehitusalaseid nõudeid. Standardite väljatöötamises osalesid föderaalasutuste, meretuuleenergeetika tööstusharu, 

konsultatsioonifirmade, vabaühenduste ja uurimisinstituutide esindajad. BSH on välja andnud järgmised standardid55: 

standard meretuulikutest merekeskkonnale tuleneva mõju uurimise kohta (StUK 4), mis jaguneb järgmisteks osadeks. 

• Veealuse müra seirel rakendatavad mõõtmisjuhised. 

• Meretuulepargid – veealuse müra prognoosid, dokumentatsiooni miinimumnõuded. 

• Mõõtmise spetsifikatsioon seoses müra leviku tõkestamise süsteemide tõhususe kvantitatiivse hindamisega. 

• Mereimetajate häälitsuste avastamiseks kasutatavate C-POD-seadmete kalibreerimise hindamiseks tehtud uuring 

(ainult saksa keeles). 

• Merepõhja, biotoobi struktuuri ja biotoobitüüpide uurimine seoses meretuuleparkide ühendamiseks kasutatavate 

kaabli kanderaamide paigaldamise protsessidega (ainult saksa keeles). 

• Standardprojekt: miinimumnõuded Saksamaa majandusvööndis asuvate mereehitiste ehitusprojektidele. 

 

On olemas standardmenetlus seire tegemiseks merekeskkonna algse olukorra kohta (enne projekti heakskiitmist) ning 

kohustusliku seire jaoks, mis toimub tuulepargi ehituse ja käitamise jooksul. Enne arendusobjekti ehituse algust tuleb 

kahe aasta jooksul teha lähteuuringuid. Kui lähteuuringute lõpust kuni ehitamise alguseni on möödunud üle viie aasta, 

siis tuleb teha uus kaheaastane lähteuuring. 

 

Maismaa 

Saksamaal on maismaa tuuleenergeetika arendusobjektidega tegelemiseks asutatud mittetulundusühing FachAgentur 

Windenergie (FA Windenergie), milles osalevad föderaalvalitsus, liidumaad, omavalitsused, ettevõtluse ja looduskaitsega 

seotud ühendused ning äriühingud. FA Windenergie koondab paljusid sidusrühmi ja aitab neil lahendada kogu riigis 

tekkivaid küsimusi teabe, uurimistulemuste ja teadmiste ulatusliku ülekande abil. 

 

Näiteks on FA Windenergie avaldanud ülevaate heast tavast seoses metsas asuvate tuuleenergeetika 

arendusobjektidega. Göppingenis asuva Lautersteini tuulepargi puhul andis kõiki sidusrühmi hõlmav koostööpõhine 

lähenemisviis positiivse tulemuse planeerimise ja rakendamise valdkonnas, mille raames määrati näiteks kindlaks 

energiasalvestuseks kasutatavate alade paiknemine väljaspool metsa, et kahandada puhastatava ala suurust. 

Allikas: https://www.bsh.de/DE/PUBLIKATIONEN/_Anlagen/Downloads/Offshore/Standards/Standard-Investigation-

impacts-offshore-wind-turbines-marine-environment_en.pdf?__blob=publicationFile&v=6, https://www.fachagentur-

windenergie.de/. 

https://www.fachagentur-

windenergie.de/fileadmin/files/Veroeffentlichungen/FA_Wind_Good_Practice_Wind_im_Wald_12-2017.pdf. 

 

Juhtumiuuring 3-6. Mitme sidusrühma koostöö Prantsusmaal 

Tuuleenergia ja elurikkuse riiklik programm (Programme éolienne et ) on väga hea näide sidusrühmade koostööst riiklikul 

tasandil. Programmipartnerid olid Prantsuse ministeerium, vabaühendus Birdlife (selle kohalik organisatsioon LPO (Ligue 

pour la Protection des Oiseaux)) ja erasektor. LPO vastutas tehnilise koordineerimise eest ja programmi üle tegi 

järelevalvet kõiki partnereid kaasav juhtrühm.  

 

Programmi eesmärk on integreerida elurikkusega seotud kaalutlused nii mere- kui ka maismaa tuuleparkide 

planeerimisse ja nende jaoks lubade andmisse. Selleks võeti nii riiklikul kui ka kohalikul tasandil mitmeid meetmeid, 

näiteks:  

• kõrgekvaliteediliste kriteeriumide (künniste) kehtestamine, et hinnata tuuleenergeetika mõju elurikkusele, eelkõige 

lindudele ja nahkhiirtele;  

• mõju struktuurne hindamine püsiva riikliku vaatluskeskuse asutamise teel lindudele ja nahkhiirtele avalduva mõju 

hindamiseks;  

• teadusuuringute (vt linki allpool) ja seire korraldamine ja koordineerimine, eelkõige seoses lindude ja nahkhiirtega; 

• era- ja avaliku sektori jaoks metoodika väljatöötamine ja sellega seotud nõustamine ning kõnealuse küsimusega seotud 

tehnilise raamatukogu alalhoidmine; 

                                                      

55 https://www.bsh.de/EN/PUBLICATIONS/Offshore/offshore_node.html. 

https://www.bsh.de/DE/PUBLIKATIONEN/_Anlagen/Downloads/Offshore/Standards/Standard-Investigation-impacts-offshore-wind-turbines-marine-environment_en.pdf?__blob=publicationFile&v=6
https://www.bsh.de/DE/PUBLIKATIONEN/_Anlagen/Downloads/Offshore/Standards/Standard-Investigation-impacts-offshore-wind-turbines-marine-environment_en.pdf?__blob=publicationFile&v=6
https://www.fachagentur-windenergie.de/
https://www.fachagentur-windenergie.de/
https://www.fachagentur-windenergie.de/fileadmin/files/Veroeffentlichungen/FA_Wind_Good_Practice_Wind_im_Wald_12-2017.pdf
https://www.fachagentur-windenergie.de/fileadmin/files/Veroeffentlichungen/FA_Wind_Good_Practice_Wind_im_Wald_12-2017.pdf
https://www.bsh.de/EN/PUBLICATIONS/Offshore/offshore_node.html


 

Juhend: tuuleenergeetika arendusobjektid ja ELi loodusalased õigusaktid 109  

• konverentside ja seminaride korraldamine ning rahvusvahelistel üritustel osalemine; 

• üldise või tehnilise teabe koostamine ja edastamine huvitatud sidusrühmadele, sealhulgas üldsusele.  

 

Prantsuse ametiasutused julgustavad sidusrühmi omavahel kohtuma varases etapis, isegi enne projekti loataotluse 

esitamist. Prantsuse õigusnormidega on lubatud varane teabevahetus sidusrühmadega ning projektide tõkestamine väga 

varases etapis (et vältida aja ja raha kulutamist taotlustele, millel puuduvad väljavaated). Kõnealuseid varaseid samme 

ei tohi segi ajada üldsusega konsulteerimise protsessiga, mis on nõutav loamenetluse raames pärast seda, kui loataotlus 

on ametiasutustele esitatud. 

Allikas:  

https://eolien-biodiversite.com/programme-eolien-biodiversite/.  

https://eolien-biodiversite.com/comment-les-eviter/etudes-r-d/. 

 

https://eolien-biodiversite.com/programme-eolien-biodiversite/
https://eolien-biodiversite.com/comment-les-eviter/etudes-r-d/
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4. STRATEEGILINE PLANEERIMINE  

4.1 Üldteave 

4.1.1 Strateegiline planeerimine üldises tuuleenergeetika kontekstis 

Et ühitada elusloodusega seotud huvid vajadusega taastuvenergia kasutamist laiendada, tuleb uut taristut 

planeerida strateegiliselt suure geograafilise piirkonna ulatuses. Strateegiline planeerimine on samuti hea alus 

loataotluste hindamiseks tähtaegade jooksul, mis on täpsustatud läbivaadatud taastuvenergia direktiivis (EL) 

2018/2001, st kahe aasta jooksul uute elektrijaamade puhul ja ühe aasta jooksul, kui tegu on 

ajakohastamisega. 

Määruse (EL) 2018/199956 kohaselt peavad liikmesriigid koostama riikliku energia- ja kliimakava, et anda oma 

kavandatud panus ELi 2030. aasta taastuvenergia eesmärgi saavutamisse. Lisaks peavad liikmesriigid 

läbivaadatud taastuvenergia direktiivi ((EL) 2018/2001) artikli 15 lõike 7 kohaselt hindama oma taastuvatest 

energiaallikatest toodetud energia võimalusi ja hindamise raames esitama „asjakohasel juhul madala 

keskkonnariskiga kasutuselevõtu alade ruumianalüüsi“. Seega peaksid riiklikud energia- ja kliimakavad olema 

ruumiliste planeeringute aluseks riiklikul ja/või piirkondlikul tasandil või tuleks neist vähemalt juhinduda. 

Ruumiline planeering võib hõlmata kõiki taastuvenergia liike või keskenduda konkreetsele valdkonnale, 

näiteks tuuleenergeetika arendamisele. Planeeringute suhtes tuleks kohaldada KSH menetlust, et teha 

kindlaks ja hinnata mõju (sealhulgas kumulatiivset mõju) ning tõsta samas esile lünki teadmistes ja uuringutega 

seotud vajadusi, samuti võimalikke alternatiivseid teostamisvõimalusi, millega saaks vältida või minimeerida 

tõenäolist olulist mõju.  

Kõnealuses kontekstis hõlmab strateegiline planeerimine otsustusprotsessi. Selle abil tuleb kõigepealt 

kindlaks teha, kas ja mil määral tuuleenergeetika arendamine on tõepoolest keskkonna seisukohast, 

geograafiliselt, sotsiaalselt ja majanduslikult kõige sobivam lahendus CO2 heite vähendamist ja taastuvenergia 

sihtideni jõudmist käsitlevate eesmärkide saavutamiseks. Teiseks tuleb teostada tuuleenergeetika 

arendusobjektide ruumiline planeerimine. Kuigi tuuleenergiat peetakse tähtsaks taastuvaks energiaallikaks, 

millel on ELis suur kasvupotentsiaal, võivad piirkondlikud olud soosida muude tehnoloogialahenduste või heite 

vähendamise strateegiate rakendamist. Ruumiline planeerimine hõlmab mitmesuguste füüsikaliste, sotsiaal-

majanduslike ja keskkonnatingimuste ning -nõuete rakendamist, et teha kindlaks asukohad, mis on eesmärgi 

saavutamiseks kõige sobivamad. Tuuleenergeetika arendusobjektide strateegilisel planeerimisel võetakse 

lisaks tuuletingimustele arvesse ka ehituse tehnilist teostatavust (nt meresügavus, mäeseljakute 

ligipääsetavus), ühendust elektrivõrguga, kaugust asulatest, maastikku, looduskaitse eesmärke jne. Kõiki 

nimetatud tingimusi tuleb kaaluda ja need võivad mõjutada tuuleenergeetika arendusobjektide teostatavust ja 

rakendamist. Käesolevas juhenddokumendis keskendutakse looduskaitsele.  

Infokast 4-1. Tuuleenergeetika arendusobjektide tehniliste omaduste ja eluslooduse tundlikkuse 
kindlakstegemisega seotud tegurid 

Tuuleenergeetika arendusobjektide jaoks sobivate asukohtade leidmisel arvestatavad tehnilised ja sotsiaal-

majanduslikud kaalutlused: 

• tuuleressursi tingimused (nt kiirus, turbulents, äärmuslikud tuulekiirused, tuulenihe, voolutingimus); 

• elektrienergia ülekande- ja transpordivõrkude ligipääsetavus ja läbilaskevõime; 

• maapinna/merepõhja tingimused ja topograafia; 

• elamupiirkondade lähedus;  

• maa/merepõhja kasutatavus ja olemasolevad maa/mereala kasutusviisid; 

• olemasolevate lennu- (laba tipu kõrguse piirangud) ja merekoridoride lähedus; 

• müra piiravad eeskirjad;  

• ohutu distants radarite ja lennujaamadega.  

 

Eluslooduse tundlikkus 

• Natura 2000 ala asukoht ja sellega funktsionaalselt seotud maa-ala asukoht (nt väljaspool Natura 2000 alasid 

asuvad piirkonnad, mis on toitumiskohana olulised liikide jaoks, mille kaitseks Natura 2000 ala on määratud), 

sealhulgas Natura 2000 alade vahelised lennu- või rändeteed. 

                                                      

56 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018R1999&from=ET. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018R1999&from=ET
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• Muud riiklikud/piirkondlikud kaitsealad ja muud alad/elupaigad, mis on (potentsiaalselt) olulised kaitsealuste liikide 

jaoks57. 

• ELi kaitstavate elupaikade ja liikide levik,58 mille puhul pööratakse erilist tähelepanu sellistele tuuleenergia suhtes 

tundlikele liikidele nagu nahkhiired,59 linnud60 ja mereimetajad. 

• Looduslike elupaikade ja/või kaitsealuste liikide populatsioonide kaitsestaatus61 ning, kui kasutatakse ELi tasandi 

eluslooduse tundlike alade kaarte, kaitsestaatus ka ELi tasandil. 

 

Tuuleenergeetika arendusobjektide ruumilise planeerimise suhtes tuleb kohaldada KSH menetlust ja – kui 

sõelumise käigus ei välistatud ühelegi Natura 2000 alale olulise mõju avaldumist – ka asjakohast hindamist. 

Samuti on KSH hea raamistik kumulatiivse mõju käsitlemiseks. Loa andmine selliste tuuleparkide 

arendamiseks, mille asukoht on valitud põhjaliku strateegilise planeerimise tulemusena ja mille puhul on 

varakult ja hoolikalt arvesse võetud elurikkust, on tunduvalt sujuvam kui olukord, kus elurikkusega seotud 

probleemidega tegeletakse tuulepargiprojekti hilisemas etapis.  

Ruumilise planeeringu hindamine ei kaota vajadust hinnata planeeringust lähtuvaid projekte. Planeeringus 

tuleks ideaaljuhul kindlaks määrata tuuleenergeetika arendamiseks sobivate kohtade kategooriad, mis on 

loetletud tähtsuse järjekorras, alates kohtadest, kus taastuvenergia kasutuselevõtuga kaasneb madal 

keskkonnarisk (loodusdirektiivide eesmärke silmas pidades), kuni kohtadeni, kus kasutuselevõtu 

keskkonnarisk on suur. Alade puhul, mille elurikkusega seotud väärtus on erakordselt suur, võidakse kindlaks 

määrata isegi keelutsoonid. Ruumiline planeering võimaldab pidada varakult arutelusid projekti elluviijatega 

tagamaks, et kavandatav projekt hõlmab lahendusi kõigi avastatud tundlike küsimuste käsitlemiseks, eelkõige 

kui projekti asukoht on alal, kus kasutuselevõtu keskkonnarisk on suur. Tuuleenergeetikaga seotud 

planeeringute hindamine peaks olema ka planeeringul põhinevate projektide hindamise aluseks, sest selle 

raames saab kindlaks teha peamised lüngad teadmistes ja koostada orienteeriva valiku meetmetest, mis on 

vajalikud olulise kahjuliku mõju vältimiseks või vähendamiseks. Seega on äärmiselt oluline, et ruumilise 

planeeringu hindamist toetaksid lähteandmed, mis on asjakohased planeeringu ulatust silmas pidades. 

Planeeringu hindamise üksikasjad, sealhulgas lähteandmed, tuleks teha kättesaadavaks arendajatele ja 

teistele sidusrühmadele, et hõlbustada projektide hindamist. 

4.1.2 Meretuuleenergeetika strateegiline planeerimine 

Madala keskkonnariskiga meretuuleenergeetika arendusobjektide kasutuselevõtu seisukohast on eriti olulised 

kaks direktiivi: direktiiv 2014/89/EL, millega kehtestatakse mereruumi planeerimise raamistik (mereruumi 

planeerimise direktiiv), ning direktiiv 2008/56/EÜ, millega kehtestatakse ühenduse merekeskkonnapoliitika-

alane tegevusraamistik (merestrateegia raamdirektiiv). Mereruumi planeerimise direktiivi eesmärk on 

edendada meremajanduse kestlikku kasvu, merealade kestlikku arengut ja mereressursside kestlikku 

kasutamist. Mereruumi planeerimise tähtsust tunnistavad ka Põhjamere piirkonna energeetikafoorum62 ja 

Läänemere energiaturu ühendamise tegevuskava63. 

                                                      

57 Kuigi käesolevas juhendis keskendutakse Natura 2000 aladele, on eluslooduse tundlike alade kaardistamine laiem 
vahend, mille kasutamisel ei piirduta kõnealuste aladega. 
58 Sageli ei ole leviku kohta piisavaid andmeid (nt nahkhiirte puhul). Eluslooduse tundlike alade kaardistamine võib 
hõlmata ka potentsiaalseid elupaiku (nt modelleerimistulemuste põhjal). 
59 Nahkhiired elavad funktsionaalsete elupaikade võrgustikus ja rändavad iga päev (poegimiseks kasutatavate ja suviste) 
varjepaikade ning toitumiseks kasutatavate elupaikade vahel ja hooajaliselt nende piirkondade vahel, kus toimub 
poegimine ja talvitumine. 
60 Vt näiteks dokumenti „Helgoland Paper“, mille on koostanud Saksamaa liidumaade linnukaitseasutuste 
piirkondadevaheline töörühm ning milles esitatakse soovitused asjaomaste lindude esinemispaikade ja tuulikute 
asukohtade vahelise miinimumdistantsi kohta (http://www.vogelschutzwarten.de/downloads/lagvsw2015.pdf). 
61 Vt Juhenddokument ühenduse tähtsusega loomaliikide range kaitse kohta elupaikade direktiivi 92/43/EMÜ kohaselt, 
(https://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/guidance/pdf/guidance_en.pdf). 
62 Vt Põhjamere piirkonna riikide vahelist energiakoostööd käsitlev poliitiline deklaratsioon – mereruumi planeerimise 1. 
toetusrühm; https://webgate.ec.europa.eu/maritimeforum/en/frontpage/1138. 
63 Vt ELi Läänemere piirkonna strateegia 
https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/communic/baltic/action_20032017_en.pdf. 

http://www.vogelschutzwarten.de/downloads/lagvsw2015.pdf
https://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/guidance/pdf/guidance_en.pdf
https://webgate.ec.europa.eu/maritimeforum/en/frontpage/1138
https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/communic/baltic/action_20032017_en.pdf
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Ruumilise planeerimise käsitlustes tuleks kasutusele võtta ökosüsteemil põhinev lähenemisviis,64
, 

65 mille 

puhul liikmesriikide planeeringud aitaksid kaasa energeetikasektori kestlikule arengule merealadel, 

meretranspordile, kalandus- ja vesiviljelussektorile ning keskkonna säilitamisele ja kaitsmisele ning 

keskkonnaseisundi parandamisele. Piirkondliku tasandi merealaseid küsimusi silmas pidades soovitatakse 

liikmesriikidel eelkõige teha omavahel koostööd ruumilise planeerimise ning meretuuleparkide (kumulatiivse) 

mõju hindamise ja jälgimise valdkonnas. 

Liikmesriigid pidid direktiivi oma siseriiklikesse õigusaktidesse üle võtma ja määrama asjaomase ametiasutuse 

18. septembriks 2016. Liikmesriigid pidid mereruumi planeeringud ette valmistama hiljemalt 

31. märtsiks 2021. Euroopa Komisjon koostas 2015. aastal teabedokumendi, mis oli suunatud 

sidusrühmadele ja planeerijatele, kes tundsid mereruumi planeerimise direktiivi vastu huvi seoses 

energeetikasektoritega. Etapilise mereruumi planeerimise juhendi avaldasid Ehler ja Douvere (2009) ning 

veebis kasutatava Euroopa mereruumi planeerimise platvormiga (European MSP Platform)66 loodi teabe- ja 

kommunikatsioonivärav, mille eesmärk on toetada kõiki ELi liikmesriike mereruumi planeerimise rakendamisel. 

EL avaldas juhised piiriülese koostöö kohta mereala ruumilisel planeerimisel (Carneiro, 2017)67. Üks 

mereruumi planeerimise platvormi eesmärke on anda juhiseid võimalike valdkondadevaheliste konfliktide 

lahendamiseks. Näiteks pakutakse platvormi kaudu mitmeid lahendusi tuuleenergeetika ja kaitsetegevuse 

konflikti leevendamiseks, millest üks seisneb tundlike alade kaardistamises geoinfosüsteemi abil, et vältida 

olulisi elupaiku, ning teine seisneb mitmeotstarbeliste merekaitsealade loomises, kus saaks tegeleda ka 

meretuuleenergia tootmisega.  

Meretuuleenergeetika arendusobjektide ruumilised vajadused tulenevad tuulikutest, nendevahelistest 

kaabliühendustest, konverterjaamadest, alajaamadest ja ülekandekaablist, millega elekter suunatakse 

maismaa elektrivõrku. Kuna meres asuv taristu peab olema ühendatud maismaal asuva taristuga, on mereala 

ruumilisel planeerimisel hädavajalik arvesse võtta maa- ja merealade koostoimet. Euroopa Komisjon on 

andnud ka suuniseid maa- ja merealade koostoime kohta mereala ruumilisel planeerimisel (2018)68. 

Merestrateegia raamdirektiivi peamine eesmärk on saavutada 2020. aastaks ELi mereala hea 

keskkonnaseisund. Direktiivi artiklis 3 on hea keskkonnaseisund määratletud kui „mereakvatooriumi 

keskkonnaseisund, mis võimaldab hoida meresid ja ookeane ökoloogiliselt mitmekesistena ja dünaamilistena 

ning olemuselt puhaste, tervete ja produktiivsetena“. Hea keskkonnaseisund tähendab, et mereressursside 

kasutamine toimub kestlikul tasemel ning tagatakse ressursside säilimine tulevaste põlvkondade jaoks. Lisaks 

tähendab hea keskkonnaseisund järgmist: 

 ökosüsteemid ja nende hüdromorfoloogiline seisund (st veeressursside koostis ja olukord) ning 

füüsikaline ja keemiline seisund on täisväärtuslik ja vastupidav inimtegevusest tingitud 

keskkonnamuutuste suhtes;  

 elurikkuse vähenemist inimtegevuse tulemusel takistatakse ja elurikkust kaitstakse;  

 inimtegevus, mille mõjul juhitakse merekeskkonda aineid ja energiat, ei põhjusta saastumisest 

tulenevat mõju. Inimtegevusest tulenev müra on kooskõlas merekeskkonna ja selle ökosüsteemidega.  

Et aidata liikmesriikidel hea keskkonnaseisundi tähendust praktikas tõlgendada, on direktiivi I lisas esitatud 11 

kvalitatiivset tunnust, mis iseloomustavad keskkonda, kui on saavutatud hea keskkonnaseisund. Eelkõige 

                                                      

64 Vt poliitikaülevaade „Implementing the Ecosystem-Based Approach in Maritime Spatial Planning“ (Ökosüsteemipõhise 
lähenemisviisi rakendamine mereruumi planeerimisel), 25. oktoobri 2018. aasta versioon; https://www.msp-
platform.eu/sites/default/files/20181025_ebainmsp_policybrief_mspplatform.pdf. 
65 Vt HELCOMi suunis „Guideline for the implementation of ecosystem-based approach in Maritime Spatial Planning 
(MSP) in the Baltic Sea area“ (Juhend ökosüsteemipõhise lähenemisviisi rakendamiseks mereruumi planeerimisel 
Läänemere piirkonnas); 
http://www.helcom.fi/Documents/Action%20areas/Maritime%20spatial%20planning/Guideline%20for%20the%20impleme
ntation%20of%20ecosystem-
based%20approach%20in%20MSP%20in%20the%20Baltic%20Sea%20area_June%202016.pdf. 
66 https://www.msp-platform.eu/msp-eu/introduction-msp. 
67 https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/985c28bb-45ab-11e7-aea8-01aa75ed71a1. 
68 Asjakohane on ka mereala ruumilise planeerimisega seotud töö, mida on tehtud seoses Põhjamere ja Läänemere 
piirkondliku koostööga (Põhjamere piirkonna energeetikafoorum (https://ec.europa.eu/energy/en/events/north-seas-
energy-forum) ja Läänemere energiaturu ühendamise tegevuskava 
(https://ec.europa.eu/energy/en/topics/infrastructure/high-level-groups/baltic-energy-market-interconnection-plan). 

https://www.msp-platform.eu/sites/default/files/20181025_ebainmsp_policybrief_mspplatform.pdf
https://www.msp-platform.eu/sites/default/files/20181025_ebainmsp_policybrief_mspplatform.pdf
http://www.helcom.fi/Documents/Action%20areas/Maritime%20spatial%20planning/Guideline%20for%20the%20implementation%20of%20ecosystem-based%20approach%20in%20MSP%20in%20the%20Baltic%20Sea%20area_June%202016.pdf
http://www.helcom.fi/Documents/Action%20areas/Maritime%20spatial%20planning/Guideline%20for%20the%20implementation%20of%20ecosystem-based%20approach%20in%20MSP%20in%20the%20Baltic%20Sea%20area_June%202016.pdf
http://www.helcom.fi/Documents/Action%20areas/Maritime%20spatial%20planning/Guideline%20for%20the%20implementation%20of%20ecosystem-based%20approach%20in%20MSP%20in%20the%20Baltic%20Sea%20area_June%202016.pdf
https://www.msp-platform.eu/msp-eu/introduction-msp
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/985c28bb-45ab-11e7-aea8-01aa75ed71a1
https://ec.europa.eu/energy/en/events/north-seas-energy-forum
https://ec.europa.eu/energy/en/events/north-seas-energy-forum
https://ec.europa.eu/energy/en/topics/infrastructure/high-level-groups/baltic-energy-market-interconnection-plan
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käsitletakse käesolevas juhendis järgmisi hea keskkonnaseisundi tunnuseid, mis on seotud 

meretuuleenergeetika arendamisega, ja ELi loodusalaseid õigusakte.  

 1. tunnus. Elurikkus on säilinud. 

 6. tunnus. Merepõhja terviklikkus kindlustab ökosüsteemide funktsioneerimise. 

 7. tunnus. Merevee hüdrograafiliste tingimuste püsival muutusel ei ole negatiivset mõju 

ökosüsteemile. 

 11. tunnus. Energia keskkonda juhtimine (sealhulgas veealune müra) ei kahjusta merekeskkonda.  

 

4.2 Eluslooduse tundlike alade kaardistamise kasutamine 
tuuleenergeetika strateegiliseks planeerimiseks 

4.2.1 Sissejuhatus 

Eluslooduse tundlike alade kaarte tunnistatakse tulemusliku vahendina nende piirkondade 

kindlakstegemiseks, mida tuleks vältida seepärast, et taastuvenergia arendamine võib seal mõjutada tundlikke 

looduslike taime- ja loomaliikide kooslusi. Kaartide abil võib planeerimise varases etapis kindlaks teha alad, 

kus asuvad tuuleenergeetika arendamise suhtes tundlikud elukooslused. 

Komisjon on toetanud eluslooduse tundlike alade kaardistamise käsiraamatu väljatöötamist, et ELis oleks 

võimalik kasutada praktilist vahendit taastuvenergiaga seotud eluslooduse tundlike alade kaartide 

koostamiseks (vt D liide). Selles käsiraamatus antakse põhjalik ülevaade andmestikest, metoodikatest ja 

geoinfosüsteemide rakendustest, mida on vaja tulemuslike eluslooduse tundlike alade kaardistamise käsitluste 

väljatöötamiseks ELi kontekstis. Käsiraamatus keskendutakse ELi loodusdirektiividega kaitstud liikidele ja 

elupaikadele, eelkõige lindudele, nahkhiirtele ja mereimetajatele.  

Eluslooduse tundlike alade kaartide alusel tehakse üldjuhul strateegilise planeerimise otsuseid 

arendusprotsessi algses kohavaliku etapis, need keskenduvad maastiku tasandile ning on sageli piirkondliku, 

riikliku või rahvusvahelise ulatusega. Seega ei kaota eluslooduse tundlike alade kaardistamine vajadust 

teostada elupaikade direktiivi artikli 6 lõike 3 kohaselt kohaspetsiifiline asjakohane hindamine ning viia ellu 

keskkonnamõju hindamised. Samas saab KMH menetluse ajal ja pärast nõusoleku andmist lähtuda tundlike 

alade kaardistamise tulemustest objektide asukoha valimisel mikrotasandil ja võimalike kaitsekorraldusega 

seotud ettekirjutuste tegemisel.  

Eluslooduse tundlike alade kaartides rakendatakse geoinfosüsteeme ruumiliste ja geograafiliste andmete 

võrdlemiseks, analüüsimiseks ja kuvamiseks. Kaartidel kasutatakse ruumilisi andmeid liikide ja/või alade 

elurikkuse kohta. Enamasti lähtuvad kaardid olemasolevatest elurikkuse andmestikest, kuid mõnikord 

kogutakse andmeid konkreetselt eluslooduse tundlike alade kaardi loomise eesmärgil. Enamik käsitlusi 

hõlmab enamat kui ainuüksi ruumiliste andmestike kuvamine (ala piiride, liikide levilate ja andmete, 

geograafiliste omaduste näitamine), nendega määratakse ka andmetel põhinevad tundlikkuse väärtused. 

Kaardid on prognoosivad ja annavad ülevaate ühe või mitme ala või laiema maastiku potentsiaalsest 

tundlikkusest, lähtudes olemasolevatest andmetest ning matemaatilisest ja graafilisest modelleerimisest. 

Siiski tuleb arvesse võtta teatavaid eluslooduse tundlike alade kaardistamisega seotud piiranguid. Esiteks ei 

tohiks seda kasutada sobivate alternatiivsete alade tähistamise vahendina, sest sobivate alternatiivide 

leidmine sõltub veel mitmest muust piirangust ja tingimusest. Teiseks osutub teatavate taksonite hindamine 

paratamatult keerukamaks, sest nende levikut käsitlevad andmed on piiratud ja teadmised neile avalduva mõju 

kohta on puudulikud. Nende rühmade puhul on vaja rakendada lihtsakoelisemat analüüsi ja tõlgendada 

tulemusi ettevaatlikumalt. 

4.2.2 Näited eluslooduse tundlike alade kaardistamise käsitluste kohta 
mere- ja maismaa tuuleenergeetika arendusobjektide puhul 

Eluslooduse tundlike alade kaardistamist seostatakse enamasti tuuleenergeetikaga ja enamik selle käsitlusi 

on hõlmanud linnukoosluste kaardistamist, keda peetakse tundlikuks tuuleparkide käitamise suhtes (maismaal 

ja merel). Muude liikide, näiteks nahkhiirte puhul on eluslooduse tundlike alade kaardistamist keerulisem 

tulemuslikult kasutada, kuid seda saab rakendada ühena mitmest strateegilist planeerimist toetavast 

vahendist, kui on olemas alusandmed.  
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Käesolevas punktis tõstetakse esile eluslooduse tundlike alade kaardistamise kasutamise parimaid tavasid 

seoses mere- ja maismaa tuuleenergeetikaga. Kõnealuste juhtumiuuringute kohta on täiendavat teavet antud 

eluslooduse tundlike alade kaardistamise käsiraamatus.  

Juhtumiuuringus Juhtumiuuring 4-1 esitatakse Belgia Flaami piirkonna tuuleenergeetika valdkonna 

tundlikkuskaart lindude ja nahkhiirte kohta, mis on üks vähestest linde ja nahkhiiri kombineerivatest 

eluslooduse tundlike alade kaardistamise käsitlustest. Juhtumiuuringus Juhtumiuuring 4-2 keskendutakse 

liuglevate lindude tundlike alade kaardile, mis on seotud tuuleenergeetika arendamisega Kreekas, Traakias. 

Juhtumiuuringus Juhtumiuuring 4-3 esitletakse vahendit SeaMaST, millega kaardistatakse merelindude ja 

rannalähedaste veelindude tundlikkust Inglismaa territoriaalvetes asuvate meretuuleparkide suhtes. 

Juhtumiuuring 4-1. Kaart, mis näitab Belgia Flaami piirkonnas elunevate lindude ja nahkhiirte 
tundlikkust tuuleparkide suhtes 

Tuuleparkidega seotud tundlike alade kaart Flaami piirkonna lindude ja nahkhiirte kohta on mõeldud selleks, et tuua esile 

alad, mille valimine tuulikute asukohaks võib ohustada linde või nahkhiiri. Selle eesmärk on anda täiendavat teavet ja 

suuniseid kohapõhiseks hindamiseks ja strateegiliseks planeerimiseks. Tegemist on mitut liiki hõlmava 

tundlikkuskaardiga, mis näitab, kuidas erinevaid rühmi saab hinnata ühe vahendi abil.  

 

Kaardil on piirkond jagatud nelja kategooriasse: suure, keskmise ja võimaliku riskiga ala, millele lisandub ala, kus risk on 

vähene või puuduvad selle kohta andmed. Tundlike alade kaarte ja nendega seotud juhiseid kasutatakse Flaami 

piirkonnas sageli asukohavalikuga seotud otsuste tegemisel. Projektiarendajad ja konsultatsioonifirmad kasutavad kaarte 

strateegiliseks planeerimiseks ning lähtepunktina üksikasjalikumate kohapõhiste projektihindamiste puhul. Kohalikud ja 

piirkondlikud ametiasutused kasutavad neid samal eesmärgil ning kontrollimaks seda, kas projektiarendajad ja 

konsultatsioonifirmad on oma tööd hästi teinud. Tuleb rõhutada, et kõrge riskiga piirkondades peaks kohalik hindamine 

olema üksikasjalikum. Kui kaardi teatavad aspektid on Flaami piirkonnale ainuomased, peaks selle koostamispõhimõtteid 

olema võimalik vabalt rakendada ka mujal.  

 

Lindude tundlike alade kaart 

Vahend hõlmab geoinfosüsteemil põhinevat lindude tundlike alade kaarti, mis koosneb üheksast temaatilisest kaardist 

(nt mittepesitsevate metslindude toitumis- ja puhkealad, hooajalised rändeteed) ning elupaikade prognoosimise kaardist. 

Kõnealuseid kihte on kõige parem uurida eraldi, kuid neid saab ka kohakuti paigutada, et need annaksid ülevaade kõigist 

võimalikest tundlikkuse allikatest. Allpool näidatud kohakuti paigutatud kihid (sünteesitud kaardina) kajastavad 

tundlikkuskategooriaid, mis on liigitatud suureks (3), keskmiseks (2) ja võimalikuks riskiks (1) ning vähest riski ja 

puuduvaid andmeid hõlmavaks kategooriaks (0). Kõnealuse kaardiga saab üksikasjalikult tutvuda veebipõhise rakenduse 

kaudu, mis sisaldab ka muid olulisi kaarte (nt looduskaitsealade kaarte, Natura 2000 alade kaarte jne). 

 
Joonis 4-1. Flaami piirkonnas lindude tundlikkust tuulikute suhtes kajastav sünteesitud kaart (punane: suur risk; oranž: 
keskmine risk; kollane: võimalik risk; hall: piisav teave puudub) 

 

Nahkhiirte tundlike alade kaart 

Nahkhiirte tundlike alade kaart (vt joonis Joonis 4-2) erineb eespool esitatud lindude tundlike alade kaardist. See põhineb 

sobivate elupaikade kindlakstegemisel (aerofotode ja maakatte väliinventuuri põhjal), mida kasutati nahkhiirte esinemise 

prognoosimiseks. 
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Joonis 4-2. Flaami piirkonna nahkhiirte tundlike alade kaardi väljavõte (oranž: risk; kollane: potentsiaalne risk; hall: piisav 
teave puudub). 

 

Sellisel viisil nahkhiirte kaardistamisel on kaks peamist piirangut. Esiteks on elupaiga sobivuse mudelid palju täpsemad 

nende liikide puhul, mis on elupaigaspetsialistid (need on enamasti II lisa liigid, mida tuuleenergeetika arendamine vähem 

ohustab). Ohustatumad liigid ei ole tavaliselt elupaigaspetsialistid, nad on seetõttu levinumad ja tavalisemad ning neid 

leidub isegi elupaikades, mida ei peeta nahkhiirte jaoks optimaalseks. Näiteks leitakse Ühendkuningriigis suur osa 

hukkunud kääbus-nahkhiirtest ja pügmee-nahkhiirtest sellistest paikadest, mida ei liigitata nahkhiirte jaoks eriti 

väärtuslikuks (nt puude ja hekkideta kõrgendikud), kuid mis sobivad tuuleenergeetika arendamiseks. Teiseks, kuigi 

elupaikade prognoose kombineeritakse selliste andmetega nagu varjepaikade asukohad, et selgitada välja 

diferentseeritud riskiga alad, on tegelikult kõikides liikmesriikides asjaomased andmed puudulikud.  

Allikas: https://geo.inbo.be/windturbines/.  

Taustteave ja juhised aruandes (hollandi keeles): 

Everaert, J. (2015). Effecten van windturbines op vogels en vleermuizen in Vlaanderen. Leidraad voor risicoanalyse en 

monitoring. Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek 2015 (INBO.R.2015.6498022). Instituut voor 

Natuur- en Bosonderzoek, Brüssel.  

Kokkuvõte (inglise keeles) ettekandes: Everaert (2018). „Wind farm sensitivity map for birds and bats in Flanders 

(Belgium)“ (Tuuleparkidega seotud tundlike alade kaart Flaami piirkonna lindude ja nahkhiirte kohta). Ettekanne seminaril, 

mis käsitles juhendmaterjali koostamist, mis kirjeldab eluslooduse tundlike alade kaardistamise väljatöötamist ja 

rakendamist ELis taastuvenergia kasutuselevõtu jaoks lähteandmete pakkumise eesmärgil, 22.10.2018, Brüssel, Belgia. 

https://pureportal.inbo.be/portal/files/16505980/sensitivitymaps_Joris_Everaert_voorpdf.pptx.  

 

Juhtumiuuring 4-2. Liuglevate lindude tundlike alade kaart tuuleenergeetika arendamiseks Kreekas 
Traakias 

Traakia piirkonnal on erakordne ornitoloogiline väärtus, sest seal asuvad üleeuroopalise tähtsusega elupaigad; eelkõige 

on tegemist suurte röövlindude ja veelindude elupaikadega. Suur osa kõnealusest piirkonnast on valitud tuuleenergeetika 

arendamise seisukohast prioriteetseks alaks, sest see on ka üks suurima tuulevõimsusega piirkondi Kreeka mandriosas. 

Täpsemalt on riikliku taastuvenergia ruumilise planeerimise raamistiku kohaselt tunnistatud suurem osa Évrose 

haldusüksusest ja osa Rodopi haldusüksusest tuuleenergia seisukohast prioriteetseks alaks (Wind Priority Area 1, 

WPA 1). WPA 1 hõlmab umbes poolt piirkonna Natura 2000 aladest, sealhulgas kahte rahvusparki, ning kattub terve 

alaga, mida kasutavad piirkonnas röövlinnud. Pool WPA 1-st (53 %) hõlmab raisakotka (Aegypius monachus) 

populatsiooni peamise leiupaiga ning samuti range looduskaitse all oleva Dadia rahvuspargi.  

 

Et teha kindlaks, millistel tingimustel on võimalik Traakias kestlikult tuuleparke arendada, koostas Maailma Looduse Fondi 

Kreeka esindus ettepaneku WPA 1 piires tuuleparkide asukohtade valimise kohta (Maailma Looduse Fondi Kreeka 

esindus, 2008). Ettepanek hõlmab liuglevate lindude tundlike alade kaardi koostamist, mis annab ametiasutustele, 

investoritele ja teistele sidusrühmadele teavet, mis on vajalik teadlike otsuste tegemiseks. Kaardil on piirkond vastavalt 

väga tundlike linnuliikide levikule jagatud kaheks eraldi kategooriaks: keelutsoonideks ja tõhustatud kaitsetegevuse 

tsoonideks. Keelutsoonid on kohad, kus tuuleparkide ehitamine peaks olema keelatud. Seevastu tõhustatud 

kaitsetegevuse tsoonid on kohad, kuhu tuuleparke võiks üles seada, kui kasutusele võetakse asjakohased 

https://geo.inbo.be/windturbines/
https://pureportal.inbo.be/portal/files/16505980/sensitivitymaps_Joris_Everaert_voorpdf.pptx
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leevendusmeetmed. Üldise asukohavaliku puhul kõrvutati raisakotkaste ja kaeluskotkaste kolooniate jaoks tundlikke 

alasid must-toonekure territooriumi ja rahvusparkidega. 

 

Koostati raisakotka populatsiooni tundlike alade kaart, mis põhineb üheksast tsoonist koosneval kaitseprioriteetide 

süsteemil (vt joonis Joonis 4-3). See hõlmab suure tähtsusega peamist leiupaika (kus isendid veedavad keskmiselt 70 % 

ajast), vähemtähtsat leiupaika ja perifeeriat (kus veedetakse vähem kui 5 % ajast). Nii peamine kui ka vähemtähtis 

leiupaik on omakorda jagatud neljaks kaitsetsooniks selle järgi, mis osa populatsioonist kõnealust tsooni kasutas (1: 

< 25 %, 2: < 50%, 3: < 75%, 4: > 75 %) vastavalt 19 märgistatud isendi kodupiirkonna analüüsile.  

 

Kodupiirkonna kasutamise modelleerimine kombineeriti kokkupõrkeohu mudeliga, et ennustada raisakotkaste 

kumulatiivset kokkupõrkest tulenevat suremust olukorras, kus käitatakse kõiki olemasolevaid ja kavandatud tuuleparke. 

Mudeli kasutamisel saadi neli erinevat raisakotkaste vältimise määra.  

 

Tundlike alade kaardi põhjal koostati ruumiliselt täpne lahendus, millega täidetakse riiklik tuuleenergia kasutamise 

eesmärk minimaalsete looduskaitsealase kahjuga, mille puhul populatsiooni kadu on vähem kui 1 % tingimusel, et 

peamises leiupaigas käitatavate tuuleparkide põhjustatud populatsiooni suremus (5,2 %) heastatakse täies ulatuses. 

Muude stsenaariumide puhul oleks raisakotka populatsioon ilmselt tõsises väljasuremisohus.  

 

Järeldustest selgus, et on vajalik määrata populatsiooni peamine leiupaik ametlikult tuuleparkide keelualaks, sest see 

on populatsiooni säilimise seisukohast elutähtis ala. Samuti leiti, et sellel alal põhjustatakse raisakotkaste puhul peaaegu 

kogu kokkupõrgetest tingitud kumulatiivne suremus ja samuti on tegemist probleemse alaga muude kokkupõrkealdiste 

liikide jaoks.  

  

 
Joonis 4-3. Loamenetluse eri etappides tuulepargid raisakotka jaoks koostatud tundlike alade kaardil. Suur hulk 
tuuleparke on koondunud liigi kaitse seisukohast elutähtsatesse piirkondadesse (kus isendid veedavad keskmiselt 70 % 
ajast), nagu näitab raisakotka (Aegypius monachus) kohta koostatud üheksa tsooniga tundlike alade kaart (Vasilakis jt, 
2016). 

 

Kuigi tundlike alade kaarti ei ole ametlikult vastu võetud, kasutavad seda nii arendajad kui ka pädevad asutused Traakias 

tuulepargiprojektide koostamise ja hindamise etapis. Vaatamata asjaolule, et kaardil puudub õiguslik staatus, peetakse 

seda kõige kindlamaks teaduslikuks aluseks, millest planeerimisel lähtuda.  

Allikas: 

• Vasilakis, D., Whitfield, P., Schindler, S., Poirazidis, K. ja Kati, V., 2016. „Reconciling endangered species conservation 

with windfarm development: Cinereous vultures (Aegypius monachus) in south-eastern Europe“ (Ohustatud liikide 

säilitamise sobitamine tuuleparkide arendusega: raisakotkad (Aegypius monachus) Kagu-Euroopas); Biological 

Conservation 196 (2016), lk 10–17. 

• Vasilakis, D., Whitfield, P., Kati, V., 2017. „A balanced solution to the cumulative threat of industrialised wind farm 

development on cinereous vultures (Aegypius monachus) in south-eastern Europe“ (Tööstuslike tuuleparkide arenduse 



 

Juhend: tuuleenergeetika arendusobjektid ja ELi loodusalased õigusaktid 117  

raisakotkastele (Aegypius monachus) avalduva kumulatiivse ohu tasakaalustatud lahendus Kagu-Euroopas). PLoS 

ONE 12(2): e0172685.doi:10.1371/ journal.pone.0172685. 

 

Juhtumiuuring 4-3. SeaMaST (Seabird Mapping and Sensitivity Tool, merelindude kaardistamise ja 
tundlikkuse uurimise vahend): Inglismaa territoriaalvetes tuuleparkide mõju hindamiseks kasutatav 
vahend 

Geoinfosüsteemi vahend SeaMaST (Seabird Mapping and Sensitivity Tool, merelindude kaardistamise ja tundlikkuse 

uurimise vahend) loodi kogumaks tõendeid selle kohta, kuidas kasutavad Inglismaa territoriaalvetes merealasid 

merelinnud ja rannalähedased veelinnud, ning kaardistamaks nende suhtelist tundlikkust meretuuleparkide suhtes.  

Vahendis kasutatakse kõrgekvaliteedilisi merelindude uuringu andmeid, mis koguti merel tehtud uuringute käigus kahte 

peamisse merelindude andmebaasi; täpsemalt pärinevad andmed andmebaasi European Seabirds at Sea (ESAS) 

paadipõhise uuringu ja konsultatsiooniettevõtte WWT Consulting õhust tehtud uuringu andmestikest. Vahend hõlmab 

praegu teavet 53 liigi kohta, mis kuuluvad järgmistesse sugukondadesse: Anatidae (partlased), Gaviidae (kaurlased), 

Podicipedidae (pütlased), Procellariidae (tormilindlased), Hydrobatidae (tormipääsulased), Sulidae (suulalased), 

Phalacrocoracidae (kormoranlased), Scolopacidae (kurvitslased), Stercorariidae (änlased), Laridae (kajaklased), 

Sternidae (tiirlased) ja Alcidae (alklased). Nende merelindude tiheduse kaardistamiseks Inglismaa vetes kuni 

200 meremiilini rannikust või naabruses asuvate territoriaalvete piirini loodi esinemistiheduse pinnamudel.  

 

Tundlikkust kajastavad hinded määrati nelja teguri põhjal, mis tähistavad kaitseväärtust (tegurid a–d), ning liigi käitumise 

kuue aspekti põhjal, mida nimetatakse liigi haavatavuse teguriteks (e–j): staatus seoses linnudirektiiviga (a); 

biogeograafilise populatsiooni protsentuaalne osa, mis esineb Inglismaal / Inglise vetes konkreetsel hooajal (b); 

täiskasvanud isendite ellujäämismäär (c), ohustatus Ühendkuningriigis (d); lennukõrgus (e); manööverdamisvõime 

lennates (f); lennates veedetud aja protsentuaalne määr (g); öine lennutegevus (h); häiritus tuulepargiehitistest, laeva- ja 

helikopteriliiklusest (i) ning elupaigaga seotud spetsialiseerumine (j). 

 

Tundlike alade kaardistamisel antud hindeid kasutati koostoimes iga liigi tihedusteguriga igal kolmekilomeetrise 

küljepikkusega võrguruudul, et genereerida eraldi ja kombineeritud tundlike alade kaardid kokkupõrgete ja väljatõrjumise 

kohta.  

 

 
Joonis 4-4. Näited tuuleparkide jaoks koostatud SeaMaSTi tundlike alade kaartide kohta 

 

SeaMaSTi vahend põhineb kõrgekvaliteediliste andmete ja järeleproovitud meetodite kombinatsioonil. Sellega on loodud 

kvaliteetne tundlike alade kaart Inglismaa territoriaalvetes asuvate merelindude kohta. Meetodeid võiks laiendada 

muudele piirkondadele ja/või kohaldada mujal.  

SeaMaST on vabalt kättesaadav geoinfosüsteemi vahend, mis on mõeldud kasutamiseks seoses meretuuleenergeetika 

tööstusharu ja mereruumi planeerimisega. Praeguseks on tutvustatud selle kasutamist infoallikana tuuleparkide 

arendamise ja mereruumi planeerimise valdkonnas. Kuigi kaarti ei ole ametlikult planeerimisprotsessi lõimitud, kasutavad 

seda regulaarselt ametiasutused, vabaühendused jne. 
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Allikas: http://bit.ly/2xON74V. 

 

 

 

 4.3. Tuuleenergeetika arendusobjektide asukohtade 
mitmeotstarbeline kasutamine 

 

Tuuleenergeetika arendusobjektide asukohtades maakasutuse kombineerimine muu majandustegevusega (nt muude 

taastuvate energiaallikate kasutamine, vesiviljelus) või isegi looduskaitse- või looduse taastamise projektidega on 

suurepärane ruumilise planeerimise lahendus. Eesmärk on võimaluste piires vähendada tuuleenergia kahjulikku mõju 

elurikkusele ning üha sagedamini nende alade elurikkust isegi suurendada.  

Euroopas on juba näiteid kohtadest, kus elektritootmise sujuvuse tagamiseks jagavad tuuleenergeetika arendusobjektid 

asukohta muude taastuvenergiasüsteemidega (Natural Power, 2018). Üks näide sellest on Schneebergerhofi jagatud 

asukohaga fotoelektriline päikeseelektrijaam ja tuulepark (vt joonis Joonis 4-5). Kuigi tehnilised ja majanduslikud 

tingimused võivad piirata akude salvestustehnoloogia tööstuslikku kasutamist võrkude tasandil (WindEurope, 2017b), aitab 

nende tõkete kõrvaldamine tõenäoliselt ellu viia jagatud asukohaga arendusobjekte käsitlevaid tulevikuplaane. Akude 

salvestustehnoloogia rakendamisega kaasneb mitmeid eeliseid, kaasa arvatud suurem järjekindlus energiavarustuse ja -

nõudluse tasakaalustamisel. 

 

Joonis 4-5. Jagatud asukohaga tuuleenergeetika arendusobjekt Saksamaal Schneebergerhofis69 
 

Maismaa tuuleenergeetika arendusobjektid asuvad enamasti kohtades, kus maad kasutatakse ka muul otstarbel, näiteks 

põllumajanduse ja üha enam ka metsamajanduse eesmärgil (Richarz, 2014; Helldin, 2017). Mitmes liikmesriigis uuritakse 

                                                      

69 Allikas: © Armin Kübelbeck. (CC BY-SA 3.0) https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Schneebergerhof_01.jpg Wind 
Park Schneebergerhof: https://www.juwi.com.au/wind-energy/references/detail/artikelansicht/wind-park-
schneebergerhof/. 

http://bit.ly/2xON74V
https://www.juwi.com.au/wind-energy/references/detail/artikelansicht/wind-park-schneebergerhof/
https://www.juwi.com.au/wind-energy/references/detail/artikelansicht/wind-park-schneebergerhof/


 

Juhend: tuuleenergeetika arendusobjektid ja ELi loodusalased õigusaktid 119  

uusi asukoha jagamise võimalusi ka merekeskkonna puhul ning eelkõige on keskendutud karpide avamere vesiviljeluse 

ärilise teostatavuse hindamisele (Buck jt, 2017; Syvret jt, 2013).  

Juhtumiuuringutes Juhtumiuuring 4-4 ja Juhtumiuuring 4-5 on esitatud konkreetseid näiteid meretuuleenergeetika 

arendusobjektide mitmeotstarbelise kasutamise kohta. Veel üks näide on energiatootmissaarte kontseptsioon, millega 

loodavad tingimused on lisaks tuuleenergeetika ja muu taastuvenergeetika arendusobjektidele ette nähtud ka elupaikade 

loomiseks, vesiviljeluseks jne. Üks sellist saart käsitlev kava, mille on välja töötanud energiaettevõtete (Gasunie, Tennet, 

Energinet) konsortsium ja Rotterdami sadam, on North Sea Wind Windpower Hub70. 

Juhtumiuuring 4-4. Projekt Edulis, näide tuuleenergia tootmise ja vesiviljeluse kombinatsioonist Põhjameres 

(Belgia) 

 
Merega seotud tegevuse kasv rannikul, tarbijate suurenev nõudlus kestliku ja kohaliku toidutootmise järele ning 

tehnoloogiline areng annavad vesiviljelusele impulsi avamerele liikumiseks, seda nii ELis kui ka kogu ülejäänud 

maailmas. Meretuuleparkide ja vesiviljeluse ühispaiknemine võib tagada taastuvenergia tootmise ning suurendada 

samas toiduga kindlustatust, tööhõivet ja kohalikku tootmist. Põhjameres tehtud prooviuuring on näidanud, et Belgiale 

kuuluva Põhjamere rannikuala bioloogilised ja keemilised tingimused sobivad väga hästi rannakarpide kasvatamiseks. 

Projekt Edulis (2016–2018) on maailma juhtiv näide meretuulepargis toimuvast vesiviljelusest karmi kliimaga keskkonnas. 

Projekti käigus on juba hinnatud tehnilisi väljakutseid ja nüüd koostatakse äriplaan, et alustada kaubandusliku avamere-

vesiviljelusega Põhjameres. 

 

Edulis oli esimene tuulepargis toimuva rannakarpide avamerel kasvatamise katseprojekt. See viidi ellu koostöös, millest 

võtsid osa Genti Ülikool, ILVO (Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek, põllumajanduse, kalanduse ja 

toidu-uuringute instituut), viis erasektori partnerit: Belwind, Brevisco, C-Power, Colruyt Group ja DEME Group ning 

kolmas teaduspartner, kelleks oli OD Natural Environment. Projektiga Edulis uuriti rannakarpide avamerel kasvatamise 

teostatavust Belgia rannikust 30–50 km kaugusel asuvates tuuleparkides. Projekti tulemusena koguti olulist teavet 

järgmiste küsimuste kohta: 

• rannakarpide avamerel kasvatamise bioloogiline teostatavus Belgiale kuuluvas Põhjamere osas; 

• Belgiale kuuluvas Põhjamere osas rannakarpide avamerel kasvatamise süsteemi loomise tehniline teostatavus ja 

sellega seotud vajadused; 

• rannakarpide kasvatuse ja olemasolevate tuuleparkide käitamise lõimitavuse ulatus; 

• kaubandusliku rannakarpide avamerel kasvatamise kasumlikkus; 

• rannakarpide avamerel kasvatamise kestlikkus ja mõju merevee kvaliteedile. 

 

Edulis on eeskuju andev näide era- ja avaliku sektori, sealhulgas uurimisinstituutide vahelisest koostööst, mille eesmärk 

on tõendada meretuuleparkide mitmeotstarbelise kasutamise teostatavust. Belgia valitsus kasutab kõnealuse projekti 

tulemusi selleks, et pakkuda alade mitmeotstarbelise kasutamise võimalusi Belgiale kuuluvas Põhjamere osas. 

Allikas: http://www.aqua.ugent.be/edulis. 

 

Juhtumiuuring 4-5. Söödava austri taastamine meretuuleparkides (Madalmaad) 

Madalmaades asutas majandusministeerium selliste partnerite nagu Wageningeni ülikool, Maailma Looduse Fond ja Ark 

Natuur toel Madalmaade söödava austri konsortsiumi (Platte Oester Consortium, POC). Konsortsium hindab praegu 

söödava austri taastamise teostatavust (ellujäävus, kasvamine ja paljunemine) Madalmaadele kuuluvas Põhjamere osas. 

Töö sai alguse 2015. aastal tellitud kättesaadaval teabel põhinevast uuringust. Uuringus tõdetakse, et intensiivne püük 

põhjatraaliga põhjustas söödava austri varude liigkasutuse ja elupaikade hävinemise Madalmaadele kuuluvas Põhjamere 

osas. Uuringu tulemusena jõuti ka järeldusele, et Põhjameres on olemas söödava austri taastamiseks vajalikud 

keskkonnatingimused, ning töötati välja kava neljast projektist (Borkum Reef, Wadden Sea Survey, Shipwreck Platform 

ja Voordelta) koosneva katseetapi elluviimiseks. Need ja muud tegevused koondasid tähelepanu söödava austri 

taastamiseks tehtavale tööle olemasolevates ja kavandatavates Madalmaade meretuuleparkides. Wageningeni 

                                                      

70 https://northseawindpowerhub.eu/. 

http://www.aqua.ugent.be/edulis
https://northseawindpowerhub.eu/
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mereuuringute instituudi aruandes „Flat Oysters on offshore wind farms“ (Söödavad austrid meretuuleparkides) anti 

hinnang kohtadele, mis on kõige sobivamad võimalikuks austripankade taastamiseks elupaiga omaduste poolest, mille 

hulka kuuluvad merepõhja tingimused, stabiilsus ja vastsete leviku potentsiaalne sõltumatus. Uuring põhineb eeldusel, 

et asjaomastes asukohtades ei toimu merepõhja häirivat tegevust.  

 

Juhtumiuuring näitab, et meretuuleparke saab kasutada looduskaitse aktiivse toetamise aladena. Meretuuleparkide 

asukohtades ei saa toimuda põhjatraaliga püüki. Kuna merepõhja häirivad tegevused on üks peamisi ohte Põhjamere 

elurikkusele, on see oluline eelis. Seega võivad meretuulepargid pakkuda konkreetseid võimalusi looduskaitseks 

(merepõhja häirivate tegevuste keelamise tulemusena) ning looduse taastamiseks (nt seoses söödava austriga) ja võivad 

avaldada täiendavat positiivset mõju (kui tuulepargid kombineeritakse vesiviljelusega).  

Allikas: aruanne söödava austri kohta meretuuleparkides – http://library.wur.nl/WebQuery/wurpubs/523647. 

 

  

http://library.wur.nl/WebQuery/wurpubs/523647
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5 MAISMAA: VÕIMALIK MÕJU 

5.1 Sissejuhatus 

5.1.1 Mõjuliigid 

Käesolevas peatükis vaadeldakse maismaa tuuleenergeetika arendusobjektidest tuleneva mõju peamisi liike. Kõnealune 

mõju võib olulisel määral avalduda elupaikade direktiivi ja linnudirektiivi kohaselt kaitstud elupaikadele ja liikidele.  

Käesoleva peatüki eesmärk on anda arendajatele, vabaühendustele, konsultantidele ja riikide pädevatele asutustele 

ülevaade võimalikust mõjust eri sihtobjektide rühmadele, mis hõlmavad ELi kaitstavaid elupaiku ja liike. Seda mõju tuleks 

arvesse võtta maismaa tuuleenergeetikaga seotud kavade ja projektide väljatöötamisel või läbivaatamisel. Kuna aga 

tõenäoline oluline mõju tehakse alati kindlaks juhtumipõhiselt, siis on tuuleenergeetika arendusobjektide tegelik mõju ELi 

kaitstavatele liikidele ja elupaikadele väga varieeruv. On selge, et paljudel juhtudel ei kaasne hästi kavandatud ja sobiva 

asukohaga arendusobjektidega mingit olulist mõju, samal ajal kui teistel juhtudel võib ilmneda mitu tõenäoliselt olulist mõju.  

On üldteada, et taastuvate energiaallikate kasutuselevõtmine toob ülemaailmsele elurikkusele kasu viisil, mida on 

suhteliselt lihtne hinnata. Küll aga kipub keerulisemaks ja ebakindlamaks osutuma konkreetse tuuleenergeetika 

arendusobjekti ning ELi kaitstavate elupaikade ja liikide vaheline vastastikmõju. Seepärast on oluline uurida iga kava või 

projekti individuaalselt. Lõppkokkuvõttes peaks iga hindamine toimuma sellisel üksikasjalikkuse tasandil, mis on 

proportsionaalne ohtude ja tõenäolise mõjuga ning mõjutatud elurikkuse tõenäolise tähtsuse, kahjustatavuse ja 

taastamatusega (Brownlie ja Treweek, 2018). 

Maismaa tuuleenergeetika arendusobjektidest tulenev mõju võib tekkida ühes või mitmes viiest tuuleenergeetika 

arendamise tüüpilisest etapist:  

• ehituseelne tegevus (nt meteoroloogiaseadmete ja raadamise mõju); 

• ehitustegevus (juurdepääsuteede, platvormi, tuuliku jne ehitamine ning materjalide vedu);  

• käitamine (sealhulgas hooldus);  

• ajakohastamine (olemasoleva tuulepargi tuulikute arvu, tüübi ja/või konfiguratsiooni muutmine);  

• käitusest kõrvaldamine (tuulepargi või üksikute tuulikute kõrvaldamine).  

 

Tähelepanu väärib asjaolu, et ajakohastamise potentsiaalne mõju võib erineda esialgse projekti mõjust. Näiteks võib 

suuremate tuulikute kasutamine kasvatada kokkupõrkeohu ala (st suureneb tiiviku pöörlemisala läbimõõt), kuid samas 

vähendada tuuliku pöörlemiskiirust. Nii võib kokkupõrkeoht minna üle ühelt sihtrühmalt, mis on tundlik tuuliku 

pöörlemiskiiruse muutuste suhtes (nt suured röövlinnud), sihtrühmale, mis on tundlik tiiviku pöörlemisala ulatuse suhtes 

(nt nahkhiired). 

Hinnates tõenäolist olulist mõju, mida maismaa tuuleenergeetika arendusobjektid avaldavad ELi kaitstavatele elupaikadele 

ja liikidele, on oluline võtta arvesse asjaolu, et selline mõju võib tuleneda kogu projekti jalajäljest, st mitte üksnes tuulikutest, 

vaid ka nendega seotud taristust. Näiteks võime näha mõju, mida põhjustavad juurdepääsuteed, alale sisenemine (nt 

hooldustöödeks või ehitamise ajal), anemomeetri mastid, ehitussegud, vundamendid, ehitusettevõtjate ajutised rajatised, 

elektrivõrguga ühendatud õhuliinid ja maakaablid, kaevejäätmed ja/või igasugused alajaamad, kontrollhooned jne.  

Võimalik mõju võib olla ajutine või püsiv. See võib tuleneda tegevusest, mis toimub Natura 2000 ala piires või väljaspool 

selle piire. Liikuvate liikide puhul võib tegevus mõjutada isendeid, kes asuvad asjaomastest Natura 2000 aladest kaugel. 

Näiteks võidakse ala määrata kaitsealaks, sest seal talvituvad nahkhiired, kelle paljunemisala asub teatavad kauguses; 

paljunevate isendite suremus mõjutaks ala populatsiooni. Potentsiaalne mõju võib tuleneda ainuüksi kavast või projektist 

ning võib ilmneda projekti olelusringi eri aegadel. Taastuvenergeetika eesmärkide saavutamiseks üha laiemalt kasutusele 

võetava tuuleenergeetika kontekstis on üha tähtsamad kavad ja projektid, mille koostoime põhjustab kumulatiivset mõju. 

Järgmistes alapeatükkides kirjeldatakse mõjuliike kõigi peamiste sihtobjektide rühmade puhul. Ülevaade on esitatud tabelis 

Tabel 5-1. Mõju kirjeldus põhineb kirjalike allikate põhjalikul analüüsil. Kuigi esineb veel palju määramatust, eelkõige 

seoses uuenduslike tehnoloogiate ja leevendusmeetmetega, hangitakse kiiresti uusi teadmisi, sageli tänu intensiivsemale 

ja täiustatud seirele; eeldatavalt tehakse järgmistel aastatel veel palju huvitavaid avastusi.    

Tabel 5-1. Maismaa tuuleenergeetika arendusobjektide avaldatava mõju ülevaade 

Sihtobjekt Maismaa tuuleenergeetika mõju  

Elupaigad Elupaiga kadumine ja selle seisundi halvenemine 
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Elupaiga killunemine  
Elupaiga häirimine 
Invasiivsete võõrliikide sissetoomine ehituse ajal (invasiivsete võõrliikide seemnetega 
saastunud mullad) 
Elupaiga loomine (tuulepargist eemal asuva elupaiga loomine, et meelitada linde loodud 
elupaikadesse ja tuulepargist eemale; intensiivselt majandataval põllumajandusmaal 
elupaiga loomine, milleks tagatakse vähem intensiivselt kasutatavate alade olemasolu)  
Muutused mikrokliimas  
Pinnase tihendamine  
Kaudne mõju 

Nahkhiired 

Elupaiga kadumine ja selle seisundi halvenemine  
Häirimine ja väljatõrjumine 
Elupaiga killunemine  
Kokkupõrge  
Tõkestav mõju  
Barotrauma (st rõhuvahest tingitud kehakudede kahjustused) 
Lennukoridoride ja varjepaikade kadumine või nende asukoha muutumine  
Selgrootute saakloomade suurem kättesaadavus ja seega suurem kokkupõrkeoht 
öövalgustuse tõttu  
Kaudne mõju 

Linnud 

Elupaiga kadumine ja selle seisundi halvenemine  
Häirimine ja väljatõrjumine  
Elupaiga killunemine  
Kokkupõrge  
Tõkestav mõju  
Kaudne mõju  

Muud liigid 

Elupaiga kadumine ja selle seisundi halvenemine  
Elupaiga killunemine  
Häirimine ja väljatõrjumine  
Kaudne mõju 

 

5.1.2 Leevendusmeetmed 

Pärast eespool loetletud mõjuliikide käsitlust on alapeatükkides kirjeldatud võimalikke leevendusmeetmeid, mille abil saab 

ära hoida või vähendada tõenäolist olulist mõju71.  

Leevendusmeetmed on mõju hindamise puhul väga olulised. Kui asjakohase hindamise tulemusena jõutakse järeldusele, 

et kava või projekt avaldab ala terviklikkusele negatiivset mõju või et sellist mõju ei saa välistada, ei või asjaomast projekti 

heaks kiita. Siiski võib sõltuvalt kindlakstehtud mõju suurusest olla võimalik kehtestada teatavad leevendusmeetmed, mis 

hoiavad selle mõju ära või vähendavad seda sellisele tasemele, kus see enam ei kahjusta ala terviklikkust.  

Leevendusmeetmed peavad olema otseselt seotud asjakohase hindamise käigus kindlaks tehtud tõenäolise mõjuga ning 

need meetmed võib kavandada üksnes pärast seda, kui seda mõju on asjakohase hindamise käigus täielikult hinnatud ja 

kirjeldatud. Seega saab leevendusmeetmeid kaaluda ainult selles etapis ja mitte sõelumisetapis. 

• Leevendusmeetmete kindlaksmääramine, nagu ka mõju hindamine, eeldab asjaomaste liikide ja elupaikade põhjalikku 

tundmist. 

• Leevendusmeetmeid, mille eesmärk on mõju vältida, vähendada või ennetada, ei tohi segi ajada asendusmeetmetega, 

mille eesmärk on korvata projektist tulenev võimalik kahju. Asendusmeetmeid võib kaaluda vastavalt artikli 6 lõikele 4 

ainult siis, kui kava või projekt on heaks kiidetud, kuna see on ülekaalukate üldiste huvide seisukohast eriti mõjuvate 

põhjuste tõttu vajalik ja alternatiivid puuduvad.  

 

Leevendusmeetmeid võib soovitada kava või projekti kohta ettepaneku tegija ja/või neid võib nõuda või need kehtestada 

riigi pädev asutus. Tegelikult tunnistatakse vajadust leevendusmeetmete järele sageli varakult kava/projekti kavandamis- 

või algetapis, näiteks arendaja/taotleja ning looduskaitsenõustajate vahelise taotlemiseelse arutelu käigus. Sellistel 

juhtudel käsitletakse leevendusmeetmete võtmise vajadust loataotluse osana (vt ka head tava juhtumiuuringust 

Juhtumiuuring 3-6).  

                                                      

71 Lisaks on olemas kõrvalmeetmete kategooria. Need on vältimise, vähendamise ja kompenseerimisega seotud 
täiendavad reguleerivad meetmed, mille eesmärk on näiteks elupaiku või liike käsitlevate teadmiste täiendamine või 
uurimisprojektide teostamine. See protsess on hõlmatud sidusrühmade kaasamist käsitleva punktiga 3.6 ning eelkõige 
juhtumiuuringutega Juhtumiuuring 3-5 ja Juhtumiuuring 3-6; sellele peatükis 4.2 ei keskenduta. 
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Leevendusmeetmete puhul tuleks kaaluda: 

• vältimist, mis seisneb olulise mõju tekkimise takistamises; 

• vähendamist, mis seisneb mõju ulatuse ja/või tõenäosuse vähendamises. 

 

Tabelis Tabel 5-2 on antud ülevaade võimalikest leevendusmeetmetest seoses tuuleenergeetika arendusobjektide 

planeerimise ja projekteerimise etapiga ning viie olelusringi etapiga.  

Tabel 5-2. Leevendusmeetmete liigid (Gartman, 2016, kohandatud) 

Meede (liik)  Kirjeldus 

Planeerimine, asukohavalik ja 
projekteerimine 

 

Asukohavalik makrotasandil 
(vältimine) 

See on seotud tuuleenergeetika arendusobjektide ruumilise planeerimisega ja 
sellega tagatakse nende looduskaitse seisukohast asjakohane asukohavalik. 
Ökoloogiliselt tundlike alade vältimine (mida toetab näiteks eluslooduse tundlike 
alade kaardistamine) on oluline mõju ärahoidmise meede.  

Asukohavalik mikrotasandil 
(vältimine/vähendamine) 

Tuulepargi konfiguratsioon: tuulikute liigi ja nende täpse asukoha valimine72. 

Taristu projekteerimine 
(vähendamine) 

Tuulikute arv ja tehniline kirjeldus (sealhulgas tuulikute kõrgus, valgustus, kaabli 
maa-alune sügavus ja varjestus, vundamendi konstruktsioon jne). 

Ehitamiseelsed meetmed  

Ajastamine 
(vältimine/vähendamine)  

Tegevuste vältimine, vähendamine või etappideks jaotamine ökoloogiliselt 
tundlikel perioodidel. 

Alternatiivsed ehitusmeetodid ja 
tõkked (vähendamine) 

Potentsiaalselt häirivate või kahjulike visuaalsete stiimulite ja heidete, näiteks 
müra ja vibratsiooni ärahoidmine või vähendamine. 

Ehitus  

Ajastamine 
(vältimine/vähendamine)  

Tegevuste vältimine, vähendamine või etappideks jaotamine ökoloogiliselt 
tundlikel perioodidel. 

Alternatiivsed ehitusmeetodid ja 
tõkked (vähendamine) 

Potentsiaalselt häirivate või kahjulike visuaalsete stiimulite ja heidete, näiteks 
müra ja vibratsiooni ärahoidmine või vähendamine. 

Peletamine (vähendamine) Akustilised ja visuaalsed meetodid. 

Käitamine  

Tuuliku käitamise ajastamine 
(vältimine/vähendamine) 

Tuuliku väljundvõimsuse piiramine, tuuliku labade flügeerimine ning käivitava 
kiiruse suurendamine73 (nt tuuliku pöörlemise peatamine ajal, kui rändlinnud 
lähenevad turbiini kõrguselt või tuulikute pöörlemisaja vähendamine).   

Peletamine (vähendamine) Akustilised, visuaalsed ja elektromagnetilised meetodid. 

Juurdepääsuteede 
looduslikkuse taastamine ja/või 
nende kasutamise tõkestamine 

Kui tuulikud on valmis ehitatud, ei ole suurtel juurdepääsuteedel enam otstarvet 
(sest hooldusega tegelevad töötajad saavad kasutada väiksemaid teid). Seega 
saab juurdepääsuteede looduslikkuse ajutiselt taastada (kuni ajakohastamise või 
käitusest kõrvaldamise etapini) ning paigaldada saab tõkked volitamata isikute 
juurdepääsu takistamiseks. 

Elupaiga kaitsekorraldus 
(vähendamine) 

Elupaiga kaitsekorraldusel võib olla erinevaid rakendusi. Üks võimalus on muuta 
tuulikute lähedal asuvad elupaigad ebaatraktiivseks (nt luua (eba)atraktiivseid 
toitumis- ja paljunemisalasid ning eemaldada korjused röövlindude 
eemalhoidmiseks) ja samas luua atraktiivsed elupaigad ohutsoonist eemal (nt 
eemal aladest, kus esineb kokkupõrkeoht), et veenda ja meelitada liike tuulikutest 
eemal püsima. Teine võimalus on luua mingit laadi elurikkus tuulikute lähedal, 
eelkõige kui tuulikud asuvad intensiivse põllumajandustegevusega aladel. 
Lähenemisviise tuleb kaaluda iga juhtumi puhul eraldi.    

Ajakohastamine  

Koost lahtivõtmine ja 
ümberpaigutamine 
(vältimine/vähendamine) 

Tuulikute asendamine (nt kõrgemate tuulikutega, mille arv on väiksem) või 
ümberpaigutamine. 

Ajastamine 
(vältimine/vähendamine) 

Tegevuste vältimine, vähendamine või etappideks jaotamine ökoloogiliselt 
tundlikel perioodidel. 

Alternatiivsed ehitusmeetodid ja 
tõkked (vähendamine) 

Potentsiaalselt häirivate või kahjulike heidete, näiteks müra, vibratsiooni ja 
elektromagnetväljade ärahoidmine või vähendamine. 

Käitusest kõrvaldamine  

Koost lahtivõtmine ja taastamine 
(vältimine) 

Tuulikute ja nendega seotud taristu eemaldamine. 

                                                      

72 Tuulikute paigutus ja asukoht avaldab märkimisväärset mõju tuulepargiga seotud taristu asukohale; mikrotasandi 
asukohavalik peaks toimuma nii, et arvesse võetakse kõiki asjaomaseid tegureid. 
73 Labade flügeerimine on protsess, mille käigus muudetakse labade nurka (kallutust), et pöörlemiskiirust vähendada. 
Käivitav kiirus on tuule kiirus, mille juures tuulik hakkab pöörlema ja elektrienergiat tootma. 
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Ajastamine 
(vältimine/vähendamine) 

Tegevuste vältimine, vähendamine või etappideks jaotamine ökoloogiliselt 
tundlikel perioodidel. 

Alternatiivsed ehitusmeetodid ja 
tõkked (vähendamine) 

Potentsiaalselt häirivate või kahjulike heidete, näiteks müra ja vibratsiooni 
ärahoidmine või vähendamine. 

 

Järgnevates peatükkides arutatakse iga nimetatud mõjuliigi asjakohasust seoses kõikide peamiste sihtobjektide 

rühmadega. Võttes arvesse makrotasandi asukohavaliku tähtsust ja sellega seotud strateegilist planeerimist, on seda laadi 

vältimismeetmele pühendatud eraldi peatükk (vt peatükk 4).  

Nagu tõenäolisi olulisi mõjusid, tuleks ka leevendusmeetmeid kaaluda iga juhtumi puhul eraldi. Kohaldada võib kaugust 

määravaid künniseid (nt vähim vahemaa nahkhiirte populatsiooni paljunemispaigani või linnuliikide toitumis- ja 

pesitsusaladeni), kui need põhinevad teaduslikel tõenditel. Selliseid künniseid tuleks siiski kohaldada ettevaatlikult ja iga 

juhtumi puhul eraldi. Näiteks võib nahkhiirte varjepaigast arvestatava vahemaa künnise kohaldamine olla tulemuslik ühel 

alal ja ühe liigi puhul, kuid osutuda mõjutuks või tarbetuks teisel alal asuva teise liigi varjepaiga puhul. Seega ei ole 

käesolevas juhendis läviväärtusi esitatud. Käesoleva juhenddokumendi peatükis 7 käsitletakse seiret ja kohandatud 

juhtimist. Seire ei ole leevendusmeede, kuid on äärmiselt vajalik selle tagamiseks, et leevendusmeetmeid tegelikult 

rakendatakse ja et nende tulemuslikkus vastab asjakohase hindamise prognoosile. Kuigi asjakohasel hindamisel tehtud 

järeldused ala terviklikkusele avalduva negatiivse mõju kohta peavad teaduslikust seisukohast olema väljaspool 

põhjendatud kahtlust, ei tähenda see, et kõnealuste prognooside kinnitamiseks tehtav seire ei oleks vajalik. 

5.2 Elupaigad 

5.2.1 Sissejuhatus 

Tuuleenergeetika arendusobjektid paiknevad tavaliselt avatud kohtades, kus on head tuuleressursid. Väikesed ja keskmise 

suurusega tuulikud asuvad tavaliselt põllumajandusettevõtete, eraeluasemete või ärikinnisvara lähedal muudetud 

looduslikes elupaikades. Seevastu suured tuuleenergeetika arendusobjektid asuvad tihti kaugemal kõrgendikel, 

rannikualadel ja avatud rohumaadel; just nendes piirkondades asuvaid elupaiku mõjutab arendus kõige tõenäolisemalt. 

Kõrgemate tuulikute kasutuselevõtu tulemusena on tekkinud suundumus, mille kohaselt suurte tuuleparkide jaoks 

kasutatakse metsamajandusmaad. 

Asjakohasel hindamisel tuleb arvesse võtta järgmisi elupaiku:  

 I lisas loetletud looduslike elupaikade liigid;  

 nende liikide elupaigad, mis on loetletud elupaikade direktiivi II lisas;  

 nende looduslikult esinevate linnuliikide elupaigad, mis on loetletud linnudirektiivi I lisas;  

 regulaarselt esinevate rändlinnuliikide elupaigad.  

Arvesse tuleb võtta ka elupaikade direktiivi IV lisa punktis b loetletud rangelt kaitstud taimeliike ning IV lisa punktis a 

loetletud rangelt kaitstud loomaliikide paljunemis- või puhkepaikasid.  

Tuuleenergeetika arendusobjekti ja sellega seotud taristu, näiteks juurdepääsuteede, sektsioonidevaheliste kaablite74 ja 

alajaamade ehitusest tuleneva otsese elupaikade kadumise ulatus sõltub projekti suurusest, asukohast ja 

projekteerimislahendusest. Kuigi tegelikult taristuga kaetud maa-ala võib olla suhteliselt väike, võib sellest tulenev mõju 

olla levinum, kui kavad või projektid häirivad ökoloogilisi, hüdroloogilisi või geomorfoloogilisi protsesse. Sellised 

dünaamilised elupaigad nagu liivaluited või märgalad on samuti tundlikud struktuuri ja toimimise mis tahes muutuste 

suhtes. Seda võib põhjustada näiteks pinnase tihendamine, taimestikust puhastamine, kuivendamine, ümberkujundamine, 

millega võib kaasneda selline mõju nagu erosioon ja elupaiga halvenemine laiemal alal. 

Lähteandmeid olulise mõju hindamise toetamiseks tuleks koguda parimaid võimalikke meetodeid kasutades (vt näiteks 

Dafis jt, 2001; Environment Agency, 2003; Pentecost jt, 2009; Smith jt, 2011). Näited lähteuuringute tüüpiliste meetodite 

kohta on kokku võetud infokastis Infokast 5-1. 

Infokast 5-1. Näited elupaikade lähteuuringute teostamise meetodite kohta 

                                                      

74 Käesolevas juhenddokumendis esitatud teave tuulikute ühendamiseks kasutatavate kaablite kohta on asjakohane ka 
seoses õhuliinide/maakaablite kaudu elektrienergia ülekandmisega. Üksikasjalikud juhised seoses energiaülekande 
taristu ja ELi loodust käsitlevate õigusaktidega on avaldatud eraldi juhenddokumendis (Euroopa Komisjon (2018c)). 
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Uuringuid on tõenäoliselt vaja selleks, et teha kindlaks, millised I lisa elupaigad asuvad tuuleenergeetika arendusobjekti 

jalajälje sees ja tavaliselt ettenähtud puhvervööndis (nt valgalas). Kohati on üksikasjalikud juhised asjakohaste 

uurimismeetodite kohta kättesaadavad riiklikul tasandil. 

 

Liikide kindlakstegemine ja elupaikade arvukuse hindamine: 

• ruut- ja/või transektuuringud. 

 

Elupaikade leviku kaardistamine: 

• otsene visuaalne vaatlus (välikaardistus); 

• kaugvaatlus (satelliitkaugseire, multispektraalne kaugseire õhust, aerofotode fototõlgendus, aerofotode järgi 

maapinna kaardistamine). 

 

5.2.2 Mõjuliigid 

5.2.2.1 Millised on peamised mõjuliigid? 

Peamiste elupaikadele avalduva mõju liikide kohta on esitatud kokkuvõte infokastis Infokast 5-2 ja tabelis Tabel 5-3. Iga 

liik võib mõjutada elupaiga koguulatust ja kvaliteeti. 

Infokast 5-2 Elupaikadele avalduva mõju liigid 

• Otsene kadumine – elupaiga ulatuse vähenemine selle eemaldamise, ümberkujundamise või katmise tõttu (nt 

ehitusmaterjalide või suspendeerunud setete ladestumise mõjul). 

• Killunemine – elupaiga ühtse ala jagunemine kaheks või enamaks väikeseks eraldatud alaks. 

• Seisundi halvenemine – elupaiga kvaliteedi halvenemine sellele iseloomulikesse kooslustesse kuuluvate liikide 

arvukuse ja/või biomassi vähenemise tõttu. 

• Häirimine – keskmiste keskkonnatingimuste ajutine muutus (nt suspendeerunud setete või tolmukogumite tekke või 

suurenenud inimeste kohaloleku ning valguse ja müra koguse tõttu). 

• Elupaiga loomine – elupaikade loomine või taastamine osana leevendusmeetmete komplektist. 

• Muutused mikrokliimas – tiivikulabade liikumisest tulenevad väikesed muutused õhutemperatuuris ja õhuniiskuses. 

• Kaudne mõju – elupaiga kadumine, killunemine ja selle seisundi halvenemine, mis tuleneb näiteks pinnase 

tihendamisest, kuivendamisest, karjatamissurve muutumisest, erosioonist/uhtumisest või invasiivsete võõrliikide ja 

saasteainete sissetoomisest. 

 

 

 

Tabel 5-3. Elupaikadele avalduvad mõju liigid projekti olelusringi jooksul maismaa tuuleenergeetika arendusobjektide puhul 

Mõjuliigid Projekti etapp 
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Elupaiga kadumine ja selle 
seisundi halvenemine 

X X  X X 

Elupaiga killunemine X X X X X 

Elupaiga häirimine X X X X X 

Elupaiga loomine  X X X X 

Muutused mikrokliimas  X X X X 

Pinnase tihendamine  X  X X 

Kaudne mõju X X X X X 
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Mõju taimeliikidele tuleks hoolikalt hinnata. Selle põhjuseks on asjaolu, et mägedes kasvavatele taimeliikidele, mille elupaik 

on väga spetsiifiline ja mis kasvavad piiratud aladel, võib avalduda ulatuslik mõju lisaks tuulikute ülesseadmisele ka teede 

avamise ja sellele järgneva lihtsustatud juurdepääsu tõttu. 

Samuti tuleks hoolikalt kaaluda seda, milline on võimalus, et alale tuuakse sisse võõrliike või kohalike taimeliikidega 

võrreldes teist päritolu looduslikult esinevaid taimeliike. Näiteks võib muudelt aladelt toodud muld, mida kasutatakse teede 

ehitamiseks, sisaldada võõra bioloogilise materjali (invasiivsete või mitteinvasiivsete liikide) seemnevaru. 

Mitme uuringu tulemused näitavad, et tuuleenergeetika arendusobjektid võivad mõjutada mikrokliimat kuni 200 m kaugusel 

töötavatest tuulikutest (Armstrong jt, 2016). Eelkõige võivad need põhjustada kõrgemat õhutemperatuuri ja 

absoluutniiskust öösel ning õhu-, pinna- ja mulla temperatuuri kõikumist kogu ööpäevase käigu jooksul (Armstrong jt, 

2016). See mõju on siiski suhteliselt piiratud (nt vähem kui 0,2 °C piires) ja eeldatavasti ei avalda need tõenäolist olulist 

mõju ala terviklikkusele.  

5.2.2.2 Kuidas hinnatakse olulisust? 

Olulisuse hindamisel tuleb alati tugineda kindlatele teaduslikele argumentidele ja võtta arvesse ala kaitse-eesmärke. 

Elupaikade puhul lähtutakse olulisuse kindlakstegemisel vähemalt järgmisest: 

• prognooside kohaselt halveneva seisundiga ELi kaitstava elupaiga pindala75 võrdlus elupaiga algse üldpindalaga; 

• ELi kaitstavate liikide elupaiga tähtsus.  

 

See eeldab head arusaamist elupaikade levikust, eriti arusaamist olulise mõju ärahoidmiseks rakendatavate meetmete 

teostatavusest (vt punkt 5.2.3). 

Tuuleenergeetika arendusobjekti tõttu muutunud kasutusotstarbega maa kogupindala varieerub vastavalt arendusobjekti 

asukohale ja mastaabile. Maakasutuse muutmise ulatus on tõenäoliselt väiksem kultuurmaastiku kui metsade ja 

mägipiirkondade puhul. 

Olulisust mõjutavad ka: i) mõjutatavate elupaikade haruldus ja kahjustatavus; ii) elupaikade tähtsus ELi kaitstavate liikide 

toitumis-, paljunemis- või talvitumispaigana; ja/või iii) nende roll koridoride või vahepeatustena liigi liikumisel laiemal 

maastikul.  

Tuuleenergeetika arendusobjektid, mis paigutatakse teatavate haruldaste ja tundlike elupaigatüüpide – näiteks märgalade, 

vaipsoode või kõrgrabade – sisse või lähedale, võivad põhjustada selliste elupaikade kadumist või nende seisundi 

halvenemist. Muret ei tekita ainuüksi elupaiga pindala otsene kadumine, vaid võimalik kahju, mida võidakse ehitamise ja 

käitamise käigus tekitada elupaiga struktuurile ja ökoloogilisele toimimisele. Sellistel kahjustustel võib olla oluline mõju 

palju suuremas piirkonnas kui otseselt kasutusele võetud maa-alal. 

Eriti võib tuuleenergeetika arendusobjektide või nendega seotud taristu, näiteks uute või täiustatud juurdepääsuteede 

sobimatu kohavalik kahjustada turbaalasid. Kahju tekib sageli seetõttu, et arendamisel ei võeta piisavalt arvesse turbaalale 

iseloomulikke hüdroloogilisi omadusi. Seega, kuigi kaotsiläinud turba tegelik kogus võib olla väike, on võimalik, et turbaala 

looduslikule valgalasüsteemile tekitatud kahjustustest, mille põhjuseks on näiteks kuivenduskraavid, tekivad tunduvalt 

laiemat ala mõjutavad tagajärjed. Lõppkokkuvõttes võib see viia oluliselt suurema turbaala ja muude sellega seotud 

elupaikade, näiteks ojade ja muude alast allavoolu jäävate vooluveekogude seisundi halvenemiseni. 

Mõju olulisus võib sõltuda bioloogilistest, keskkonnaalastest ning kava või projekti projekteerimisega seotud teguritest. 

Infokastis Infokast 5-3 on kokku võetud tegurid, mida reeglina nii lähteandmete kogumise meetodite kui ka olulisuse 

hindamisega seoses arvesse võetakse. 

Infokast 5-3. Tegurid, mille abil määratakse kindlaks lähteandmete kogumise meetodid ja millest lähtutakse 

olulisuse hindamisel seoses elupaikadega 

Bioloogilised tegurid 

                                                      

75 I lisas loetletud looduslike elupaikade liigid, nende liikide elupaigad, mis on loetletud elupaikade direktiivi II lisas, nende 
looduslikult esinevate linnuliikide elupaigad, mis on loetletud linnudirektiivi I lisas, ning regulaarselt esinevate 
rändlinnuliikide elupaigad. 
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• Tundlikkus, vastupidavus (taluvus) ja taastuvus (taastumispotentsiaal) 

• Invasiivsete võõrliikide esinemine 

 

Keskkonnategurid 

• Pinnase või sette tüüp ja morfoloogia 

• Õhukvaliteet (nt tolm) 

• Vee kvaliteet ja kogus 

• Juba toimuv tegevus, näiteks karjatamine, mis võidakse tuulenergeetika arendamise tõttu välja tõrjuda või keelata, 

mis omakorda põhjustab keskkonnatingimuste muutumise 

 

Kava või projektiga seotud tegurid 

• Tuulikute arv, suurus, vundamendi konstruktsioon, eriti selle jalajälje pindala ja paigaldusmeetodid, eelkõige kui 

ehitust võimaldav töö hõlmab elupaikade kõrvaldamist laiemal alal (nt metsa langetamine) 

• Kaablite arv, pikkus ja kaevemeetodid 

• Muud asjaomased tegevused (nt sõidukite ja materjalide ladustamine) 

 

Kuigi tuuleenergeetika arendamise plaani või projekti ajutise ja püsiva füüsilise jalajälje mõju kvantifitseerimine võib olla 

üsna lihtne, on muu mõju hindamine keerulisem.  

Näiteks võib tolmukogumite teke esineda tuuleenergeetika arendusobjekti asukohast teataval kaugusel; sõltuvalt 

kohaspetsiifilistest teguritest võib olla asjakohane selle olulisuse hindamine. Kui näiteks Ühendkuningriigis hinnatakse 

tolmukogumite teket nendel aladel, kus toimub ehitus ja käitusest kõrvaldamine, siis lähtutakse ökoloogiliste sihtobjektide 

paiknemisest 50 m ulatuses ala piirist ja/või 50 m ulatuses marsruutidest, mida kasutavad avalikel maanteedel sõitvad 

ehitussõidukid, ning 500 m ulatuses ala sissepääsust (Holman jt, 2014). On oluline märkida, et sellised juhised ei tohi olla 

liialt normatiivsed ja rakendada tuleb erialast hindamisvõimet ning et selline käsitlus moodustab osa ulatuslikumast 

raamistikust, tagamaks järjekindluse ja terviklikkuse (Holman jt, 2014).   

Pinnase tihendamine võib toimuda suurtel maa-aladel. Pinnase seisukorra geotehniline uuring võib aidata kindlaks 

määrata mõjutatud ala suuruse ja prognoosida elupaikadele avalduva mõju tõenäolist olulisust. Samamoodi võib vee 

koguse ja kvaliteedi muutus ilmneda suurel maa-alal. Selles kontekstis kasutatakse tavaliselt hüdraulilist ja hüdroloogilist 

modelleerimist, et toetada olulisuse hindamist seoses mõjutatud elupaikadest sõltuva põhjavee ja pinnavee ala suuruse 

arvutamisega. 

Kui kava või projekti projekteerimisparameetrid ei ole konkreetsed või fikseeritud, tuleb lähtuda halvimatest eeldustest. 

Näiteks võivad tuuleenergeetika arendusobjektiga seotud elupaikade kadumise jalajälge märkimisväärselt suurendada 

sektsioonidevahelised ja ülekandekaablid. Võib juhtuda, et keskkonnamõju strateegilise hindamise, keskkonnamõju 

hindamise või asjakohase hindamise ajal ei ole kaablitrassi asukoht täpselt teada, kuid saab eeldada, et see paigaldatakse 

laiema koridori piiresse, mis kulgeb tootmistaristu ja võrgusüsteemi ühenduse vahel.  

Näide olulisuse raamistikust, mida kasutati Rumeenia stepistunud rohumaadele tuulepargi ehitamise mõju hindamiseks, 

on esitatud juhtumiuuringus Juhtumiuuring 5-1.   

Juhtumiuuring 5-1. Dobrogeas (Rumeenia kaguosas) tuulikute ehitamise tõttu stepistunud rohumaadele 

avaldunud mõju 

Tuulikute ehitamine (joonis Joonis 5-1) võib põhjustada elupaiga märkimisväärset kadumist ja killunemist. Selles näites 

keskendutakse stepistunud rohumaade elupaikadele. Rumeenia Dobrogea piirkonnas on endiselt suured Pontose-

Sarmaatia stepi elupaigad (esmatähtsad elupaigatüübid 62C0, 40C0), kuid nende pindala väheneb ja elupaikade kvaliteet 

halveneb mitmel põhjusel, mille hulka kuuluvad metsastamine, kaevandamine, rohumaa paljakssöömine ja ehitustööd. 

Seetõttu on kõnealused elupaigad tõsises ohus ja nendega seotud eluslooduse liigid, näiteks Spermophilus citellus 

(hallsuslik), mis on II lisa imetajaliik, on ohustatud. 

 

Euroopa Komisjoni tellitud sõltumatute uuringute käigus uuriti mitme Dobrogeas kavandatud (ja osaliselt teostatud) 

tuulepargiarenduse individuaalset ja kumulatiivset mõju (Arcadis, 2010). Mitme sihtrühma jaoks koostati olulisuse 

raamistik. Elupaikade kadumise ja nende seisundi halvenemisega (sealhulgas killunemisega) seoses kohaldati olulisuse 

kindlakstegemiseks järgmisi kriteeriume.  

 

Oluline  
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• Iga täiendav esmatähtsa elupaigatüübiga (62C0, 40C0) piirkond ühenduse tähtsusega alal, mille seisund halveneb 

elupaiga otsese kadumise tõttu. 

• Iga täiendav esmatähtsa elupaigatüübiga (62C0, 40C0) piirkond ühenduse tähtsusega alal, mille seisund halveneb 

killunemise tõttu. 

• Esmatähtsa elupaigatüübiga (62C0, 40C0) seotud II lisa ja/või IV lisa liigi iga täiendav häirimine, mis võib mõjutada 

nende kaitsestaatust. 

 

Ebaoluline 

• Mõju ei avaldu esmatähtsatele elupaikadele ei elupaiga otsese kasutamise ega killunemise kaudu, samuti mitte 

kõnealuse elupaigatüübiga seotud II ja IV lisa liikide häirimise kaudu. 

 

Seda põhjendati järgmiselt.  

• Esmatähtsad elupaigad: i) esmatähtsate elupaikade puhul tuleb rakendada palju rangemat kaitseskeemi kui muude 

Natura 2000 elupaigatüüpide puhul; ii) selle elupaigatüübi ulatus on ELis oma biogeograafilisel alal väga piiratud, ning 

iii) see elupaigatüüp on tõsises ohus mitmel põhjusel (põllumajanduse intensiivistumine, kliimamuutused ja muud 

tegevused, näiteks karjääride rajamine). Sel põhjusel peeti oluliseks iga täiendavat esmatähtsa elupaiga (62C0, 40C0) 

piirkonda ühenduse tähtsusega alal, mille seisund halvenes, sest see oleks mõjutanud kohe kõnealuse elupaigatüübi 

kaitse-eesmärke.  

• Esmatähtsa elupaigaga seotud II lisa ja/või IV lisa liigid: II lisa ja IV lisa liikide häirimist peeti oluliseks kohe, kui see 

võis ohustada nende kaitsestaatust. Ohustamisega on tegemist juhul, kui projektiga võidakse anda panus: i) liigi 

populatsiooni pikaajalisse vähenemisse asjaomasel alal; ii) liigi levila vähenemisse või vähenemise ohu tekkesse 

asjaomasel alal, ja/või iii) liigi elupaiga suuruse vähenemisse asjaomasel alal. 

 

Otsest elupaikade kadumist põhjustatakse peamiselt ettevalmistus- ja ehitusetapis. Elupaikade hävinemise koguulatust 

on igal Natura 2000 alal hinnatud kvantitatiivselt, lähtudes i) arvutustest (mida on kinnitanud väliuuringud) selle kohta, 

milline on ühe tuuliku (tuuliku aluse, platvormi ja juurdepääsuteede võrgu) jaoks kasutatav keskmine maa-ala, ning ii) 

tuulikute asukohast. Keskmiselt moodustab ala, millel toimub otsene elupaikade kadumine, ühe tuuliku kohta 

hinnanguliselt 3000–4000 m² (see hõlmab tuuliku konstruktsiooni ja juurdepääsuteid).   

• Elupaikade hävimine ja kahjustumine algab juba ehituseelses etapis, sest enamiku tuuleparkide jaoks ehitatakse 

esmalt meteomast, mis on kerge ehitis, mille aluse pindala on maksimaalselt +/– 50 m2.  

• Suurem osa kahjust tekib siiski tuulepargi ehitamisel. Tuuliku ehitus eeldab ulatuslikke pinnasetöid, mis hõlmavad 

kaevamist ja suurte betoonvundamentide ehitamist mastide jaoks. Kivisele pinnasele ülesseadmise korral kaevatakse 

iga tuuliku puhul üles ligikaudu 100 m2 ala (1–2 m sügavuselt) tuuliku aluse jaoks ning selle lähedale ehitatakse 

platvorm, mis katab tohutu ala (vähemalt 1 000 m2 ja vahel kuni 2 000 m²). 

• Ehitatakse laiad juurdepääsuteed (keskmise laiusega 4,5–5,0 m) (vt joonis Joonis 5-1), et võimaldada raskeveokitel 

tuulikute asukohtadeni jõuda. Keskkonnalubade analüüs näitab, et teede jaoks on iga tuuliku kohta vaja peaaegu 2 000 

m² suurust ala. 
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Joonis 5-1. Elupaikade kadumine ja killunemine ehitusplatvormide ja juurdepääsuteede ehitamise tõttu mägisel 
stepimaastikul 

 

Elupaiku võib mõjutada ka killunemine. Juurdepääsuteede võrk põhjustab elupaikade struktuuri killunemise, mille tulemus 

on laiade kruusateedega eraldatud väikesed elupaikade jäänused (vt joonis Joonis 5-1). Paljud uuringud76 

näitavad, et selliste teede põhjustatav elupaikade killunemine mõjub negatiivselt roomajatele, kahepaiksetele ja 

väikeimetajatele. Need uuringud kirjeldavad ka seda, kui keeruline on arvutada mõjutatud ala suurust.  

 

Mõjutatud ala hõlmab tuulikuid ümbritsevat piirkonda ja kogu vahepealset ala, välja arvatud need alad, mis asuvad 

tuulepargi eri osade vahel. Joonisel Joonis 5-2 on näha, et potentsiaalne killunemisest mõjutatud ala sõltub suurel määral 

sellest, kui suurest raadiusest (st kaugus tuulikutest) mõjutatud ala märgistamisel lähtutakse (vasakpoolsel kujutisel on 

raadius 600 m ja parempoolsel kujutisel 200 m). Käesolevas uuringus peeti minimaalseks võimalikuks killunemisest 

mõjutatud alaks kogu tuulepargi piiresse jäävat ala, millele lisandus ala, mis ulatus välimistest tuulikutest 200 m kaugusel 

asuva välispiirini. Nagu eespool märgitud, võib täpse mõjutatud ala prognoosimine olla väga keeruline, sest see sõltub 

juurdepääsuteede täpsest asukohast ja tihedusest ning kohalike imetajate ja roomajate populatsioonide ruumilisest 

jaotusest. Kirjeldatud lähenemisviis on tegelikult alahindamine, sest olemasoleva teedevõrgu ja tuulepargi vaheline 

peamine juurdepääsutee põhjustab samuti killunemist, kuid seda ei ole arvutustes arvesse võetud. 

  

Joonis 5-2. Tuulepargi mõjul killunenud ala arvutamiseks kasutatud lähenemisviisi visualiseerimine 
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Allikas: Dobrogea põhjaosa (Rumeenia) tuuleparkide ehitamise ja käitamise potentsiaalse mõju tehniline hinnang 

(Arcadis, 2011) 

 

Kokkuvõtteks on rida peamisi soovitusi elupaikadele avalduva mõju olulisuse hindamise kohta esitatud infokastis Infokast 

5-4. 

Infokast 5-4. Peamised soovitused elupaikadele avalduva mõju olulisuse hindamise kohta 

• Koostage kindel olulisuse raamistik, mis põhineb asjaomaste elupaikade ja nendega seotud II lisa ja IV lisa liikide 

kaitse-eesmärke käsitlevatele kriteeriumidele, mis on kontekstipõhised (juhtumipõhised) ja teaduslikult hästi 

põhjendatud.  

• Tagage andmete kättesaadavus, eelkõige seoses elupaikade leviku laias ulatuses, et neid saaks kasutada kava 

tasemel tehtava hindamise või üksikasjaliku projektipõhise uuringu ja hindamise jaoks. 

• Arvestage dünaamilistes süsteemides asuvate elupaikade, näiteks lammide või ranniku liivaluitesüsteemide elupaikade 

ruumilise ja ajalise varieeruvusega, eelkõige kui kaalute kliimamuutuste mõju tuuleenergeetika arendusobjekti kogu 

eluea vältel. 

• Hankige teavet ja teadmisi selle kohta, kui tundlikud on elupaigad ja nendega seotud liigid tuuleenergeetika 

arendamistegevuste suhtes, eelkõige nende vastupidavuse (taluvuse) ja taastuvuse (taastumisvõime) kohta.  

• Kasutage tõendusbaasi täiustamiseks ära asjaolu, et üha enam on kättesaadavad arendamisjärgsed seirearuanded. 

 

5.2.3 Võimalikud leevendusmeetmed  

Kõige tulemuslikum viis, kuidas hoida ära maismaa tuuleenergeetika arendamise olulist mõju ELi 

kaitsealustele elupaikadele, on kahtlemata tuuleenergeetika arendusobjekti, sealhulgas selle 

juurdepääsuteede õige asukohavalik (makrotasandi asukohavalik). Parim viis selle saavutamiseks on 

tuuleenergeetika arendusobjektide strateegiline planeerimine suure geograafilise ala ulatuses. Kui ELi kaitse 

all olevaid elupaiku ei ole võimalik vältida, võib hea viis nende elupaikade kõige tundlikumate ja/või 

väärtuslikumate osade vältimiseks olla tuulikutega seotud üksikute taristuobjektide asukoha hoolikas valimine 

(mikrotasandi asukohavalik).   

Elupaigad, mille seisund on ehituse ajal halvenenud (nt pinnase ja seadmete ladustamise tõttu), tuleks 

taastada niipea, kui ehitus on lõppenud. Juurdepääsuteed võiks volitamata isikutele sulgeda või isegi nende 

laiust vähendada.   

5.3 Nahkhiired 

5.3.1 Sissejuhatus 

UNEP/EUROBATS on avaldanud nahkhiiri ja tuuleenergeetikat käsitleva põhjaliku üleeuroopalise juhendi 

„Guidelines for consideration of bats in wind-farm projects“ (Juhend nahkhiirtega arvestamiseks 

tuulepargiprojektides) (Rodrigues jt, 2015). Selles peatükis võetakse kokku teave maismaa tuuleenergeetika 

arendusobjektide võimalikest mõjudest nahkhiirtele, tuginedes UNEPi/EUROBATSi väljaandele nr 6 ning 

täiendades seda pärast 2014. aastat avaldatud kirjanduse põhjal. E liites on loetletud nahkhiiri käsitlevad 

riikide juhenddokumendid. 

Käesolevas peatükis esitatud teave puudutab elupaikade direktiivi II ja IV lisas loetletud nahkhiirte liike. 

Tõendite kohaselt mõjutavad tuulepargid II lisas loetletud nahkhiirte liike vähem kui IV lisas loetletud liike. 

Perekondade Nyctalus ja Pipistrellus liigid, mida ei ole II lisas nimetatud, moodustavad üle 90 % nahkhiirte 

registreeritud hukkumistest tuuleparkides (vt tabel Tabel 9-6 E liites), samal ajal kui kõik II lisas nimetatud 

liigid kokku moodustavad alla 0,5 % hukkunud nahkhiirtest77.  

                                                      

76 Fahrig, 2003. 
77 Allikas: Rahvusvahelise töörühma EUROBATS tuulikuid ja nahkhiiri käsitlenud 23. kohtumise aruanne 
nõuandekomiteele (https://www.eurobats.org/sites/default/files/documents/pdf/Advisory_Committee/Doc.StC14-
AC23.9_rev.2_Report_Wind_Turbines.pdf). 

https://www.eurobats.org/sites/default/files/documents/pdf/Advisory_Committee/Doc.StC14-AC23.9_rev.2_Report_Wind_Turbines.pdf
https://www.eurobats.org/sites/default/files/documents/pdf/Advisory_Committee/Doc.StC14-AC23.9_rev.2_Report_Wind_Turbines.pdf
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Asjakohaseks hindamiseks tuleks koguda lähteandmed, kasutades parima tava kohaseid uuringumeetodeid, 

mida on kirjeldatud UNEPi/EUROBATSi juhendis.  Kui see on asjakohane, tuleks kõnealust üleeuroopalist 

juhendit järgida koos riigi või piirkonna tasandi juhenditega, et kasutada sobivaid ja teaduslikult põhjendatud 

meetodeid, mis vastavad kindla liikmesriigi või Euroopa piirkonna liikidele, elupaikadele ja 

keskkonnatingimustele. Uuring peab hõlmama nahkhiirte aktiivsust kogu aasta vältel, andma teavet nahkhiirte 

kohalike populatsioonide varjepaikade (sigimis-, paaritumis-/parvlemis-, talvituspaigad), toitumise ja liikumise 

kohta ning tegema kindlaks nahkhiirte tõenäolised rändeteed. Hoolikalt tuleb läbi kaaluda uuringuga hõlmatav 

ala, võttes arvesse tuuleenergeetika arendusobjekti suurust, asukohta ja mõjupiirkonda (vt punkt 3.2). 

Infokastis Infokast 5-5 on kokkuvõte lähteuuringute näidetest. 

Infokast 5-5. Näiteid nahkhiiri käsitlevatest lähteuuringutest maismaal (UNEPi/EUROBATSi juhendi 
põhjal, Rodrigues jt, 2015) 

• Oluliste poegimis-, talvitus- ja parvlemiskohtade kindlakstegemine nahkhiirte tegevusjälgede ja/või registreeritud 

nahkhiirte esinemise ja arvukuse põhjal 

• Anduripõhine nahkhiirte seire maapinnal – automaatsete andurite kasutamine, et teha kindlaks nahkhiirte 

aktiivsusindeks (mitu kokkupuudet nahkhiirtega ühe tunni jooksul registreeritakse) ja elupaigakasutus. Seda võib 

täiendada käsitsi tehtavate uuringutega (transektide läbimine, punktseire) ja muude vaatlusmeetoditega (termo-

/infrapunakaamerad). 

• Aktiivsuse seire kõrgemal – automaatsete andurite kasutamine, et teha kindlaks nahkhiirte aktiivsusindeks (mitu 

kokkupuudet nahkhiirtega ühe tunni jooksul registreeritakse). 

• Metsaaladel võib olla vajadus teha aktiivsuse seiret võrade kohal ja kasutada keerukamaid meetodeid, nagu püünised 

ja telemeetria78. 

• Keskkonnaandmete kogumine (temperatuur, sademed, tuule kiirus). 

 

5.3.2 Mõjuliigid 

5.3.2.1 Peamised mõjuliigid 

Peamist liiki mõjud nahkhiirtele on kokku võetud infokastis Infokast 5-6 ja tabelis Tabel 5-4. Iga mõjuliik võib 

mõjutada isendite ellujäämust ja sigivust ning see omakorda võib muuta populatsiooni demograafilisi 

parameetreid, mille tagajärg võib olla mõõdetav muutus populatsiooni suuruses. 

Infokast 5-6. Peamist liiki mõjud nahkhiirtele (UNEPi/EUROBATSi juhendi põhjal) 

• Kokkupõrge ja barotrauma – lendavate nahkhiirte surmav kokkupuude tuuliku konstruktsioonidega.  

• Elupaikade kadumine ja nende seisundi halvenemine – nahkhiirte elupaikade kõrvaldamine, killustumine või 

kahjustumine.  

• Varjepaikades häirimine ja neist väljatõrjumine – tegevused varjepaikades ja nende ümber, näiteks elupaiga 

kõrvaldamine või hooldussõidukite ja -personali kohalolu, võivad muuta temperatuuri, niiskust, valgust, müra ja 

vibratsiooni varjepaigas; selle tagajärg võib olla elupaigakasutuse või paljunemisvõime vähenemine. 

• Lennukoridoride ja varjepaikade kadumine – lennukoridoride ja varjepaikade füüsiline või funktsionaalne kadumine. 

 

Tabel 5-4. Peamist liiki mõjud nahkhiirtele maismaa tuuleenergeetika arendusobjekti olelusringi vältel 

Mõjuliigid Projekti etapp 

                                                      

78 Muller jt (2013) leidsid, et avatud elupaigas elavad nahkhiirte liigid ja perekonna Pipistrellus liigid ei toitu mitte üksnes 
lagendikel ja metsaniitudel, vaid ka küpsete puistute liituses võrade kohal; selline käitumine tähendab, et neid võivad 
ohustada sellises asukohas paiknevad tuulikud. 
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Elupaikade kadumine ja 
nende seisundi 
halvenemine 

X X X X X 

Varjepaikades häirimine ja 
neist väljatõrjumine 

X X X X X 

Elupaikade killustumine  X X X  

Kokkupõrge   X X  

Tõkestav mõju   X X  

Barotrauma   X X  

Lennukoridoride ja 
varjepaikade kadumine või 
nihkumine 

 X X X  

Öisest valgustusest 
tingitud suurem 
selgrootute saakloomade 
hulk ning sellest tulenev 
suurem kokkupõrkeoht 

  X X  

Kaudne mõju  X X X X 

 

Kõige olulisemaks mõjuks tuulikute käitamise etapis peetakse kokkupõrgetest või barotraumadest tingitud 

suremust, ent selle risk erineb liigiti. 

Häirimine ja väljatõrjumine võib aset leida igas projekti olelusringi etapis; tõkestav mõju esineb käitamise ja 

ajakohastamise etapis. Need tõenäolised olulised mõjud võivad põhjustada muutusi käitumises, sealhulgas 

ligimeelitamist (Behr jt, 2018; Foo jt, 2017), lennukoridoride nihkumist ja nahkhiirte väljatõrjumist 

toitumiselupaikadest, mida nad muidu kasutaksid (Barré jt, 2018). Ligimeelitamine võib suurendada 

kokkupõrgete ohtu (Rydell jt, 2010a; Voigt jt, 2018). Millon jt (2018) pidasid aga väljatõrjumist ennast oluliseks 

mõjuks, mida tuleks arvesse võtta, ning Barré jt (2018) on hiljuti seda mõju mitme tuulepargi põhjal mõõtnud. 

Häirimist, väljatõrjumist ja tõkestavat mõju tuleks hinnata igal üksikjuhul eraldi, võttes arvesse kava või projekti 

suurust, teadaolevalt esinevaid nahkhiirte liike, nende elupaigakasutust ja elupaiga olulisust populatsiooni 

soodsale kaitsestaatusele, eriti olemasolevate ohtude ja ala kaitse-eesmärkide taustal. 

5.3.2.2 Mõju olulisuse hindamine 

Nahkhiirtele avaldatava mõju olulisuse hindamist võivad mõjutada bioloogilised, keskkonnaalased ja kava või 

projekti planeeringuga seotud tegurid. Infokastis Infokast 5-7 on loetletud peamised tegurid, mida võetakse 

arvesse nii lähteandmete kogumise meetodite kavandamisel kui ka mõju olulisuse hindamisel.  

Infokast 5-7. Lähteandmete kogumise meetodite kavandamise ja mõju olulisuse hindamise tegurid 
nahkhiirte puhul 

Bioloogilised tegurid 

• Kokkupõrkeoht, mis sõltub suurelt osalt liigi toitumisviisidest, kajalokatsiooni tüübist ja lennukäitumisest (Denzinger ja 

Schnitzler, 2013; Roemer jt, 2017). 

• Aastase elutsükli faas, st aktiivsusperiood, talvitumine, sigimine, ränne, parvlemine. 

• Talvitus- ja poegimispaikade olemasolu. 

• Populatsiooni haavatavus, mida hinnatakse kokkupõrkeriski ja sellest ohustatud liigi kaitsestaatuse põhjal (vt näiteks 

Scottish Natural Heritage jt, 2019). 

 

Keskkonnategurid 
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• Selliste elupaikade olemasolu, mis asuvad kava või projekti teostamiskohale lähemal kui 200 m ja mida nahkhiired 

tõenäoliselt oma elutsükli jooksul kasutavad, nt metsad (eriti küpsed laialehised metsad), puud, hekiistikud, märgalad, 

veekogud, vooluveekogud ja mäekurud79.  

• Piiratud alad, kus nahkhiired toituvad või varjuvad, ja/või potentsiaalsed kitsad nahkhiirte rände- või liikumisteed80. 

• Laiad jõekoridorid, mida nahkhiired võivad rändeteedena kasutada81. 

• Maastiku tasandi elupaigatüübid, nt laialehise metsa olemasolu kuni 1,5 km kaugusel tuuleparkidest tundus 

Suurbritannias maandavat riski kõikide liikide jaoks (ja eraldi analüüsitud pügmee-nahkhiirte jaoks), kuid okaspuumetsa 

kogupindala korreleerus üksnes suurema riskiga Nyctalus’e perekonna liikidele (Mathews jt, 2016). Vastumeetmed 

sõltuvad seega liigist ja elupaigast. Olenevalt asjaomastest liikidest ja nendega seostuvatest elupaikadest võib sobiva 

elupaiga olemasolu või puudumist kasutada pigem tuuleenergeetika arendusobjektide jaoks potentsiaalselt sobivate 

alade n-ö sissearvamiseks kui tõenäoliselt problemaatiliste alade kindlakstegemiseks (Mathews jt, 2016). 

• On teada, et tuule kiirus ja suund, temperatuur ja suhteline niiskus korreleeruvad oluliselt nii nahkhiirte aktiivsuse kui 

ka suremusega (Amorim jt, 2012; Mathews jt, 2016; teised Rodriguese (2015) tsiteeritud allikad). Need 

keskkonnamuutujad võivad kuuluda muutujate hulka, mille abil määratakse, kui suurt riski kavandatud asukoht 

tõenäoliselt nahkhiirte jaoks kujutab.  

 

Kava või projekti planeering 

• Tuulikute arv ja tiivikute haardepindala.   

• Tuulikute suurus, mis võib mõjutada seda, kui kaugele väljatõrjumine toimub [Barré jt (2018) ja Minderman jt (2012; 

2017)]. 

 

Viimaste aastate uurimused nahkhiirte hukkumise kohta (vt tabel   

                                                      

79 On tõendeid, et metsaaladelt puude raiumine on mõnele liigile kasulik, kuna tekib juurde metsaserva, kuid seetõttu 
võib suureneda ka nahkhiirte aktiivsus, mis võib viia suurema kokkupõrkeriskini (Rodrigues jt, 2015). 
80 Furmankiewicz ja Kucharska (2009) uurisid nahkhiirte rännet Oderi jõe orus Edela-Poolas ja jõudsid järeldusele, et 
jõeorud on nii pikki kui ka lühikesi vahemaid läbivate nahkhiirte rändeteed ning et kevad- ja sügisrände vahelised 
erinevused võivad olla seotud toidu olemasolu, energiavajaduse, hooajaliselt erinevate rändeteede või nende tegurite 
kombinatsiooniga. 
81 Meschede jt (2017) jõudsid seevastu järeldusele, et nahkhiirte rändeteid on igal pool (välistatud ei ole isegi mäestikud) 
ning on ebatõenäoline, et rändeteid oleks võimalik või mõttekas kaardistada.  Siiski on jõeorud ja muud sarnased viljakad 
paigad olulised peatuskohad toitumiseks ja sigimiseks, mistõttu need on rändliikide jaoks populatsiooni säilitava 
tähtsusega. 
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Tabel 9-6 E liites) on näidanud, et tuulikud võivad mõjutada nahkhiirte eri liike erinevalt, sest liikide käitumine 

ja lennuviisid erinevad. Avatud alal lendavatel ja toituvatel (õhus jahti pidavatel) nahkhiirte liikidel on suur 

tuulikutega kokkupõrkamise risk. Mõni nendest liikidest (nt N. noctula, P. nathusii) rändab suurtel kõrgustel 

pikkade vahemaade taha, mis suurendab samuti kokkupõrkeriski. Seevastu pigem taimestiku lähedal 

lendavatel nahkhiirtel on väiksem oht tuulikutega kokku põrgata. 

Tabelis Tabel 5-5 on esitatud avatud elupaigas tuulikutega kokkupõrkamise riski tase Euroopa ja Vahemere-

äärsete liikide puhul. Kui tuulikud on ehitatud laialehistesse või okaspuumetsadesse või metsaservadesse, 

võib see mõne liigi puhul kokkupõrkeriski oluliselt suurendada. 

Tabel 5-5. Avatud elupaikades tuulikutega kokkupõrkamise risk Euroopa (k.a Vahemere-äärsete) liikide puhul (allikas: 
Rodrigues, 2015) 

Suur risk Keskmine risk Väike risk 

Nyctalus spp. Eptesicus spp. Myotis spp. 

Pipistrellus spp. Barbastella spp. Plecotus spp. 

Vespertilio murinus Myotis dasycneme2 Rhinolophus spp. 

Hypsugo savii   

Miniopterus schreibersii1   

Tadarida teniotis   
1 Miniopterus schreibersii on ainuke II lisas nimetatud liik suure riskiga liikide kategoorias. 

   
2 Veerohketel aladel. 

 

Arvesse tuleb võtta ka nahkhiirte liikide aastast elutsüklit, sest mõju suurus ja olulisus võib olenevalt aasta 

perioodist erineda (tabel Tabel 5-6). Aastase elutsükli etappide aeg on eri liikidel ja sama liigi eri 

populatsioonidel eri liikmesriikides erinev. Seetõttu on kindlam tugineda nahkhiiri ja tuuleenergeetika 

arendusobjekte käsitlevatele riigisisestele juhenditele, kui see on võimalik, või nende puudumisel 

UNEPi/EUROBATSi juhendile (Rodrigues jt, 2015). Riigisiseste juhendite täielik loetelu on esitatud E liites. 

Tabel 5-6. Nahkhiirtele avaldatavate mõjude riskitase seoses nende aastase elutsükliga (osaliselt Rodriguese jt (2015) 
põhjal) 

Tõenäoliselt oluline 
mõju 

Sigimisaeg Talvitusaeg Kevad/sügis 

Ehitamine    

Elupaikade kadumine ja 
nende seisundi 
halvenemine 

Väike kuni suur, olenevalt 
varjepaikade lähedusest 

Suur, olenevalt 
varjepaikade 
lähedusest 

Väike (eriti pikki 
vahemaid läbivate 
rändliikide jaoks) 

Varjepaikade kadumine 
Potentsiaalselt suur või väga 
suur 

Potentsiaalselt suur 
või väga suur 

Potentsiaalselt suur (nt 
paaritumispaikade 
kadumine) 

Tuulikute käitamine    

Kokkupõrked/hukkumine 
Väike kuni suur, olenevalt 
liigist 

Väike Suur kuni väga suur 

Lennukoridoride 
kadumine või nihkumine 

Keskmine Väike 

Väike. Ränne toimub 
tõenäoliselt laial rindel, 
kuid arvesse tuleb 
võtta kumulatiivseid 
mõjusid 

 

Riskipõhiste lähenemisviiside puhul tehakse lähteandmete põhjal kindlaks suhteliselt suure nahkhiirte 

aktiivsuse ja liigirikkusega toitumisalad ja liikumis-/rändekoridorid ning olulised varjepaigad.  

Seni on nahkhiirte suremust tuulikutega kokkupõrkamise tagajärjel ennustatud enamasti üksikuid tuuleparke 

käsitlenud juhtumiuuringute, mitte mitut asukohta hõlmavate uuringute põhjal. Seetõttu on raske uurida 

võimalike riskitegurite (nt tuulikute kõrgus, lähedus metsaalale jne) ja hukkunud isendite arvu seoseid, sest 

riskitegurid ei erine sama tuulepargi piires (Mathews jt, 2016). Järgmine oluline samm (Arnett, 2017) on 

teoreetiliste, elupaikade ja liikide levikul põhinevate riskimudelite väljatöötamine ja kontrollimine, kuid raskusi 

põhjustab endiselt see, et suure riskitasemega liigid ei ole elupaigaspetsiifilised. 
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Mõnest nahkhiirte suremuse hindamise ja mõju olulisuse kindlakstegemise meetodist on andnud ülevaate 

Rodrigues jt (2015, lk 38) ja Laranjeiro jt (2018). Need hõlmavad liikide levikumudeleid, isendipõhiseid 

mudeleid,82 populatsioonipõhiseid mudeleid ja indeksipõhiseid mudeleid. Täieliku ülevaate hukkunud isendite 

määra hindamise meetoditest on andnud Marques jt (2018). Adekvaatse hinnangu saamiseks võib 

kombineerida mitut meetodit; näiteks isendipõhist mudelit kokkupõrgetest tingitud suremuse ennustamiseks 

võib täiendada populatsioonipõhise mudeliga, et hinnata suremuse suurenemise võimalikke tagajärgi 

populatsiooni jaoks. Kasutada võib ka muid lähenemisviise, kui need on loogiliselt või empiiriliselt põhjendatud. 

Infokastis Infokast 5-8 on võetud kokku nahkhiirtele avaldatavate tõenäoliste oluliste mõjude hindamisel 

tavaliselt ette tulevad probleemid, mis võivad nõuda täiendavate lähteandmete kogumist või 

ettevaatuspõhimõtte rakendamist. 

Infokast 5-8. Nahkhiirtele avaldatavate mõjude olulisuse hindamisel ette tulevad peamised 
probleemid 

Kõik mõjud 

• Piiratud tõendid väiketuulikute mõju kohta, nt selliste, mille rummu kõrgus on alla 18 m maapinnast. 

• Piiratud tõendid nahkhiirte käitumise kohta tuulikute ümbruses (Natural England, 201483 ja Mathews jt, 2016). Esitatud 

on mõningaid tõendeid ligimeelitamise kohta (Behr jt, 2015), eriti punase valguse korral (Voigt jt, 2018). 

• Ühes Briti tuulepargis täheldati äärmiselt suurt nahkhiirte aktiivsuse varieerumist nii aasta lõikes kui ka eri aastatel 

(Mathews jt, 2016). 

 

Kokkupõrked 

• Nahkhiirte hukkumist ei ole võimalik enne tuulepargi ehitamist ennustada, sest praegused lähenemisviisid 

keskenduvad ühe, mitte mitme asukoha uurimisele ning see teeb riskitegurite kindlakstegemise keeruliseks 

(Mathews jt, 2016).  Arnett jt (2016) nimetavad nahkhiirte hukkumise ennustatavuse parandamist oluliseks edasiseks 

uurimissuunaks. 

• On ebaselge, kas ehituse-eelsed akustilised andmed võimaldavad adekvaatselt ennustada ehitusjärgset hukkumist 

(Arnett jt, 2013) ja kas praegune keskkonnamõju hindamine suudab vähendada nahkhiirte hukkumise riski 

tuuleparkides (Lintott jt, 2016).  

• On võimalik, et nahkhiirte aastases elutsüklis on veel suure riskiga perioode, mida ei ole avastatud, sest keskendutud 

on hilissuvele/sügisele, mis langeb kokku nii sügisrände kui ka paljude uuritud liikide arvatava paaritumisaja algusega 

(Rydell jt, 2010; Rodrigues jt, 2015). 

• Otsimismeetoditega ei pruugita avastada kõiki hukkunud isendeid, kuigi meetodid on paranemas, eriti tänu koerte 

kasutamisele84.  Vigastused, mis lubavad nahkhiirtel enne surma tavapärasest otsingupiirkonnast väljapoole liikuda (n-

ö varjatud surmad), võivad tingida suremuse üldist alahindamist (Barclay jt, 2017).  Ka suurema gondli-

/tiivikukõrgusega tuulikute tõttu hukkunud isendid võivad väljapoole otsinguala kukkuda ja leidmata jääda (Weber jt, 

2018). 

• On mõningaid tõendeid selle kohta, et kokkupõrkeriski suurus sõltub isendi soost ja vanusest (Lehnert jt, 2014), kuid 

sellist seost ei ole leitud kõigis uurimustes (Barclay jt, 2017; Mathews jt, 2016). Prognoositavad mõjud kohalikele 

populatsioonidele sõltuvad olulisel määral hukkunud isendite vanuselisest ja soolisest jaotusest, seega on tegemist 

olulise andmelüngaga. 

• Rändeteedel asuvate tuuleenergeetika arendusobjektide kohta on väga vähe suremushinnanguid (Rydell jt, 2010a). 

                                                      

82 Vt näiteks Roemer jt (2017) või Rijkswaterstaat (2018) avamere projektide kohta. 
83 See Ühendkuningriigi juhend on praeguseks asendatud juhendiga Scottish Natural Heritage jt (2019). 
84 Enamik suremuse hindamise meetodeid põhineb andmetel, mis on saadud tuulikute ümbrusest hukkunud isendite 
otsimise teel. On leitud, et otsijate tõhusus ja uuringu hõlmavus mõjutavad hukkunud isendite arvu hindamise täpsust 
(Reyes jt, 2016). Väljaõpetatud otsimiskoertega meeskonnad näivad olevat hukkunud nahkhiirte avastamisel 
tulemuslikumad ja tõhusamad kui inimesed (Mathews jt, 2013; Mathews jt, 2016; Reyes jt, 2016). See on tingitud sellest, 
et hukkunud nahkhiiri on raske leida, eriti nõmme- ja põllumaal asuvates elupaikades, kus nad jäävad tõenäoliselt 
taimkatte varju. Olenemata sellest, kas otsivad inimesed või koerad, on leitud nahkhiirte korjuste arv hukkunud nahkhiirte 
tegeliku arvu miinimumhinnang, sest korjused hävivad raipesööjate tegevuse, lagunemise (Paula jt, 2015) ja ilmastiku 
(Mathews jt, 2016) tagajärjel. 
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• Väga vähe on teada suremuse mõjust populatsioonidele (nt Weber jt, 2018)85 86 87. 

 

Häirimine ja väljatõrjumine 

• Häirimise ja väljatõrjumise olulisuse kohta on vähe empiirilisi andmeid, välja arvatud varjepaikade häirimise kohta. 

• Ei ole selge, mil määral tuulepargid toitu otsivaid nahkhiiri välja tõrjuvad, kuid see määr võib paljude liikide puhul oluline 

olla ning avaldada mõju liikidele, mille puhul suremuse riski ei peeta suureks (Barré jt, 2018). 

 

Tõkestav mõju 

• Seni ei ole uuritud, milline on pikki vahemaid läbivate rändliikide puhul kumulatiivne tõkestav mõju, mis tuleneb 

rändeteel mitme takistuse vältimisest. 

 

Elupaikade kadumine ja nende seisundi halvenemine 

• Väljapoole Natura 2000 ala piire jääva, kuid sellega funktsionaalselt seotud ja liigi soodsa kaitsestaatuse säilitamiseks 

või taastamiseks vajaliku maa-ala suurus ei ole teada ning erineb liigiti (nt Apoznański jt, 2018). Nagu aga eespool juba 

märgiti, ei ole suurem osa kokkupõrkeriski suhtes ohualtisid liike II lisas nimetatud liigid. 

 

Lennukoridoride ja varjepaikade kadumine 

• Lennukoridoride kadumise mõju olulisuse kohta on vähe empiirilisi andmeid. 

• Rändliikidele avaldatava mõju tõttu võivad tuulikud mõjutada populatsioone väljaspool riigi piire (Voigt jt, 2012; 

Lehnert jt, 2014). 

• Kui tuuleenergeetika arendusobjektide suurenev kumulatiivne tihedus riigisisesed ja piiriülesed rändeteed läbi lõikab, 

võib see halvendada sigimis- ja talvituspaikade vahelist ühendust (Berkhout jt, 2013). 

 

Peamised soovitused nahkhiirtele avaldatavate tõenäoliste oluliste mõjude hindamiseks on kokku võetud 

infokastis Infokast 5-9. 

Infokast 5-9. Peamised soovitused nahkhiirtele avaldatavate mõjude olulisuse hindamiseks 

• Määratlege selged olulisuskriteeriumid, mis on kooskõlas asjaomaste nahkhiirte kaitse-eesmärkidega, vastavad 

konkreetsele olukorrale (on juhtumipõhised) ja on teaduslikult põhjendatud.  

• Tagage andmete olemasolu, eelkõige nahkhiirte populatsioonide, nende tegevuse, varjepaikade jne kohta, mille põhjal 

hinnata kavu või teha kindla projektiga seotud üksikasjalikke uuringuid ja hindamisi. 

• Investeerige uurimistegevusse, et täita infokastis Infokast 5-8 loetletud teadmislüngad. 

• Kasutage tõendusbaasi suurendamiseks ära seda, et üha rohkem on saadaval arendusetapi järgseid seirearuandeid. 

 

5.3.3 Võimalikud leevendusmeetmed  

5.3.3.1 Sissejuhatus 

Selles alajaotuses antakse ülevaade võimalikest leevendusmeetmetest, mida on pakutud või kasutatud 

seoses tuuleenergeetika arendusobjektide ja nahkhiirtega. Tuleb märkida, et kõige olulisemat mõju, suremust, 

ei ole kerge leevendada, kui tuulikud juba töötavad.  On veel ebaselge, kas osa loetletud meetmetest 
                                                      

85 See on eriti oluline seetõttu, et osa ametiasutusi on kehtestanud töötavatele tuulikutele omistatava suremuse 
piirmäärad (nt Weber jt, 2018), ehkki suremuse mõju ei ole teada.    
86 Ameerika Ühendriikides hindasid Frick jt (2017) mudelite abil Aeorestes cinereus’e olukorda (see on Põhja-Ameerikas 
kõige sagedamini tuulikute tõttu hukkuv liik) ja leidsid, et suremus võib väga olulisel määral populatsiooni suurust 
vähendada ja väljasuremisohtu suurendada. Kuna aga hukkunud nahkhiirte populatsiooni kohta puuduvad 
võrdlusandmed (Natural England, 2014; Rodrigues jt, 2015), ei saa tuulikute mõju kohaliku nahkhiirte populatsiooni 
andmetele eristada muude muutujate mõjust (Rodrigues jt, 2015; Huso jt, 2014).  Isegi suured uurimisprojektid (nagu 
Mathews jt, 2016) ei ole suutnud kindlaks teha, kas mõju kohalikele või kogu riigi nahkhiirte populatsioonidele on olemas. 
87 Veel üks raskus on seotud piirmäärade kasutamisega (nt lindude puhul kasutatav 1–5 %). Madalmaade kõrgeima 
halduskohtuna tegutsev riiginõukogu leidis, et piirmäära 1 % aastasest suremusest (mida kasutati lindude puhul) saab 
kasutada ka nahkhiirte puhul (Heijligers jt, 2015). Enamasti aga puudub piisav teave nahkhiirte populatsioonide suuruse 
ja neile avaldatava võimaliku mõju kohta. Mõnikord kasutatakse arbitraarseid (otsustuspõhiseid) piirmäärasid, nt 
kasutatakse piirmäära maksimaalselt kaks hukkunud nahkhiirt tuuliku kohta aastas (Voight jt, 2015), kuigi see ei pruugi 
olla kooskõlas siseriiklike ega ELi õigusaktidega, eelkõige ohustatud liikide puhul (Voight jt, 2015). Ülevaadet vt Everaert, 
J. (2017). 
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tõepoolest väldib või vähendab olulist mõju; ainsad tõendatud viisid tegutsevates tuuleparkides nahkhiirte 

hukkumise vähendamiseks on endiselt tuuliku töö piiramine või käivitava tuulekiiruse suurendamine (Arnett, 

2017). 

Makrotasandi asukohavalik saab küll riski leevendamisele kaasa aidata, kuid nahkhiirte puhul on see 

keeruline, sest enim mõjutatud nahkhiirte liigid kalduvad olema tavalised ja laia levikuga, mitte 

elupaigaspetsiifilised. Seetõttu ei ole päris selge, kui palju saab makrotasandi asukohavalik nahkhiirte kaitsele 

tegelikult kaasa aidata, kuid makrotasandi asukohavalikul on kindlasti oma osa selliste elupaigaomadustega 

alade vältimisel, mis on nahkhiirte jaoks selgelt ligitõmbavamad.     

Järgmistes alajaotustes kirjeldatakse lühidalt võimalikke leevendusmeetmeid pärast seda, kui 

tuuleenergeetika arendusobjekti asukoht on valitud. 

Tabel 5-7. Võimalikud leevendusmeetmed nahkhiirte puhul (V – väldib olulist mõju; P – piirab olulist mõju) 
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Mikrotasandi 
asukohavalik: 
tuulikute paigutus 
ja asukoht 

V/P V/P V/P V/P 

Taristu 
projekteerimine: 
tuulikute arv ja 
tehnilised 
kirjeldused  

P  P P 

Ajastamine: 
ehitustööde 
vältimine, 
vähendamine või 
etapiviisiline 
korraldamine 
ökoloogiliselt 
tundlikel 
perioodidel 

  V/P  

Piiramine ja 
käivitav kiirus: 
tuulikute tööaja 
reguleerimine 

P   P 

Peletid: 
akustilised ja 
visuaalsed 
meetmed 

V/P   P 

 

5.3.3.2 Mikrotasandi asukohavalik: tuulikute paigutus ja asukoht 

Oluline on saada täielik ülevaade nahkhiirte varjepaikade asukohtadest ja kasutusest ning nahkhiirte 

lennutegevusest tuuleenergeetika arendusobjekti mõjupiirkonna koguulatuses, et paigutada tuulikud 

võimalikult hästi ja vähendada tulemuslikult nende mõju. Seda saab teha põhjalike lähteuuringute käigus 

kogutavate andmete põhjal; uuringud tuleb teha projekti piisavalt varases arendusetapis, et mõjutada 

projektieelset kavandamist. Tuulikute asukoht tuleks valida kaugemale aladest, kus on suur nahkhiirte 
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aktiivsus või asuvad varjepaigad. UNEPi/EUROBATSi juhendis ja mõne riigi juhendis88 on toodud minimaalne 

kaugus metsaaladest ja pikisuunalise struktuuriga maastikuvormidest (mida kasutatakse rändeteedena). 

5.3.3.3 Taristu projekteerimine: tuulikute arv ja tehnilised kirjeldused (kaasa arvatud 
valgustus) 

Tuulikud on väga erineva kõrguse ja tiiviku laba pikkusega. Mathew jt (2016) kohaselt kaasnes ühes 

Ühendkuningriigi tuulepargis suuremate tiivikutega suurem risk nahkhiirtele: tiiviku laba pikenemine meetri 

võrra suurendas (ükskõik millisest liigist) nahkhiirte hukkumise tõenäosust umbes 18 % (95 % usaldusvahemik 

5–32 %). Tiiviku suurus on korrelatsioonis masti kõrgusega, kuid tiiviku suurus on tugevam sõltumatu muutuja.  

Kõrgemad tuulikud põhjustavad küll rohkem nahkhiirte hukkumist, kuid see on tõenäoliselt tingitud sellest, et 

neil on ka suurem tiivik.  Masti kõrguse vähendamine ilma tiiviku suurust muutmata ei vähenda seega 

tõenäoliselt nahkhiirte hukkumist.   

Varasemad uurimused on näidanud, et nahkhiirte reaktsioon öisele kunstlikule valgustusele sõltub kiirguva 

valguse värvusest ning et rändnahkhiirtel esineb fototaksist89 rohelise valguse suhtes. Uurimistulemused 

osutavad, et ettevaatlik tuleb olla punaste lennuohutustulede kasutamisel, eriti tuulikutel, sest punane valgus 

võib nahkhiiri ligi meelitada ning see toob kaasa rändnahkhiirte suurema kokkupõrkeriski. Punase valgustuse 

vältimine seevastu võib nahkhiirte hukkumist vähendada; siinjuures tuleb aga arvestada võimalikke 

vastuolusid lennunduseeskirjadega. 

5.3.3.4 Ajastamine: ehitustööde vältimine, vähendamine või etapiviisiline korraldamine 
ökoloogiliselt tundlikel perioodidel 

UNEPi/EUROBATSi juhend tuulepargiprojektides nahkhiirtega arvestamiseks hõlmab järgmisi juhiseid 

ehitustööde ajaliseks kavandamiseks: 

• vältida asustatud talvitus- ja poegimispaikade ümbrust ning neid perioode aastas, mil need on kasutuses, 

• vältida üldisemalt neid ajavahemikke päevas ja aastas, mil nahkhiired aktiivselt toitu otsivad ja liiguvad, 

• korraldada töid etappide kaupa, et mitte häirida kogu ala samal ajal ja/või 

• korraldada töid etappide kaupa nii, et teatavad häirivad tegevused või teatavatel aladel toimuvad ehitustööd 

on kavandatud ajale, mil nahkhiired on häiringu suhtes kõige vähem tundlikud.  

 

Selleks et need meetmed oleksid tulemuslikud, on oluline omada täielikku ülevaadet nahkhiirte varjepaikade 

asukohtadest ja kasutusest ning nahkhiirte lennutegevusest tuuleenergeetika arendusobjekti mõjupiirkonna 

koguulatuses. 

5.3.3.5 Piiramine ja käivitav kiirus: tuulikute töö ajastamine 

Kui tuule kiirus on väiksem kui käivitav kiirus (väikseim tuule kiirus, mille juures tuulikud elektrit toodavad), 

pöörlevad tuulikud tavaliselt n-ö tühjalt. Tuulikute tööd saab piirata kolmel viisil: a) labade flügeerimine (nii et 

need paiknevad valdava tuule suuna suhtes rõhtsalt; see vähendab nende efektiivset pindala), b) käivitava 

kiiruse suurendamine ja c) selliste meetodite kasutamine, mis peatavad labade pöörlemise väiksematel 

tuulekiirustel90 (Rodrigues jt, 2015; Arnett, 2017). Euroopast ja Põhja-Ameerikast pärinevate tõendite kohaselt 

on tuuliku töö piiramine ja käivitava kiiruse suurendamine ainsad tõendatud viisid, kuidas vähendada nahkhiirte 

suremust kokkupõrgete tagajärjel (Rodrigues jt, 2015; Behr jt, 2017). 

Neid meetodeid toetab värskem uurimus Mathews jt (2016), milles soovitatakse käivitavast kiirusest 

väiksematel tuulekiirustel tuuliku labade pöörlemist võimalikult palju piirata. See tähendab seda, et aega, mille 

kestel labad pöörlevad madalatel tuulekiirustel, saab vähendada, ilma et elektri genereerimine kannataks. 

                                                      

88 Näiteks Ühendkuningriigi uusimas (2019. aasta) juhendis (vt 
https://www.nature.scot/sites/default/files/2019-01/Bats%20and%20onshore%20wind%20turbines%20-
%20survey%2C%20assessment%20and%20mitigation.pdf): 
Scottish Natural Heritage (2019). „Bats and Onshore Wind Turbines: Survey, Assessment and Mitigation“ (Nahkhiired ja 
maismaa tuulikud. Uuringud, hindamine ja riskide leevendamine). 
89 Organismi liikumine valgusallika poole või sellest eemale. 
90 Eelistatud on flügeerimine; pidurdamist (labade täielikku seiskamist) kasutatakse avariiolukordades, kuid selle korduv 
kasutamine kahjustaks tuulikut. 

https://www.nature.scot/sites/default/files/2019-01/Bats%20and%20onshore%20wind%20turbines%20-%20survey,%20assessment%20and%20mitigation.pdf
https://www.nature.scot/sites/default/files/2019-01/Bats%20and%20onshore%20wind%20turbines%20-%20survey,%20assessment%20and%20mitigation.pdf
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Käivitav kiirus tuleks määrata iga tuuleenergeetika arendusobjekti puhul eraldi, sest nahkhiirte käitumine on 

tuule kiirusest ja muudest ilmastikuga seotud muutujatest mõjutatud ning võib olenevalt liigist, aastast, 

asukohast, riigist ja piirkonnast oluliselt erineda. Selleks et need meetodid tulemusi annaksid, on oluline, et 

tuuleenergeetika arendusobjekti puhul rakendatav käivitav kiirus põhineks üksikasjaliku lähteuuringu 

andmetel, mis on kogutud vastavalt uusimatele hea tava suunistele (st UNEPi/EUROBATSi suunistele). 

Selleks tuleb koguda nahkhiirte tegevuse kohta andmeid koos keskkonnamuutujatega, millest olulisim on tuule 

kiirus. 

Saksa uurijad (Behr jt, 2018) on töötanud välja vabavara (ProBat 6.191) tuuleparkides piiramisalgoritmide 

arvutamiseks. Rakendust on tutvustatud juhtumiuuringus Juhtumiuuring 5-2. Selleks tuleb piisavalt pika aja 

jooksul, sealhulgas nahkhiirte peamisel aktiivsusperioodil, salvestada töötavate tuulikute gondlil nahkhiirte 

aktiivsuse kohta andmeid. Rakendus arvutab iga tuuliku jaoks käivitava kiiruse, mis vähendab suremuse 

kindlale tasemele, ning pakub võimalust hinnata töö piiramise tõttu saamata jäänud tulu. 

Ühendriikides on kasutatud radareid, et käivitada piiramine, kui läheduses on linnud, eriti suured röövlinnud. 

Nahkhiirte puhul on see meetod osutunud vähem sobivaks.  Küll aga on Ühendriikide lääneosas ühe projekti 

raames paigaldatud varjepaigaks oleva koopa suule infrapunased andurid, mis annavad märku, kui nahkhiired 

õhtul koopast välja lendavad. Algselt kasutati projektis nii lindude kui ka nahkhiirte puhul riski hindamiseks 

radarit, ent nüüd tuginetakse täielikult infrapunaste andurite andmetele, et määrata igal õhtul, kas piirata 

tuulikute tööd92. See on odav ja vähenõudlik lahendus probleemile, et nahkhiired kasutavad koobast väga 

varieeruvalt. 

Juhtumiuuring 5-2. RENEBAT II ja RENEBAT III / ProBat 

Piiramisprogrammid võivad põhineda kas ainult tuule kiirusel või tuule kiirusel koos muude muutujatega. RENEBATi 

projektis koguti hukkunud nahkhiirte otsimise ja gondli juures nahkhiirte häälitsuste mõõtmise teel andmeid selleks, et 

katsetada varem kindlaks tehtud suure riskiga tuulikute jaoks arvutatud piiramisalgoritme. 16 tuulikut käitati 

piiramisprogrammiga ja ilma (vaheldumisi nädala kaupa 14 nädala jooksul). Eesmärk oli vähendada töö piiramise ajal 

(nn nahkhiirtesõbraliku režiimi ajal) suremust 0,012 hukkunud isendini tuuliku kohta ühe öö jooksul (see võrdub kahe 

hukkunud isendiga tuuliku kohta aastas). Nn nahkhiirtesõbralik režiim hõlmas ka hüstereesi93 0,5 m/s-1, mille eesmärk 

oli vähendada käivitumiste arvu, et vähendada tuuliku komponentide kulumist. 

 

Eksperimendi vältel otsiti tuulikute alt iga päev hukkunud nahkhiiri ning tehti pidevalt häälitsuste pistelisi mõõtmisi gondli 

juures. Kokku leiti seitsme tavapärase toimimise nädala jooksul 21 hukkunud nahkhiirt ning seitsmel nn 

nahkhiirtesõbraliku toimimise nädalal kolm hukkunud nahkhiirt. Hukkunud nahkhiirte otsingute põhjal arvutatud keskmine 

kokkupõrgete arv (mida korrigeeriti raipesööjate tegevuse ja otsijate tõhususe arvessevõtmiseks) oli tavapärase 

toimimise öödel 0,064 ja nahkhiirtesõbraliku toimimise öödel 0,010 hukkunud nahkhiirt tuuliku kohta ühel ööl. Tegelik 

surmade arv nahkhiirtesõbraliku toimimise ajal erines seega väga vähe eesmärgist, mis oli 0,012 hukkunud nahkhiirt 

tuuliku kohta ühel ööl. Arvutati energiatootluse tegelik vähenemine nahkhiirtesõbraliku toimimise ajal ning eeldatav 

vähenemine, mis oleks tekkinud siis, kui ka tavapärase toimimise ajal oleks rakendatud nahkhiirtesõbralikku režiimi. Leiti, 

et keskmine vähenemine oli 2,1 % tuulikute aastasest energiatootlusest 2012. aastal. Kuna eksperimendiks oli valitud 

eriti kokkupõrkeohtlikud tuulikud, oli see väärtus juhuslikult valitud tuulikute andmestiku puhul (2008. aastal moodustatud 

valim 70 tuulikust) väiksem: keskmiselt 1,8 %. Kui hüstereesi ei oleks kasutatud, langeks see väärtus 1,4 %-le. 

Statistilised mudelid suutsid seega väga täpselt ennustada valimisse kuulunud tuulikute tõttu hukkuvate nahkhiirte arvu 

ning nahkhiirtesõbralikud piiramisalgoritmid suutsid väga täpselt kokkupõrgete jääkriski etteantud väärtuseni vähendada. 

   

Kõnealune tarkvara (ProBat) on nüüd kogu Saksamaal kasutamiseks saadaval ning mõnel liidumaal on see kohustuslik. 

See võtab arvesse piirkondlikke erinevusi, hõlmab teataval määral kokkupõrkeriski erinemist liigiti94 ja ühildub 

nahkhiiredetektorite andmete kolme eri mudeliga. Selle rakendatavust ja täpsust teistes Euroopa piirkondades (ja 

suurema hulga liikide ja nahkhiirte aktiivsusandmete suhtes) tuleb katsetada. Samuti olid süsteemi katsetamiseks 

                                                      

91 http://windbat.techfak.fau.de/tools/index_en.shtml. 
92 Uurimistööd infrapunatehnoloogia kasutamise kohta nahkhiirte varjepaikade ennetavaks haldamiseks tutvustati 
Wildlife Society lääne osakonna aastakoosolekul (veebruaris 2019) ning selle kokkuvõte on leitav aadressil 
https://www.nationalwind.org/nwcc-2019-wind-wildlife-year-in-review/. 
93 See tähendab, et sel ajal, kui rakendati nn nahkhiirtesõbralikku käivitavat tuule kiirust nt 5,0 m/s-1, peatusid tiivikud 
tuule kiiruse langedes alla 5,0 m/s-1, kuid hakkasid uuesti pöörlema alles siis, kui tuule kiirus ületas 5,5 m/s-1. 
94 Pargi-nahkhiire (Pipistrellus nathusii) aktiivsusmuster erines mitmel moel teiste nahkhiirte liikide omast (aktiivsuse 
jaotuse poolest öö ja aasta lõikes ning aktiivsuse ja tuule kiiruse korrelatsiooni poolest), mis tulenes Weberi jt (2018) 
hinnangul (tõenäoliselt) rändsest käitumisest. 

http://windbat.techfak.fau.de/tools/index_en.shtml
https://www.nationalwind.org/nwcc-2019-wind-wildlife-year-in-review/
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kasutatud tuulikud ja tiivikud uute tuulikute tavapäraste mõõtmetega võrreldes suhteliselt väikesed, mistõttu tuleb 

katsetada ka süsteemi rakendatavust suuremate tuulikute puhul. 

Allikas: Behr jt, 2015, 2018; Weber jt, 2018 

 

5.3.3.6 Peletid: akustilised meetmed 

Nahkhiirte tuulikutest eemale peletamiseks ja seeläbi nende suremuse vähendamiseks on kasutatud 

ultraheli95. Arnett jt (2013) esitavad tõendeid selle kohta, et ultraheli lairibaedastus võib vähendada nahkhiirte 

hukkumist, sest peletab nahkhiiri heliallikast eemale. Nende uuritud ultrahelipeletite tulemuslikkust piiras 

ultraheli levikaugus ja -piirkond, osaliselt ultraheli kiire sumbumise tõttu niisketes tingimustes.  

Hiljem on Ühendriikides välja töötatud tõhusamaid peleteid ning neid hakatakse peagi turustama (vt 

juhtumiuuring Juhtumiuuring 5-3). 

Juhtumiuuring 5-3. Ultraheliseadmete kasutamine nahkhiirte peletamiseks 

Ühenduse Bat Conservation International tuuleenergia programmi uurimisrühm katsetas koostöös Texase osariigi 

ülikooliga tuulikutele paigaldatud ultraheliseadmete tõhusust. Nende toimimine lähtub eeldusest, et ultraheliseade n-ö 

ummistab nahkhiirte kajalokatsiooni või muudab tuulikut ümbritseva õhuruumi kuuldeliselt ebamugavaks ning tänu sellele 

peletab nahkhiired potentsiaalselt ohtlikest tiivikulabadest eemale. Ultraheliseadmed saadavad välja valju 

kõrgsageduslikku müra, mis kattub signaalidega, mille abil nahkhiired orienteeruvad ja jahti peavad. 

 

Duke Energy tuulepargis Lõuna-Texases on 255 tuulikut (Vestas V-110 võimsusega 2 megavatti), mis on flügeeritud 

vastavalt käivitavale tootjakiirusele (3,5 m/s). Igal ööl jälgiti 16 tuulikut; nendest kaheksa olid kontroll- ja kaheksa 

katsetuulikud, mis määrati igal ööl juhuslikult.  2017. ja 2018. aasta 31. juulist 30. oktoobrini otsiti sajameetrise raadiusega 

otsingualadel hukkunud nahkhiiri. 

 

2017. aastal leiti 303 hiljuti hukkunud nahkhiirt seitsmest liigist (neist 78 % moodustasid nahkhiired liigist Tadarida 

brasiliensis). Kontrollaladelt leiti peaaegu kaks korda rohkem hukkunud nahkhiiri (65 % leiti kontrollaladelt, 35 % 

katsealadelt). Sarnane tulemus saadi 2018. aastal: leiti 325 hiljuti hukkunud nahkhiirt viiest liigist (neist 77 % liigist 

Tadarida brasiliensis). Leitud nahkhiirte jaotus oli sarnane: 68 % leiti kontrollaladelt, 32 % katsealadelt. Koondtulemused 

näitasid, et ultraheliseadmetel oli statistiliselt oluline mõju nahkhiirte hukkumisele ning need vähendasid hukkumist kokku 

50 %. 

 

Liigipõhine analüüs näitas, et mõne liigi puhul vähenes hukkumine oluliselt, nt Tadarida brasiliensis’e puhul 54 % ja 

Aeorestes cinereus’e puhul 78 %. Mõni liik aga tundus reageerivat teistmoodi.  Liigipõhise tõhususe parandamiseks on 

vaja edasisi uuringuid. Samuti tuleb katsetada rakendatavust mujal maailmas, nt Euroopas, ning suurema hulga eri liikide 

ja nahkhiirte aktiivsuse andmete puhul. 

Rohkem teavet leiab järgmistelt aadressidelt ja võib küsida NRG Systemsilt96: 

http://www.batcon.org/our-work/regions/usa-canada/wind2/ultrasonic,      

https://www.nrgsystems.com/products/bat-deterrent-systems,     

https://www.nrgsystems.com/news-media/pioneering-bat-deterrent-system-from-nrg-systems-reduces-bat-fatalities-by-

54-percent-at-texas-wind-energy-facility/.     

 

Akustilised peletid on võimalik abivahend, kuid nende tõhususe ja kasutusväärtuse suhtes on endiselt 

küsitavusi. Need võivad olla kasutatavad kindlates asukohtades või kindlate liikide puhul, kuid uuringud on 

alles algusjärgus ja ei ole selge, kas akustilised peletid suudavad tegelikult rakendatuna piisavalt suremust 

vähendada. Samuti võib neil olla soovimatuid tagajärgi (nagu esialgne ligimeelitav mõju), mis piiravad nende 

kasutusväärtust.  Samuti tuleks hinnata selliste peletite häirivat mõju. 

                                                      

95 http://batsandwind.org/research/operational-mitigation-deterrents. 
96 NRG Systems projekteerib ja toodab nutitehnoloogiaid mitmesugusteks tuule, päikese ja ilmastikuga seotud 
rakendusteks. 

http://www.batcon.org/our-work/regions/usa-canada/wind2/ultrasonic
https://www.nrgsystems.com/products/bat-deterrent-systems
https://www.nrgsystems.com/news-media/pioneering-bat-deterrent-system-from-nrg-systems-reduces-bat-fatalities-by-54-percent-at-texas-wind-energy-facility/
https://www.nrgsystems.com/news-media/pioneering-bat-deterrent-system-from-nrg-systems-reduces-bat-fatalities-by-54-percent-at-texas-wind-energy-facility/
http://batsandwind.org/research/operational-mitigation-deterrents
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Probleem on ka korrapärase hoolduse ja katsetamise vajadus, et tagada, et peletavas mõjus ei ole lünki, 

samuti kahtlus, kas peletid suudavad kogu rootorite haardepindala piisavalt ja kulutõhusalt kaitsta. Nagu on 

juhtumiuuringus märgitud, ei reageeri kõik liigid peletitele. Ka ei ole praegu teada, millised on tagajärjed muule 

elusloodusele. Kõikidel nimetatud põhjustel on vaja edasisi uuringuid, enne kui akustiliste peletite kasutamine 

saab üldiseks tavaks muutuda. 

5.4 Linnud 

5.4.1 Sissejuhatus 

Tuuleenergeetika arendusobjektide võimalikku mõju lindudele on nii ELis kui ka väljaspool laialdaselt uuritud. 

Tänu sellele on riikides lindude ja tuuleparkide kohta palju juhenddokumente, milles on üksikasjalikult 

kirjeldatud sobivaid lähteandmete kogumise meetodeid.  

Mõju olulisuse hindamise lähteandmed tuleks koguda standardmeetoditel (Bissy jt, 2000) või riigi juhendites 

soovitatud meetoditel, juhul kui need on parimad, mida saab kasutada. Uuringumeetodite täieliku ülevaate on 

avaldanud Smallwood (2017). Infokastis Infokast 5-10 on kokkuvõte lähteuuringute näidetest. Mõnel juhul võib 

lähtetingimuste täpseks kirjeldamiseks meetodeid kombineerida. Näiteks ühe tuuleenergeetika arendusobjekti 

puhul kombineeriti pelikanide kokkupõrkeriski hindamiseks radariandmeid ja vahetu punktvaatluse andmeid 

(juhtumiuuring Juhtumiuuring 5-4).  

Infokast 5-10. Näited linde käsitlevatest lähteuuringutest maismaal 

• Punktvaatlused – liikide ning lennukäitumise, -suuna ja -kõrguse kindlakstegemiseks. 

• Transektipõhised uuringud – liikide ja nende leviku kindlakstegemiseks ja arvukuse hindamiseks. Uuringud võivad olla 

üldised või käsitleda kindlaid liike või liigirühmi, nagu röövliigid või öise eluviisiga liigid. 

• Kaudne loendamine – lindude aktiivust saab mõõta kaudselt, näiteks väljaheiteid loendades. 

• Infrapuna- ja soojuspildid – öise aktiivsuse kindlakstegemiseks. 

• Jälgimistehnoloogia – telemeetria ja satelliitseire andmete põhjal saab mõõta lindude aktiivsust ning lennukäitumist, -

suunda ja -kõrgust. Need on tunduvalt täpsemad kui visuaalne vaatlus (juhtumiuuring Juhtumiuuring 5-7). 

• Radarid – radarisüsteemide kasutamine lindude koguarvukuse, lennusuuna ja lennukõrguse hindamiseks, eriti 

kohtades, kus on tõenäoliselt palju rändlinde. Visuaalse vaatlusega kombineerituna kasutatakse radareid liikide 

kindlakstegemiseks. 

 
 

Juhtumiuuring 5-4. Radar- ja vahetu vaatluse kombineerimine pelikanide kokkupõrkeriski 
hindamiseks kavandatavas tuulepargis (Cape West Coast, Lõuna-Aafrika) 

Probleem 

Suurte tuuleparkide vale asukohavalik halvendab kohalike linnupopulatsioonide seisundit. Seetõttu on vaja eraldi 

modelleerimist, et prognoosida tõenäolisi olulisi mõjusid. Kolmemõõtmeliste lennuandmete ebapiisavuse tõttu hinnatakse 

ehituse eel lindude kokkupõrkeriski tuuleenergeetika arendusobjektide ümbruses sageli valesti. Vahetud vaatlusandmed 

näitasid, et pelikanid (Pelecanus onocrotalus) lendasid regulaarselt läbi kavandatava tuulepargi ala, võimalik, et tiivikute 

haardepindala ulatusse jääval kõrgusel. Algsetel vaatlusandmetel põhinenud esialgse riskimudeli kohaselt oli pelikanide 

kokkupõrkerisk oluline. 

 

Metoodika ja järeldused 

Radari- ja vaatlejapõhiseid meetodeid kasutades kvantifitseeriti pelikanide lennud Lõuna-Aafrikasse Cape West Coastile 

kavandatud tuulepargi ümbruses ning modelleeriti tuulikutega kokkupõrkamise riski eri stsenaariumide korral. Mudelite 

väljundeid kombineeriti olemasolevate demograafiliste andmetega, et hinnata tuulepargi võimalikku mõju 

pelikanipopulatsioonile ja uurida leevendusvõimalusi. Registreeriti pelikanide tihe liikumine tuulepargi alal; see langes 

kokku läheduses asuva koloonia sigimistsükliga ning oli seotud umbes 50 km kaugusel asuvasse toitumispiirkonda 

lendamisega. Pelikanide keskmine kokkupõrkerisk oli 2,02 suure riskiga lendu tunnis (Jenkins, 2018). Pelikanide 

teekonnajooned loeti suure riskiga lendudeks juhul, kui need hõlmasid punkte, mis asusid mõne kavandatud tuuliku tiiviku 

puhverdatud haardealal. Risk esines ainult valgel ajal ning oli suurim päeva keskel ja tugeva loodetuule tingimustes; 

82 % suure riskiga lendudest oli seotud üksnes viiega kavandatud 35 tuuliku asukohast. Prognoositud keskmine suremus 

(22 hukkunud lindu aastas 95 % usaldusvahemikuga, parameetriteks lindude ja labade keskmine kiirus ja 95 % 

vältimismäär) ei olnud kestlik ning oleks kaasa toonud pelikanipopulatsiooni negatiivse kasvumäära. Mudelid osutasid, 

et viie suurima riskiga tuuliku eemaldamine projektist või sellise piiramisrežiimi kasutuselevõtmine, mis lülitaks vähemalt 

need tuulikud liikluse tippajal välja, võiks teoreetiliselt vähendada mõju vastuvõetavale tasemele. Hoolimata sellest, et 
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Jenkinsi (2018) analüüsid põhinesid suurel hea kvaliteediga andmestikul, kahandavad kokkupõrkeriski mudeli 

usaldusväärsust siiski kontrollimata eeldused selle kohta, mil määral pelikanid kokkupõrget väldivad, ning kindlate 

teadmiste puudumine pelikanipopulatsiooni olemasolevate suundumuste kohta.  

 

Joonisel Joonis 5-3 on näidatud kõik kogu uurimisperioodi jooksul radariga registreeritud pelikanide lennuteekonnad, mis 

on kantud projekti praeguse üldplaani kaardile. Suure riskiga lennud (need, mis lõikuvad tiivikute puhverdatud 

haardealaga) on näidatud punasega ning tuulikute asukohtade värvus näitab kokkupõrkeriski prognoositud suurust. 

Kokku registreeriti 407 pelikaniparve (kokku 4539 linnu) liikumine läbi kavandatud tuuleenergeetika arendusobjekti ala. 

Ligikaudu 80 % pelikanidest lendas otse läbi tuuleenergeetika arendusobjekti asukoha. Radari kasutamine suurendas 

oluliselt nende andmete ruumilist resolutsiooni ning võimaldas seetõttu täpsemat statistilist analüüsi. Kasutatud andmeid 

võib pidada tunduvalt täpsemaks ja need on esitatud palju usaldusväärsemana kui üksnes vaatlustel põhinevad andmed. 

 

 
Joonis 5-3. Kogu uurimisperioodi jooksul radariga registreeritud pelikanide lennuteekonnad 

Allikas: Jenkins jt, 2018). 

   

5.4.2 Mõjuliigid 

5.4.2.1 Peamised mõjuliigid 

Tuuleenergeetika arendusobjektide mõjust lindudele on palju ülevaateid (Langston ja Pullen, 2003; Perrow, 

2017) ning need on kokku võetud infokastis Infokast 5-11. Nende mõjude seosed projekti etappidega on 

esitatud tabelis Tabel 5-8. Iga mõjuliik võib mõjutada isendite ellujäämust ja sigivust ning see võib muuta 

populatsiooni demograafilisi parameetreid, mille tagajärg võib olla mõõdetav muutus populatsiooni suuruses. 

Infokast 5-11. Lindudele avaldatava mõju liigid, mida tuuleenergia kava või projekti hinnates tavaliselt 
käsitletakse 

• Kokkupõrge. Lendavate lindude surmav kokkupuude tuuliku konstruktsioonidega. 

• Häirimine ja väljatõrjumine. Muutused lindude käitumises võivad viia elupaiga kadumisega samaväärsete 

tagajärgedeni ning võimalik, et sigimisedukuse vähenemiseni (Dahl jt, 2012), kuid nende mõju populatsioonile on 



 

Juhend: tuuleenergeetika arendusobjektid ja ELi loodusalased õigusaktid 143  

uuritud vähe. Väljatõrjumine võib olla mõõdetav kuni 200 m ulatuses tuulikutest, kuid mõne liigi puhul ka enam kui 

800 m ulatuses (Hötker, 2017; Marques jt, 2019). Väikeste ja üksikute tuulikute puhul on väljatõrjumise tõenäosus 

väiksem (Minderman jt, 2012). 

• Tõkestav mõju. Läbimatu ala, mille vältimine pikendab lennuvahemaad ja suurendab energiakulu. 

• Elupaikade kadumine ja nende seisundi halvenemine. Selliste elupaikade kõrvaldamine, killustumine või kahjustumine, 

mida linnud muidu kasutaksid. On tõendeid, et elupaikade kadumine ja nende seisundi halvenemine võib tuua kaasa 

mõõdetavad muutused populatsioonis (Pearce-Higgins jt, 2012; Steinborn jt, 2011). 

• Kaudne mõju. Näiteks muutused saakloomade arvukuses ja saadavuses võivad olla otsesed või tuleneda elupaiga 

vahetamisest. See võib olla positiivne (Lindeboom jt, 2011) või negatiivne (Harwood jt, 2017), kuid lindude 

populatsioonile avaldatava mõju kohta on vähe tõendeid. Tuulikute tõttu hukkunud linnud võivad meelitada ligi muid 

linnuliike (raipesööjaid, röövlinde). 

 

Tabel 5-8. Seosed lindudele avaldatava mõju liikide ja projekti etappide vahel maismaa tuuleenergeetika arendusobjektide 
puhul 

Mõjuliigid Projekti etapp 
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Elupaikade kadumine ja 
nende seisundi 
halvenemine 

 X X X X 

Häirimine ja väljatõrjumine X X X X X 

Elupaikade killustumine  X X X  

Kokkupõrge   X X  

Tõkestav mõju  X X X  

Kaudne mõju X X X X X 

 

5.4.2.2 Mõju olulisuse hindamine 

Tuuleenergeetika arendusobjekti tõenäolist olulist mõju lindudele hinnatakse tavaliselt kahes etapis: mõju 

suuruse kvantifitseerimine lindude suremuse kaudu ning seejärel populatsiooni muutuse hindamine, lähtudes 

asjaomase ala kaitse-eesmärkidest. 

Mõju olulisust võivad mõjutada bioloogilised, keskkonna- ning kava või projekti planeeringuga seotud tegurid. 

Tegurid, mida tuuleenergeetika arendusobjektide ja lindude puhul nii lähteandmete kogumise meetodite 

kavandamisel kui ka mõju olulisuse hindamisel tavaliselt arvesse võetakse, on kokku võetud infokastis Infokast 

5-12. 

Infokast 5-12. Lähteandmete kogumise ja mõju olulisuse hindamise tegurid 

Kõik mõjud 

• Pikaealised ja isendi kohta vähe järglasi andvad k-strateegidest liigid, nagu suured röövlinnud ja merelinnud, on 

ohualtimad kui väikesed, lühikese elueaga r-strateegidest liigid, nagu värvulised. 

• Väikesed ja ohustatud populatsioonid (nt I lisas loetletud liigid) on täiendavate suremuse põhjuste suhtes altimad kui 

suured, stabiilsed või kasvavad populatsioonid. 

• Seega on oluline mõjutegur selliste liikide esinemise tõttu moodustatud erikaitsealade lähedus (Marx, 2018). 

 

Kokkupõrked 
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• Linnu morfoloogia (nt keha suurus, tiibade suurus ja kuju) ja käitumine (nt pikeeriv lend)97. 

• Arvukus ja sesoonsus, näiteks kohtades, kuhu koondub palju liike, nagu märgalad ja rände pudelikaelad. 

• Liikumine: paiksed linnud on suuremas ohus kui aktiivsed rändajad. 

• Vältiv käitumine ja selline käitumine, mille tõttu lind viibib pikalt tuulikute läheduses. 

• Lennukiirus (mis mõjutab ilmselgelt kokkupõrkeohtu). 

• Lennukõrgus (labadega kohtumise risk). 

• Öine lennutegevus (suurem risk öisel ajal). 

• Lendamine halbades ilmastikutingimustes (suurem risk uduse ilmaga). 

• Tuuliku suurus (mis on sageli seotud võimsusega (MW)), tuuliku tiiviku läbimõõt (haardepindala – ohutsoon), asukoht 

ja tuuleenergeetika arendusobjekti planeering (Thaxter jt, 2017). 

• Taristu valgustus. 

• Topograafia, näiteks kõrged asukohad ja valdava tuule suuna suhtes allatuult asuvad seljakud (de Lucas ja Perrow, 

2017). 

 

Häirimine ja väljatõrjumine 

• Tuuliku kõrgus ja tuuliku tiiviku läbimõõt (haardepindala – ohutsoon). 

• Topograafia ja maastiku avatus. 

• Tundlikkus häirimise suhtes varieerub märkimisväärselt taksonoomiliste rühmade vahel, aga ka nende sees. Näiteks 

on osa röövlinde eriti tundlikud, teised aga vähem. Samuti on võimalik, et mõni öisel ajal rändav värvuliste liik on eriti 

tundlik (ja ka kokkupõrkealdis). 

• Sesoonsus: maismaa tuuleenergeetika arendusobjektide puhul võib täheldada suuremat tuuleparkide vältimist 

väljaspool sigimishooaega (Villegas-Patraca jt, 2012; Hötker, 2017). 

 

Tõkestav mõju 

• Sesoonsus: tuuleenergeetika arendusobjekti korduvast vältimisest tingitud energiakulu suurenemine sigimishooajal 

pesa ja toitumisala vahel liikuvate lindude puhul võib olla olulisem kui tõkestavast mõjust tingitud energiakulu 

tuuleenergeetika arendusobjekti vältivate rändlindude puhul. 

• Kavade ja/või projektide kumulatiivsed mõjud: üksainus tuuleenergeetika arendusobjekt ei põhjusta tõenäoliselt lindude 

energiakulu olulist suurenemist tõkestava mõju tagajärjel. 

 

Elupaikade kadumine ja nende seisundi halvenemine 

• Kui paindlik on liigi elupaigakasutus ja mil määral ta suudab elupaiga tingimuste muutumisele reageerida. 

• Kava või projekti ala suurus ja keerukus. 

 

Kaudne mõju 

• Elupaikade ja saakliikide tundlikkus ja haavatavus tuuleenergeetika arendusobjektiga seotud tegevuste suhtes. 

 

Juhtumiuuringus Juhtumiuuring 5-5 illustreeritakse Flandria piirkonna (Belgia) näitel, kuidas ja millisel 

geograafilisel tasandil olulisuse läve rakendatakse. 

Kindlam viis olulisuse kindlakstegemiseks on matemaatiliste mudelite kasutamine, et hinnata suremust ja 

prognoosida populatsiooni tasandi muutusi ajas. Modelleerimist on aga üksikute projektide tasandil keerulisem 

kasutada. Samuti nõuab modelleerimine alati hoolikat tõlgendamist, sest mudelid lihtsustavad tegelikkust. 

Mudelite valideerimiseks on soovitatav mõõta kohapeal tegelikke mõjusid.  

Lindude suremuse hindamise ja mõju olulisuse kindlakstegemise levinud meetoditest on andnud ülevaate 

Laranjeiro jt (2018) ning need on kokku võetud tabelis Tabel 5-9. Hindamisel võib kombineerida mitut meetodit, 

näiteks võib kokkupõrkeriski mudeli põhjal hinnata lindude suremust, mille suhtes võib seejärel teha 

populatsiooni elujõulisuse analüüsi, et hinnata, millised võivad olla suurenenud suremuse tagajärjed 

populatsiooni jaoks. Kasutada võib ka allpool nimetamata meetodeid, kui need on loogiliselt või empiiriliselt 

põhjendatud. 

Tõenäolistest olulistest mõjudest lindudele hinnatakse tavaliselt põhjalikult ainult elupaikade kadumist ja nende 

seisundi halvenemist, kokkupõrgetest tingitud suremust ning väljatõrjumist ja häirimist.  

                                                      

97 Näiteks raipetoidulised haugaslased on enamasti pikeerivad röövlinnud, kelle silmad on suunatud nende all olevale 
maa-alale, et sealt raipeid otsida; nad ei vaata enda ümber, mistõttu kokkupõrkeoht on nende puhul suur. 
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Elupaikade kadumist hinnatakse kadunud või halvenenud seisundiga ala pindala põhjal (vt punkt 5.2). 

Elupaiga kadumise – kas otsese kadumise või häirimisest ja väljatõrjumisest tingitud kaudse kadumise – 

olulisuse hindamiseks võib hinnata liigi elupaigakasutuse paindlikkust (ehk elupaigaspetsiifilisust) esmase 

näitajana selle kohta, kas tagajärg võib tõenäoliselt olla suremus.  

Lindude kokkupõrkeriski kvantifitseerimiseks kasutatakse kokkupõrkeriski mudeleid,98 mille parameetrid on 

tuulikute tehnilised kirjeldused, lindude morfoloogia ja lindude lennutegevust kirjeldavad muutujad. 

Kokkupõrkeriski mudel, nt Bandi mudel (Band, 2007 ja 2012), hindab, mitu kokkupõrget lindudega võib 

kavandatavas tuulepargis tõenäoliselt esineda, eeldades, et linnud ei tee midagi tuulikutega kokkupõrke 

vältimiseks. Realistliku riskihinnangu saamiseks korrigeeritakse kokkupõrkeriski modelleerimise tulemust 

vältimise määraga, et võtta arvesse lindude reageerimist tuuleparkidele. Tegelikus kasutuses hõlmab vältimise 

määr ka nii andmete kui ka mudeli endaga seotud viga ja variatiivsust (Cook jt, 2014), mitte üksnes vältivat 

käitumist.  

Empiiriliselt tuletatud vältimismääradest on küll vähe näiteid (Perrow, 2017), kuid on palju arutelu selle üle, 

kuidas empiiriliselt tuletatud vältimismäärasid Bandi mudelis rakendada. Mudelprognooside ja vaadeldud 

kokkupõrkemäärade lahknevused (de Lucas jt, 2008; Ferrer jt, 2011) osutavad sellele, et kokkupõrkeriski 

mudeli väljundit tuleb tõlgendada ettevaatusega ning et kokkupõrkeriski mudelitesse tuleks lisada bioloogiliselt 

realistlikud lindude käitumise parameetrid. 

Tõkestava mõju esinemine on teada (Hötker, 2017) ning seda tuleks oluliste mõjude hindamisel alati käsitleda. 

Mõõdetavate mõjude kohta on siiski vähe tõendeid, kuigi mõnes tuuleparkide kumulatiivse mõju stsenaariumis 

võivad tõkestaval mõjul olla populatsiooni tasandil avalduvad tagajärjed (Masden jt, 2009). 

Tabel 5-9. Lindude suremuse hindamise meetodid99 

Meetod 

Elupaikade 
kadumine ja nende 
seisundi 
halvenemine 

Kokkupõrge 
Häirimine ja 
väljatõrjumine 

Tõkestav 
mõju 

Kokkupõrkeriski 
mudelid 

 
X 

  

Liikide levikumudelid  X   

Isendipõhised 
mudelid 

 
X X X 

Populatsioonipõhised 
mudelid 

X X X X 

Indeksipõhised 
mudelid100 

X X X X 

 

Juhtumiuuring 5-5. Flandrias (Belgia) lindude ja tuuleenergiaga seoses kasutatav mõju olulisuse 
hindamise metoodika 

Aastane suremus on praegune hinnanguline suremus looduslikel ja inimtekkelistel põhjustel (arvestamata kavandatavate 

tuuleparkide või elektriliinidega seotud lisanduvat suremust) ning see arvutatakse tavaliselt kirjanduses (nt BTO101 

veebisaidil „Bird Facts“) esitatud suremusmäärade ning hindamise objektiks oleva liigi piirkondliku või kohaliku 

populatsiooni suuruse andmete põhjal. 

 

Selleks et hinnata suremuse võimalikku olulist mõju liigi populatsioonile, kasutatakse liikide puhul, kelle suhtes mõju võib 

tegelikult avalduda, kriteeriumi 1 % aastasest suremusest, juhul kui 

 

 liigi kohalik (piirkonnast madalama tasandi) populatsioon on Flandria piirkonna tasandil oluline (st > 2 % 

piirkonna kogupopulatsioonist) ja 

                                                      

98 Mudeliliikide ülevaadet vt Willmott jt (2012), Grünkorn jt 2016, Masden ja Cook (2016) ja Smales (2017). 
99 Konkreetsete näidete kohta vt Laranjeiro jt (2018) ülevaade. 
100 Need võivad olla riskipõhise hindamise alusena otstarbekad juhul, kui andmeid on vähe (Laranjeiro jt, 2018). 
101 Briti ornitoloogiaühing British Trust for Ornithology, vt https://www.bto.org/understanding-birds/birdfacts. 
 

https://www.bto.org/understanding-birds/birdfacts
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 liigi populatsiooni suuruse kohta on piisavalt arvandmeid.  

 

Soodsa kaitsestaatusega arvukate liikide puhul või lävi olla kuni 5 %. 

 

Neid lävesid rakendatakse piirkonnast madalamal tasandil, mis Flandria puhul tähendab järgmist: 

• talvituvate haneliste ja kajaklaste puhul, kelle kohta puuduvad usaldusväärsed piirkonna tasandi andmed, hinnatakse 

kumulatiivset mõju piirkonnast madalamal tasandil, täpsemalt alampopulatsioonide tasandil; need piirkonnast 

madalama (kohaliku) tasandi alampopulatsioonid on kindlaks tehtud nn ökoloogiliselt ühendatud alade põhjal (vt joonis 

Joonis 5-4); 

• pesitsevate lindude puhul hinnatakse samuti kumulatiivset mõju piirkonnast madalamal tasandil või vajaduse korral 

kohalikul tasandil (st Natura 2000 alal); 

• rändlindude puhul hinnatakse kumulatiivset mõju piirkonnast madalamal rändeteede tasandil (mingit rändeteed läbiv 

hinnanguline populatsioon). 

 

Erand on juhud, kus mõjude kvantitatiivseks hindamiseks ei ole piisavalt andmeid, st mõni linnuliik ja peaaegu kõik 

nahkhiirte liigid. Sellistel juhtudel kasutatakse hindamiseks kvalitatiivsemaid meetodeid, tuginedes võimaluse korral ka 

(olemasolevatele) kvantitatiivsetele andmetele, samuti eksperdihinnangule. Samuti on erand juhud, kus kasutatakse 

üksikasjalikku populatsiooni tasandi mõju mudelit, mis annab teistsuguse väljundi, kuid seda ei ole seni Flandrias 

kasutatud.   

 
Joonis 5-4. Talvituvate haneliste ja kajaklaste piirkonnast madalama (kohaliku) tasandi alampopulatsioonid Flandrias  

Allikas: Everaert, J. (2017) 

 

Populatsioonipõhiste mudelite kasutamisest oluliste mõjude hindamisel on andnud ülevaate Green jt (2016), 

O'Brien jt (2017) ja Smales (2017). Üha enam kasutatakse populatsiooni elujõulisuse analüüsi, sest kava või 

projekti hõlmavad ja mittehõlmavad stsenaariumid võimaldavad anda hinnangu, mis on kooskõlas nii mõju 

hindamise parima tava rahvusvaheliste põhimõtetega (Brownlie ja Treweek, 2018) kui ka vajadusega võtta 

arvesse linnustiku kaitse direktiivi kohast populatsioonide säilitamise või taastamise eesmärki. Näiteks 

kasutasid Jenkins jt (2018) populatsiooni elujõulisuse analüüsi aluseks olevat populatsiooni Leslie 

maatriksmudelit, et hinnata kokkupõrgetest tingitud suremuse tagajärgi pesitseva pelikanipopulatsiooni jaoks. 

Populatsiooni elujõulisuse analüüsi mudelid nõuavad uuritavat liiki käsitlevatel pikaajalistel andmestikel 

põhinevaid populatsiooni- ja demograafilisi väärtusi. Selliste andmete puudumisel võivad olla asjakohased 

muud mudelid, nagu Potential Biological Removal (PBR) (Smales, 2017). Teise võimalusena võib kasutada 

populatsiooni integreeritud modelleerimist (Integrated Population Modelling, IPM), et hinnata demograafilisi 

parameetreid muude andmeallikate, sealhulgas seireandmete põhjal, ja kasutada sel viisil saadud 
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parameetreid populatsiooni elujõulisuse analüüsis (Smales, 2017). IPMist on andnud põhjaliku ülevaate 

Schaub ja Abadi (2011). 

Selleks et tagada, et hinnangu teaduslik alus oleks pikaajaliselt adekvaatne, on väga oluline seire. Seire 

vajadust ja üldisi meetodeid on käsitletud peatükis 6. Lindude puhul keskendub seire tavaliselt 

kokkupõrkeriskile ja kindlakstegemisele, kas kokkupõrkeriski mudelite prognoosid vastavad tegelikkusele. 

Selleks tuleb otsida ja kindlaks teha tuulikutega kokkupõrke tagajärjel hukkunud linde ja hinnata seejärel 

kokkupõrgete koguarvu. Huso jt (2017) annavad ülevaate statistilise analüüsi põhimõtetest, mida kasutatakse 

kokkupõrgetest tingitud suremuse hindamiseks hukkunud lindude otsimise põhjal. Kokkupõrgetest tingitud 

suremuse hindamisel tuleb arvesse võtta statistilist moonutust, mis on tingitud sellest, et otsingute ala erineb 

kogualast, kuhu hukkunud linnud võivad kukkuda; samuti tuleb arvesse võtta otsijate tõhususe määra ja 

raipesööjate tegevust.  Hukkunud lindude otsimise metoodilised juhendid on esitatud riikide juhendites (vt 

näiteks Atienza jt (2014) Hispaania kohta). Tarkvara kokkupõrgetest tingitud suremuse hindamiseks hukkunud 

lindude otsimise seireandmete põhjal on saadaval mitmest allikast, näiteks Ri pakett „carcass“ (Korner-

Nievergelt jt, 2015) ja GenEst (Generalized Estimator) (Simonis jt, 2018). GenEstist on antud ülevaade 

juhtumiuuringus Juhtumiuuring 5-6. 

Juhtumiuuring 5-6. GenEst, töövahend kokkupõrgetest tingitud suremuse hindamiseks 
tuuleenergeetika arendusobjektides 

Probleem 

Kokkupõrkeriski kvantifitseerimine hukkunud lindude otsimise meetoditel on nii ajaliselt kui ka ruumiliselt keeruline, 

mistõttu tuleb mingil määral kasutada statistilist modelleerimist, et täielikult mõista, kui suurt riski tuuleenergeetika 

arendusobjektide taristu nahkhiirtele ja lindudele kujutab. Statistilistes mudelites kasutatakse aga sageli eri tegureid, 

mistõttu eri asukohtade andmed on halvasti võrreldavad.  

 

Lahendus 

GenEst on üldine suremuse hindamise vahend, mis arvutab hukkunud lindude ja nahkhiirte arvu sellistes tuuleparkides, 

kus nende avastamine on ebapiisav. Tarkvara on saadaval statistikapaketis R või graafilise kasutajaliidese kaudu ning 

on seetõttu kergesti kasutatav nende jaoks, kellel puudub kogemus statistika, keerulise matemaatika või 

programmeerimise valdkonnas.    

Praktilised/tehnilised kaalutlused 

Tuuleenergeetika arendusobjektil hukkunud lindude kogumisel põhinevad andmed on ebatäielikud ning nende täpsus 

sõltub mitmesugustest üksikasjadest (nagu kiskjate arv, kliima ja hukkunud linnu mass). Kõnealune meetod nõuab 

mõningat väljaõpet enne selle tegelikku kasutamist kas kasutajaliidese kaudu või Ri programmeerimiskeeles, ent selleks 

tuleb tunduvalt vähem õppida kui mudeli arvutamiseks käsitsi.  

 

Eelised 

Tarkvara GenEst on kättesaadav Ris või graafilise kasutajaliidese kaudu ning on seetõttu kergesti kasutatav nende jaoks, 

kellel puudub kogemus statistika, keerulise matemaatika või programmeerimise valdkonnas. Nagu kõigi Ri pakettide 

puhul on juhised tasuta kättesaadavad veebisaidil „Comprehensive R Archive Network“ (CRAN) (Dalthorp jt, 2019). 

Avatud lähtekoodiga tarkvara ja mudeli arhitektuur (Dalthorp jt, 2018) tähendavad seda, et sama töövahendit kasutanud 

projektide tulemused on võrreldavad ning põhinevad seega paremal teabel. 

Allikas:  

Dalthorp, 2019 ja Dalthorp, 2018  

 

 

Juhtumiuuring 5-7. GPS-jälgimise kasutamine Prantsusmaal, et teha kindlaks väljatõrjumise 
esinemine kaljukotkaste puhul (Aquila chrysaetos) 

Prantsusmaal Massif Centralis on väike kaljukotkaste populatsioon, mida võib mõjutada tuuleparkide arendamine. 

Korraldati uuring, et hinnata tavaliselt mõju hindamisel kasutatavate meetodite usaldusväärsust ja töötada välja uusi 

meetodeid. Samuti oli uuringu eesmärk mõjude kohta paremaid teadmisi saada. Nende eesmärkide saavutamiseks 

paigaldati kahele selle piirkonna kaljukotkapopulatsiooni kuuluvale kaljukotkale GPS-seade ajavahemikuks 2014–2015 

(võrdlusperiood) ja 2016–2017 (pärast tuuleparkide ehitamist). Uuring näitas, et vastupidiselt mõjuhinnangute 

järeldustele lakkas liik kasutamast suurt osa elupaigast pärast seda, kui liigi jahipiirkonna tuumikalale oli ehitatud kaks 

tuuleparki (vt joonis Joonis 5-5).  
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Joonis 5-5. Kaljukotkaste väljatõrjumine tingituna tuuleparkide ehitamisest Prantsusmaale Massif Centrali (vasakpoolsel 
joonisel on kujutatud olukorda 2015. aastal, kui kahte tuuleparki ei olnud veel keset kotkaste territooriumi ehitatud; 
parempoolsel joonisel on kujutatud olukord 2016. aastal, pärast kahe tuulepargi ehitamist)   

 

Uuring kinnitas ka kaljukotka tundlikkust tuulikutega kokkupõrkamise riski suhtes. Uuringu tulemuste üldistamisega tuleb 

küll olla ettevaatlik, sest need põhinevad ainult ühe paari GPS-jälgimisel, kuid need näitavad, et kotkaste territooriumil 

asuvad kolm tuuleparki mõjutavad oluliselt seda, milliseid liikumisteid ja jahipiirkondi kotkad eelistavad. Tuulepargid 

kahandavad nende elupaika (+/– 450 ha väiksem elupaik) ja mõjutavad nende liikumist ühest piirkonnast teise. 

Allikas: Itty (2018) 

 

Infokastis Infokast 5-13 on võetud kokku määramatus ja probleemid, mis on ilmnenud lindudele avaldatavate 

tõenäoliste oluliste mõjude hindamisel ning mis võivad nõuda täiendavate lähteandmete kogumist või 

ettevaatuspõhimõtte rakendamist. 

Infokast 5-13. Lindudele avaldatava mõju olulisuse hindamise peamised probleemid 

Kokkupõrked 

• Teadmised kokkupõrkeriskiga seotud tegurite kohta, nagu toitumis- ja territooriumikäitumine ning tuule ja topograafia 

vastastikmõju, on tavaliselt seotud kindla asukohaga ning põhinevad suhteliselt levinud liikidel (Watson jt, 2018). 

• Arvukus ja sesoonsus, näiteks aladel, kuhu koondub palju tundlikke liike, nagu märgalad ja rändeteede pudelikaelad, 

ning kus on suur populatsioonitihedus või elupaiga sobivus (Heuck jt 2019). 

 

Häirimine ja väljatõrjumine 

• Mõõdetav muutus liigi populatsioonis erineb sageli olenevalt projekti asukohast.  

• Puuduvad piisavad empiirilised andmed, mis toetaksid indeksipõhiseid mudelprognoose. Vt juhtumiuuring 

Juhtumiuuring 5-7, kus kasutati GPS-jälgimisel põhinevaid empiirilisi tõendeid.  

 

Tõkestav mõju 

• Empiirilised andmed on piiratud, sest varasemates uuringutes on kasutatud ebasobivaid meetodeid ja ei ole eristatud 

tõkestavat mõju väljatõrjumisest, samuti radaripõhiste meetodite piirangute tõttu, näiteks liikide kindlakstegemisel. 
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• Puuduvad piisavad empiirilised andmed pesitsevate lindude kohta, sest varasemates uuringutes on keskendutud 

rändlindudele. 

• Uuritud ei ole rändeteel mitme tuulepargi vältimise kumulatiivset tõkestavat mõju pikki vahemaid läbivatele 

rändlindudele. 

 

Elupaikade kadumine ja nende seisundi halvenemine 

• Puuduvad piisavad empiirilised andmed, mis toetaksid ohtude kindlakstegemist või indeksipõhiseid mudelprognoose. 

 

Kaudne mõju 

• Puuduvad piisavad empiirilised andmed saakliikide tundlikkuse ja haavatavuse kohta ning selle olulisuse kohta 

asjaomase linnuliigi ellujäämuse ja sigimisedukuse seisukohalt. 

 

Peamised soovitused lindudele avaldatavate tõenäoliste oluliste mõjude hindamiseks on kokku võetud 

infokastis Infokast 5-14. 

Infokast 5-14. Peamised soovitused lindudele avaldatava mõju olulisuse hindamiseks 

• Määratlege selged olulisuskriteeriumid, mis on seotud asjaomaste lindude kaitse-eesmärkidega, vastavad 

konkreetsele olukorrale (on juhtumipõhised) ja on teaduslikult põhjendatud.  

• Tagage andmete olemasolu, eelkõige lindude suremuse ja selle mõju kohta populatsioonile asjakohasel tasandil, et 

hinnata nende põhjal kavu või teha kindla projektiga seotud üksikasjalikke uuringuid ja hindamisi. 

• Investeerige uurimistegevusse, et täita infokastis Infokast 5-13 loetletud teadmislüngad. 

• Kasutage tõendusbaasi suurendamiseks ära seda, et üha rohkem on saadaval arendusetapi järgseid seirearuandeid. 

 

5.4.3 Võimalikud leevendusmeetmed  

5.4.3.1 Sissejuhatus 

Järgnevates alajaotustes antakse ülevaade võimalikest leevendusmeetmetest, mida on kavandatud või 

rakendatud, et muuta maismaa tuuleenergeetika arendusobjektide mõju lindudele võimalikult väikeseks. 

Arvestada tuleks nende meetmete piirangutega, eriti kui tuulikud on paigaldatud kohtadesse, mis on linnustiku 

poolest väga väärtuslikud ning mille puhul on väga ebaselge, kas kõik loetletud meetmed annavad tulemusi. 

Tuuleparkide ja nendega kaasneva taristu õige asukohavalik (makrotasandi asukohavalik) on kõige ilmsem 

leevendusmeede negatiivse mõju vältimiseks lindudele ja elusloodusele üldiselt. 

5.4.3.2 Mikrotasandi asukohavalik: tuulikute paigutus ja asukoht 

Tuulikute asukoha valikuga mikrotasandil püütakse vältida või vähendada kokkupõrkeriski, väljatõrjumist ja 

tõkestavat mõju. 

Mikrotasandi asukoha valik põhineb väliuuringu teel saadud lähteandmetel või operatiivseire andmetel ning 

seisneb üksikute tuulikute paigutamises kohtadesse, mis võimaldavad madala ökoloogilise riskiga 

kasutuselevõttu. Mikrotasandi asukoha valimisel kasutatakse sageli geoinfosüsteemil põhinevaid 

meetodeid,102 kaardistades näiteks kas lindude elupaigakasutust ja liikumisi või atmosfääri- ja topograafilisi 

tingimusi, nagu termaalsed ja orograafilised tõusvad õhuvoolud, mille kohta on teada, et need mõjutavad 

kokkupõrkeriski. 

Mitu uuringut on näidanud, et kokkupõrkerisk jaguneb tuuleparkide vahel ebaühtlaselt: väike hulk tuulikuid 

avaldab ebaproportsionaalselt suurt mõju (vt ka juhtumiuuring Juhtumiuuring 5-5). Tuulikud, mis on seotud 

teatavate geograafiliste joontega, nagu seljakud, avaldavad tõenäoliselt suuremat mõju. Tuulikute paigutuse 

mõju sõltub tõenäoliselt siiski väga tugevalt asukohast ja linnuliigist. Rändlindudele tuleb tõenäoliselt kasuks 

tuulikute paiknemine suuremate vahedega, mis loovad lennukoridore, või eraldi gruppidena (May, 2017). 

                                                      

102 Vt nt „Innovative mitigation tools for avian conflicts with wind turbines“ (INTACT, Lindude ja tuulikute kokkupõrgete 
innovatiivsed leevendusmeetmed) (https://www.nina.no/english/Research/Projects/INTACT). 

https://www.nina.no/english/Research/Projects/INTACT
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Mikrotasandi asukoha valiku tulemuslikkuse kohta ei ole praegu empiirilisi tõendeid, kuid seda toetab 

mudelprognoosimine (Arnett ja May, 2016).  

5.4.3.3 Taristu projekteerimine: tuulikute arv ja tehnilised kirjeldused (kaasa arvatud 
valgustus) 

Taristu projekteerimise eesmärk on kokkupõrkeriski vähendamine, kuid see võib mõjutada ka väljatõrjumist ja 

tõkestavat mõju. 

Kasutades väliuuringute teel saadud lähteandmeid või operatiivseire andmeid koos prognoosimudelitega, 

nagu kokkupõrkeriski mudelid, saab uurida tuulikute arvu ja konstruktsiooni mõju, et koostada lõplik projekt, 

mille ökoloogilist riski saab pidada väikeseks. 

See, kui tuulikud on suuremad ja neid on vähem ning nad paiknevad üksteisest kaugemal, võib üldiselt olla 

parem kui suur hulk tihedalt koos paiknevaid väikseid tuulikuid (May, 2017). Tuulikute konstruktsiooni 

tulemuslikkuse kohta on mõningaid empiirilisi tõendeid (nt Loss jt, 2013), kuid tiiviku läbimõõdu 

(kokkupõrkeriski akna) suurendamine ja tiiviku kiiruse vähendamine võib vähendada kokkupõrkeriski ainult 

vahepealse kombinatsiooni juures. Ehkki selline planeering, kus tuulikuid on vähem ja need on suuremad, võib 

vähendada kokkupõrkeriski enamiku kohalike liikide puhul, võib see suurendada riski kõrgemal lendavate 

liikide puhul, näiteks sesoonse rände ajal. See vajab veel tõendamist. 

Tuulikute valgustus ei näi suurendavat kokkupõrkeriski nahkhiirte ega rändavate laululindude puhul103.  

Mis puudutab pesitsevate lindude häirimist, siis kõigi muude tingimuste samaks jäädes mõjutavad kõrgemad 

tuulikud pesitsevaid linde vähem. Pikemate labadega tuulikutel on suurem negatiivne mõju (Miao jt, 2019). 

5.4.3.4 Ajastamine: tegevuste vältimine, vähendamine või etapiviisiline korraldamine 
ökoloogiliselt tundlikel perioodidel 

Ajastamise eesmärk on vältida või vähendada lindude häirimist ja väljatõrjumist teatavatel olulistel perioodidel. 

See võib olla otstarbekam ehituse, ajakohastamise ja käitusest kõrvaldamise kui käitamise ajal. Ajastamine 

tähendab seda, et ökoloogiliselt tundlikel perioodidel tegevused kas peatatakse või neid vähendatakse. Teine 

võimalus on tegevuste etapiviisiline korraldamine, nii et need küll jätkuvad, kuid ainult ökoloogiliselt vähem 

tundlikes kohtades. Selleks saab kasutada olemasolevaid ökoloogilisi teadmisi tuuleenergeetika 

arendusobjekti asukohas tõenäoliselt esinevate liikide kohta, väliuuringu teel kogutud lähteandmeid või 

operatiivseire andmeid. 

Üldine tava on teha potentsiaalselt häirivaid tegevusi sel ajal, kui tundlikke ja ohualtisid liike ei ole kohal, nt 

vältida veelindude koondumise aega talvel, kui häirimine põhjustab suurimat energiakulu, või vältida 

pesitsusaega, mil on suur risk asustatud pesa kahjustada või häirida või see hävitada. 

5.4.3.5 Häiringu vähendamine: alternatiivsed ehitusmeetodid ja tõkked 

Alternatiivsete ehitusmeetodite ja tõkete kasutamise eesmärk on häirimise ja väljatõrjumise vältimine või 

vähendamine. Põhimõtteliselt on selliste meetmete rakendamine tõenäoliselt tulemuslik, kuigi selle kohta on 

vähe avaldatud tõendeid.  

Kaaluda tuleks kõiki meetmeid, mis väldivad või vähendavad sellist müra või selliseid visuaalseid stiimuleid, 

mille puhul on teada või tõenäoline, et need muudavad linnuliikide käitumist. Need hõlmavad meetmeid, mis 

vähendavad potentsiaalselt häiriva tegevuse tulemusel tekkivat müra, vähendavad tundliku sihtobjektini 

kostvat müra või varjavad visuaalseid stiimuleid, nagu inimeste kohalolu. 

Alternatiivsete ehitusmeetodite tõhusust tuleb kaaluda igal üksikjuhul eraldi ning need peaksid tuginema müra 

mudelprognoosimisele. Näiteks võib linde häirida vaiade rammimine, kuid kui kasutada vasara ja vaiakaitse 

vahel muust materjalist kui metallist nö pehmendust (The British Standards Institute, 2013), võib see 

sihtobjektini jõudvat mürataset piisavalt vähendada ja hoida seega ära tõenäolise olulise mõju või seda 

                                                      

103 https://awwi.org/wind-turbine-impacts-on-birds-and-bats-2016-summary-now-available/. 

https://awwi.org/wind-turbine-impacts-on-birds-and-bats-2016-summary-now-available/
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vähendada. Muud viisid rammiva, ehmatava müra vältimiseks on vaiade süvistamine maasse vibreerimise või 

kruvimise teel (pika spiraalpuuriga valmistatavad ehk CFA (continuous flight auger) vaiad). 

Müratõkete tulemuslikkus sõltub tõkke materjalist, asukohast, mõõtmetest ja kujust. Tõke peaks vähendama 

mürataset selle taga olevas n-ö varjutsoonis. Tõke peab olema piisavalt kõrge ja pikk, et varjutsoon hõlmaks 

kogu sihtobjekti asuala. Mida lähemal on tõke müraallikale, seda väiksem peab tõke olema. Tõkke müra levikut 

tõkestavat toimet saab parandada selliste materjalidega nagu mineraalvill, puitkiud, fiiberklaas ja aukudega 

betoon või eri materjalide kombinatsioonidega (Pigasse ja Kragh, 2011). Müratõkete tulemuslikkust tuleb 

hinnata müra mudelprognoosimise teel. 

Kasutatud on ka sirmide paigaldamist, et eraldada nii inimesi kui ka müra ökoloogiliselt tundlikest aladest; seda 

on tehtud eelkõige veelindude puhul ning seda peetakse tulemuslikuks (Cutts jt, 2009). 

5.4.3.6 Piiramine: tuulikute töö ajastamine 

Tuulikute peatamine ei hoia küll ära öiseid kokkupõrkeid rände ajal (eriti värvuliste puhul), kuid ajutine piiramine 

võib siiski kokkupõrkeriski ära hoida või vähendada, eriti ökoloogiliselt tundlikel perioodidel.  

Paljud pakutud meetmed seisnevad tuulepargi töö reguleerimises, näiteks tuulikute ajutises seiskamises sel 

ajal, kui linnud on läheduses. Üksikutes tuuleparkides on kasutusele võetud ajutine n-ö nõudmisel seiskamine 

(vt juhtumiuuringud Juhtumiuuring 5-8 ja Juhtumiuuring 5-9). Tehnikud kasutavad kombinatsiooni 

inimvaatlejatest, linnuradarist (Tome jt, 2011 ja 2017) ning mõnikord videost (Collier jt, 2011), et näha ette 

võimalikke kokkupõrkeid ja seejärel tuulikud ajutiselt välja lülitada. Mõnel juhul kasutatakse videopõhist 

avastamissüsteemi DtBird®104. DTBird® on isetoimiv süsteem lindude seireks ja/või suremuse vähendamiseks 

maismaa ja avamere tuuleparkides. Süsteem avastab automaatselt linde ja saab teha kaks teineteisest 

sõltumatut toimingut kokkupõrkeriski leevendamiseks: käivitada hoiatusheli ja/või peatada tuuliku.  

Nõudmisel seiskamine saab olla tulemuslik ja põhjustada sealjuures väga vähe kadusid energia 

kogutoodangus. See eeldab aga vastavate oskustega ja kohusetundlike tehnikute olemasolu, mistõttu seda 

võib olla keeruline ja kulukas pikaajaliselt käigus hoida. Kõige tulemuslikum (ja soodsam) on nõudmisel 

seiskamine siis, kui see on vajalik üksnes piiratud ja ennustatava ajavahemiku jooksul, näiteks pesitsus- või 

rändehooaja kindlatel perioodidel (nt rände tipp-päevadel). Ettevaatusabinõuna on hea tava näha 

tuuleenergeetika arendusobjekti kulumudelis ette mingit laadi piiramine, võttes arvesse nii rahalisi kui ka 

elurikkusega seotud riske ja säilitades samal ajal projekti majandusliku elujõulisuse. Nõudmisel seiskamise 

režiimi aastaringse rakendamise tulemuslikkus ei ole teada; seda on tõenäoliselt keerulisem koordineerida 

ning see on väiksema tõenäosusega majanduslikult elujõuline. Nõudmisel seiskamist kasutavatel tuuleparkidel 

peavad olema töökindlad seiremenetlused, tagamaks, et kokkupõrkeid tõepoolest ära hoitakse. 

Nõudmisel seiskamist kasutatakse tavaliselt teatavate liikide puhul, kelle kohta on kindlaks tehtud, et neil on 

suur kokkupõrkerisk, või liikide puhul, kelle kaitsestaatus tekitab muret. Meetme eesmärk ei ole enamasti 

lindudega kokkupõrgete täielik ärahoidmine. Oluline on leppida asjaomased liigid kokku koostöös 

kvalifitseeritud ja kogenud ökoloogidega. 

Nende tingimuste ja piirangute tõttu ei ole siiani üksmeelt, et see meede on tulemuslik. Saksamaal kasutatakse 

selliseid meetmeid ainult üksikutel juhtudel (katse eesmärgil). Neid ei peeta veel tavapärasteks ega hea tava 

kohasteks meetoditeks. Linnuradari- ja videopõhised avastamissüsteemid nõuavad veel uurimis- ja 

arendustööd, et parandada nende tõhusust, kasutatavust ja usaldusväärsust. Praegused süsteemid ei ole veel 

piisavalt kasutatavad (nt sihtliikide avastamiseks väikese veamääraga)105. Viimase aja uurimistöös (Everaert, 

2018) on jõutud järeldusele, et olemasolevad andmeallikad lindude rändetiheduse prognoosimiseks 

võimaldavad parandada õhuväe ohutust, ent ei ole piisavalt usaldusväärsed selleks, et lindude rände ajal 

tuulikute nõudmisel seiskamist reguleerida. Olukord võib tulevikus paraneda, kui töötatakse välja paremad ja 

lokaalsemad prognoosimudelid, mida toetavad ilma- ja lokaalsed linnuradarid. Nagu on näha 

juhtumiuuringutest Juhtumiuuring 5-8 ja Juhtumiuuring 5-9, näivad nõudmisel seiskamise meetmed seni 

nõudvat lisaks ka inimvaatlejaid.  

                                                      

104 https://dtbird.com/images/pdfs/Brochure-DTBird.-March-2019.pdf. 
105 Vt ka https://www.naturschutz-energiewende.de/aktuelles/vogelschutz-an-windenergieanlagen-kne-fachkonferenz-
war-ein-voller-erfolg/. 

https://dtbird.com/images/pdfs/Brochure-DTBird.-March-2019.pdf
https://www.naturschutz-energiewende.de/aktuelles/vogelschutz-an-windenergieanlagen-kne-fachkonferenz-war-ein-voller-erfolg/
https://www.naturschutz-energiewende.de/aktuelles/vogelschutz-an-windenergieanlagen-kne-fachkonferenz-war-ein-voller-erfolg/
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Veel ühte nõudmisel seiskamise meetme kasutusjuhtu on tutvustatud juhtumiuuringus Juhtumiuuring 5-10. 

See on seotud teatavate põllumajandustegevustega, mis võivad meelitada tuuleparkide lähedusse röövlinde.  

Arvestades nõudmisel seiskamise meetmete võimalikke tagajärgi tuuleenergia projekti majanduslikule 

elujõulisusele, võib neid käsitleda viimase abinõuna, mida rakendatakse pärast kõigi muude võimaluste 

kaalumist.   

Juhtumiuuring 5-8. Nõudmisel seiskamine vaatlejate abil (Tarifa, Hispaania) 

Aastatel 2008–2009 jälgiti iga päev kümmet tuuleparki (kokku 244 tuulikut), et dokumenteerida kaeluskotka (Gyps fulvus) 

suremust kokkupõrgete tagajärjel. Kui kaeluskotkast nähti lendamas trajektooril, mis võis viia kokkupõrkeni tuuliku 

labadega, või kui salk kaeluskotkaid lendas tuulepargis või selle läheduses, võttis vaatleja ühendust tuulepargi 

juhtimiskeskusega, et asjaomased tuulikud seisataks. Tuulikud oli võimalik peatada maksimaalselt kolme minutiga.  

 

Tuulikud peatati 4408 korda ning nõudmisel seiskamise meede vähendas kaeluskotkaste suremust 50 %, samal ajal kui 

energiatoodang vähenes üksnes 0,7 %. Kokku seisati tuulikud keskmiselt kuueks tunniks ja 20 minutiks tuuliku kohta 

aastas ning üks seisak kestis keskmiselt vaid veidi üle 22 minuti. 

Allikas: de Lucas jt (2012) 

 

Juhtumiuuring 5-9. Nõudmisel seiskamine radari abil (Barão de São João tuulepark, Portugal) 

E.ONi106 50-megavatises Barão de São João tuulepargis, mis asub lindude rändeteel, kasutati radaripõhise nõudmisel 

seiskamise režiimi, mis põhines real eelnevalt kindlaks määratud kriteeriumidel. 

 

Punktvaatlusi tegev meeskond jälgis rändlindude lennutegevust. Reaalajas saadavad radariandmed andsid 

seiremeeskonna koordinaatorile parema kvaliteediga teavet, mille põhjal seiskamine algatada. Aja jooksul parandas 

seiremeeskonna kogemus radaripõhise nõudmisel seiskamise tulemuslikkust: aastatel 2010–2014 vähenes keskmine 

ajavahemik korralduse andmisest seiskumiseni 91 % võrra ning aasta keskmine seisutundide ekvivalent kahanes 86 % 

võrra. 

 

Tuuliku labad suudeti peatada ligikaudu 15 sekundi jooksul alates seiskamise alustamisest; selleks kasutati 

superviisorsüsteemi SCADA (supervisory control and data acquisition, „superviisorjuhtimine ja andmehõive“), et tagada 

reaalajas juurdepääs üksikutele tuulikutele ning tuuleparkidele ja neid juhtida. Tuulikute taaskäivitamiseks ei olnud vaja 

operaatoritega rohkem suhelda.  

 

Seiskamismeetme rakendamise jooksul ei registreeritud ühtegi kokkupõrget pikeerivate rändlindudega. Viieaastase 

uurimisperioodi viimaseks aastaks moodustas seisuperioodi koguekvivalent 0,2 % aastasest kasutatavast 

ajaekvivalendist ning üle 40 % seisuperioodide ekvivalentidest tingis väikese tuulekiiruse tõttu ebaolulise energiakao. 

Allikas: Tomé, 2017 

 

Juhtumiuuring 5-10. Seiskamine saagikoristuse ajal (Saksamaa) 

Otstarbekas võib olla tuulikute töö seiskamine selleks ajaks, kui põllumajandustootjad nende all saaki koristavad või 

künnavad. Põhjus on selles, et saagikoristuse ajal ja järel peab alal jahti rohkem röövlinde – olenevalt alast ja 

röövlinnuliikidest –, sest saadaval on rohkem usse ja muid väikseid (surnud) loomi (nt hiiri).  

 

Kogemus on aga näidanud, et seda meedet on logistiliselt keeruline rakendada. See eeldab, et põllumajandustootjad 

teavitaksid tuulepargi operaatoreid ennetavalt oma põllumajanduslikest tegevustest, kuid alati seda ei tehta. 

 

                                                      

106 E.ON on Euroopas tegutsev elektrienergia ettevõtja, mis asub Saksamaal Essenis. 
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Allikas: Seminar maismaa tuule- ja päikeseenergeetika mõjudest linnustiku kaitse direktiivi ja elupaikade direktiivi 

kohaselt kaitstud liikidele ja elupaikadele, Darmstadt, Saksamaa, 14. detsember 2018 (Allikas: Ubbo Mammen – 

https://www.natur-und-erneuerbare.de/projektdatenbank/projekte/wirksamkeit-von-lenkungsmassnahmen-fuer-den-

rotmilan/) 

 

5.4.3.7 Akustilised ja visuaalsed peletid 

Peletite kasutamise eesmärk on kokkupõrkeriski vähendamine. Selliste meetodite tulemuslikkuse kohta on 

vähe tõendeid ning see sõltub tõenäoliselt väga palju kohast ja liikidest. 

Peletite kasutamine seisneb tavaliselt selliste seadmete paigaldamises, mis tekitavad kuuldavaid või nähtavaid 

stiimuleid kas pidevalt, kindlate ajavahemike tagant või siis, kui lindude avastamise süsteem (nt DtBird®, vt 

punkt 5.4.3.6) selle käivitab. Kasutada võib ka passiivseid peleteid, nagu tuulikute mastide ja labade värvimine, 

kuigi need ei ole mõnel pool ELis lubatud. Näiteks Prantsusmaal peavad tuulikud olema ühtlaselt valged või 

helehallid.   

Katsetatud on nähtavate ja kuuldavate signaalide kasutamist selleks, et lindude tähelepanu tuulikutele 

tõmmata või linde eemale hirmutada. Meetmed on hõlmanud tiivikulabade värvimist, et neid nähtavamaks 

muuta, vilkuvate tulede kasutamist öösiti rändavate lindude peletamiseks ja akustilisi peleteid, nagu hoiatus- 

ja hädahäälitsused ja madalsageduslik infraheli. Viimati on uurijad katsetanud Prantsusmaal röövlindude 

lennurajalt eemale hoidmiseks visuaalset mustrit, mis tekitab n-ö ähvardavaid silmi meenutava optilise 

illusiooni. Nad oletavad, et sama meetod võiks toimida tuuleparkide puhul, kuid seda ei ole veel katsetatud 

(Hausberger jt, 2018). 

Juhtumiuuring 5-11. Värvitud tiivikulabade ja tuulikumastide parem nähtavus (Smøla tuulepark, 
Norra) 

Norras tehti uuring (2014), mille raames värviti neljal Smøla tuulepargi tuulikul üks tiivikulaba mustaks, et näha, kas 

labasid lindudele paremini nähtavaks muutes on võimalik suremust vähendada. Lisaks värviti 2014. ja 2015. aasta suvel 

kümne tuuliku alaosa 10 m kõrguselt mustaks. Uurimistulemusi ei ole veel avaldatud, kuid esimesed tulemused näitasid, 

et rabapüü (Lagopus lagopus) – liik, mille isendeid tuulikute alt kõige rohkem surnuna leiti – suremus näis pärast neid 

visuaalseid muudatusi vähenevat. Uurimistöö veel jätkub. 

 

 

https://www.natur-und-erneuerbare.de/projektdatenbank/projekte/wirksamkeit-von-lenkungsmassnahmen-fuer-den-rotmilan/
https://www.natur-und-erneuerbare.de/projektdatenbank/projekte/wirksamkeit-von-lenkungsmassnahmen-fuer-den-rotmilan/


 

Juhend: tuuleenergeetika arendusobjektid ja ELi loodusalased õigusaktid 154  

 

 

 

 

Allikas:  

• „Raptor Interactions With Wind Energy: Case Studies From Around the World“ („Röövlindude kokkupuuted 

tuuleenergiaga. Juhtumiuuringuid maailma eri paigust“). Autorid: Watson, 2018 

• Foto: Espen Lie Dahl 

 

Juhtumiuuring 5-12. Automaatse kokkupõrgete vältimise süsteemi kasutamine, et vähendada 
kokkupõrgete mõju pelikanidele (Pelecanus crispus ja Pelecanus onocrotalus) (Prespa rahvuspark, 
Kreeka) 

Kreekas Prespa järve ääres, piirkonnas, kus on kaks Natura 2000 ala ja üks Ramsari märgala, asub ligikaudu 29-

megavatine tuulepark.  

 

Kuna piirkonnas laiemalt elab 20 % maailma käharpelikani (Pelecanus crispus) ja pelikani (Pelecanus onocrotalus) 

populatsioonist ning eriti kuna pelikanid kasutavad tuulepargi alasid ühe sagedase ühendusteena teiste märgaladega, 

paigaldati 2013. aastal automaatne kokkupõrgete vältimise süsteem. Süsteem hõlmab ülitäpseid kaameraid alale 

sisenevate pelikanide kindlakstegemiseks ning kui linnud lendavad kokkupõrkeriski piirkonnas, käivitab süsteem 

hoiatushelid pelikanide peletamiseks ja/või seiskab ajutiselt tuulikud.  

 

Seireperioodil ei avastatud ühtegi kokkupõrget, mistõttu järeldati, et automaatne vältimissüsteem on tulemuslik meede. 

Allikas: WindEurope, 2017  

 

5.4.3.8 Elupaikade kaitsekorraldus: liikide meelitamine ja suunamine tuulikutest eemale 

Elupaiga kaitsekorraldusmeetmete eesmärk on kokkupõrkeriski vähendamine. Need on tavaliselt hõlmanud 

saakloomade saadavust vähendavat korraldust (asukoht ja aeg) ning elupaikade loomist või parandamist, et 

linde tuulikutest eemale meelitada. Tulemuslikuks meetmeks peetakse ka lisatoitmist. 

Sellistest meetmetest on andnud ülevaate Gartman jt (2016) ning neid tuleb kaaluda iga asukoha ja liigi puhul 

eraldi. On teada, et elupaikade kaitsekorraldus saakloomade arvukuse muutmiseks ja kokkupõrgete 
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vähendamiseks on tulemuslik, kuigi selle kohta on avaldatud suhteliselt vähe uuringuid (vt näiteks 

juhtumiuuring Juhtumiuuring 5-13).  

Šoti looduspärandi amet Scottish Natural Heritage (2016) on seisukohal, et elupaikade kaitsekorraldustööd 

selleks, et linde, nagu sooräts ja välja-loorkull, tuulikutest eemale meelitada, ei ole usaldusväärsed meetmed, 

sest ei ole kindel, kas need annavad tulemusi. Alternatiivse toitmise tulemuslikkust ja ökoloogilisi tagajärgi 

tuleb kaaluda igal üksikjuhul eraldi. 

Juhtumiuuring 5-13. Elupaiga kaitsekorraldus kokkupõrkeriski vähendamiseks stepi-tuuletallaja 
(Falco naumanni) puhul (Hispaania) 

Kolmel tuuleenergeetika arendusobjektil (Cerro del Palo, Cerro Calderón ja La Muela, kokku 99 tuulikut) tehti 

operatiivseiret, et teha kindlaks stepi-tuuletallaja (Falco naumanni) kokkupõrgetest tingitud suremusega seotud muutujad. 

Saadud teabe põhjal võeti kasutusele leevendusmeede kokkupõrgete vältimiseks ja vähendamiseks. Tuulikute juures, 

millega seostus suur kokkupõrgetest tingitud suremuse määr, freesiti veidi masti ümbritsevat pinnast, et vähendada 

sealset taimestikku ja seega ka võimalike saakloomade, peamiselt sihktiivaliste arvukust. Elupaiga kaitsekorralduse 

kaheaastase seire jooksul ei registreeritud ühtegi kokkupõrget nende tuulikute juures, kus oli pinnast freesitud. Meetme 

näol on tegu lihtsa ja vähekuluka toiminguga, mis vähendab oluliselt ja tulemuslikult stepi-tuuletallaja suremust 

kokkupõrgete tagajärjel. 

Allikas: Pescador, 2019 

 

5.5 Muud liigid 

5.5.1 Sissejuhatus 

Maismaa tuuleenergeetika arendusobjektide võimalikku mõju muudele liikidele kui linnud ja nahkhiired on 

suhteliselt vähe uuritud. Rangelt kaitstud liike käsitleva komisjoni juhendi II lisas on esitatud täielik loetelu ELi 

kaitstud liikidest, mis on loetletud elupaikade direktiivi II, IV ja V lisas. Oluline on meenutada, et elupaikade 

direktiivi IV lisas loetletud liikide paljunemis- ja puhkepaigad on kaitstud häirimise eest. Kohtade puhul, kus 

võib ennustada sellise häirimise esinemist, võib rakendada asjakohast erandit, juhul kui selle kasutamise 

tingimused on täidetud. Mõju olulisuse hindamisel tuleks pöörata erilist tähelepanu otsestele ja kaudsetele 

muutustele elupaikade arvus ja kvaliteedis. 

Tuuleenergeetika arendusobjektide ja nendega seotud taristu mõju muudele liikidele kui linnud ja nahkhiired 

on tunduvalt ebaselgem. Juhtudel, kus ELi kaitstud liigid ei ole linnud ega nahkhiired, on oluline, et tõenäoline 

oluline mõju tehtaks kindlaks asjaomase liigi või liikide rühma kohta olemas oleva parima teadusliku teabe 

täieliku ülevaate põhjal.  

Määramatuse korral ja ettevaatuspõhimõtte kohaselt peab hinnang selle kohta, mis alal juhtub, kui kava või 

projekt ellu viia, olema kooskõlas asjaomase elupaiga või liigi soodsa kaitsestaatuse säilitamise või 

taastamisega107.  

Käesolevas peatükis võetakse kokku praegused teadmised maismaa tuuleenergeetika arendusobjektide 

võimalikest mõjudest muudele liikidele kui linnud ja nahkhiired. 

5.5.2 Mõjuliigid 

5.5.2.1 Imetajad 

Rootsi keskkonnakaitseameti ülevaates imetajate ja tuuleenergeetika arendusobjektide vastastikmõjudest 

(Helldin jt, 2012) leiti vähe tõendeid oluliste mõjude kohta. Siiski teatati olulisest ajutisest vältimisest suurte 

kiskjaliste ja kabiloomade poolt (Helldin jt, 2017).  Oluliste mõjude risk on tõenäoliselt suurim liikide puhul, mis 

                                                      

107 Euroopa Kohtu kohtuasi C-258/11, Sweetman jt, ECLI:EU:C:2012:743, 2012, kohtulahendite kogumikud 
(kohtulahendid – üldine), punkt 50. 
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vajavad ulatuslikke häirimata elupaiku, kuid mõju võidakse avaldada ka häirimist taluvatele liikidele, kui 

tingimused maastiku häirimata elupaigaosadel muutuvad (Helldin jt, 2017).  

Teises uuringus tõendati, et Ühendkuningriigis tõusis tuulikute müra tõttu mäkrade (Meles meles) stressitase 

(Agnew, 2016). Mäkrade füsioloogilise stressi kindlakstegemiseks kasutati kortisooli taset karvades. Mäkradel, 

kes elasid vähem kui 1 km kaugusel tuulepargist, oli kortisooli tase karvades 264 % kõrgem kui mäkradel, kes 

elasid tuulepargist rohkem kui 10 km kaugusel. Kortisooli taseme erinevust ei leitud mäkradel, kes elasid 2009. 

ja 2012. aastast tegutseva tuulepargi läheduses; see osutab sellele, et loomad ei harju tuulikutest tingitud 

häiringuga. Häiringust mõjutatud mäkrade kõrgem kortisoolitase võib mõjutada nende immuunsüsteemi, mis 

võib suurendada nakkuste ja haiguste riski mägra populatsioonis. 

Łopucki (2018) ei täheldanud negatiivset mõju hamstri (Cricetus cricetus) levikule Poola tuuleparkides. Łopucki 

ja Mróz (2016) ei leidnud tuuleenergeetika arendusobjektide mõju väikeimetajate liikide mitmekesisusele ja 

arvukusele. Suuremate imetajate puhul registreerisid Costa jt (2017) Portugali tuuleenergeetika 

arendusobjektidel hallhundi (Canis lupus) urukohtade (varjumispaikade) nihkumise kuni 2,5 km võrra. Autorid 

täheldasid ka väiksemat sigivust ehituse ajal ja esimestel käitusaastatel.  

Łopucki jt (2017) leidsid, et nii metskits kui ka halljänes (Lepus europaeus) vältisid tuuleenergeetika 

arendusobjekti territooriumi ning elupaiga kasutussageduse vähenemine oli mõõdetav kuni 700 m kaugusel. 

Nende liikide puhul, kes kasutavad kiskjate avastamiseks kuulmist, võib selline väljatõrjumine olla tingitud 

vähenenud võimest kiskjaid avastada, eriti suure kisklussurvega aladel. Rebase (Vulpes vulpes) puhul 

täheldati tuuleenergeetika arendusobjekti territooriumile sisenemise sageduse vähenemist, võimalik, et nii 

väiksema saakloomade (halljänes) hulga kui ka halvenenud kuulmisvõime tõttu jahipidamisel. Rebased 

kasutavad tõenäoliselt juurdepääsuteid ja toituvad töötavate tuulikutega kokkupõrkamise tagajärjel hukkunud 

lindude korjustest. 

Mõningad imetajatele avaldatava mõjuga seotud kaalutlused on esitatud infokastis Infokast 5-15. 

Infokast 5-15. Imetajatele avaldatava mõjuga seotud kaalutlused (Helldini jt (2012) põhjal) 

• Ehitusaegne häiring võib olla ajutine. 

• Mõjude olulisus sõltub tõenäoliselt elupaikade saadavusest ja olemasolevast häiringutasemest piirkonnas laiemalt. 

• Täheldada võib laialdaste alade vältimist kaasneva taristu, nagu ülekandeliinid, ümbruses. 

• Suuremate kiskjate puhul võib täheldada urukohtade nihkumist. 

• Uued juurdepääsuteed võivad hõlbustada isendite liikumist (kuid tuua sellest tingituna kaasa nende kokkupuute 

teeliiklusega). 

• Olulised mõjud võivad olla tõenäolised kaugematel, kõrgematel ja praegu juurdepääsmatutel aladel, kus parem 

juurdepääs puhkamise, jahipidamise ja vaba aja veetmise eesmärgil võib tuua kaasa suurema külastatavuse ja liikluse. 

• Ei saa eeldada, et liigid kohanevad, sest kohanemine sõltub liigist, soost, vanusest, isendist, aastaajast, häiringu liigist 

ning häiringu sagedusest ja ennustatavusest. 

• Mõjude olulisus on tõenäoliselt otseselt proportsionaalne tuuleenergeetika arendusobjekti suurusega. 

• Paljude väikeste mõjude akumuleerumine võib olla populatsiooni tasandil oluline. 

 

5.5.2.2 Kahepaiksed ja roomajad 

Ülevaates tuuleenergeetika arendusobjektide mõjudest roomajatele ja kahepaiksetele (herpetofaunale) leiti 

vähe avaldatud tõendeid (Lovich jt, 2018). Leiti, et tuuleenergeetika arendusobjektide aladel toimuvad 

tegevused põhjustavad roomajate juhuslikku hukkumist ning pikema aja jooksul väljatõrjumist suurima 

tuulikute tihedusega aladelt (kaevur-kilpkonna Gopherus agassizii puhul).  

Vahemere kilpkonna (Testudo graeca) – mis on IUCNi punase raamatu kohaselt ohualdis liik – võib mõjutada 

elupaikade kadumine ja killustumine juurdepääsuteede läheduses seoses tuuleparkide ehitamisega Kagu-

Euroopas, eriti kui tuulepark ehitatakse paljanditega või stepistunud elupaikadesse. Vt ka juhtumiuuring 

Juhtumiuuring 5-1.   

Portugalis tehtud uurimus, milles kasutati empiirilistel andmetel põhinevaid mudeleid ja simulatsioone, näitas, 

et selgroogsete (sealhulgas herpetofauna) liigirikkus vähenes kõigest kahe suure toruvaivundamendil tuuliku 

paigaldamise järel 20 %. Kaudsed mõjud võivad ilmneda kohtades, kus tuuleenergeetika arendusobjektid 



 

Juhend: tuuleenergeetika arendusobjektid ja ELi loodusalased õigusaktid 157  

vähendavad herpetofaunat küttivate liikide arvukust; sellele viitab roomajate tiheduse suurenemine ja nende 

käitumise, füsioloogia ja morfoloogia muutumine ühes India tuuleenergeetika arendusobjektil (Thaker jt, 2018). 

5.5.2.3 Selgrootud, taimed ja veeloomad 

Tuuleenergeetika arendusobjektidel võib olla neile rühmadele oluline mõju, eriti elupaikade kadumise, nende 

seisundi halvenemise ja nende killustumise näol. Eespool seoses maismaaelupaikadega käsitletud teave 

(punkt 5.2) on oluline ka siinkohal. 

O’Connori (2017) ülevaates leiti, et mõju veeloomadele võib küll esineda, kui seda saab tulemuslikult 

leevendada. Kõige tõenäolisemalt avaldab olulist mõju tuuleenergeetika arendusobjekti ehitusetapp, eriti kui 

tuulikud asuvad vee-elupaikadele lähemal kui 50 m. Tõenäoliste oluliste mõjude hindamisel tuleb seega 

arvesse võtta vähemalt muutusi ümbritsevas elupaigas, hüdroloogilisi muutusi, setete kandumist ja kuhjumist, 

müra ja vibratsiooni ning invasiivsete võõrliikide esinemist või võimalikku sissetoomist.      

Olulisimat mõju selgrootutele avaldab tõenäoliselt nende olemasoleva elupaiga ja substraadi kadumine, selle 

seisundi halvenemine ja selle killustumine. Putukate ja muude selgrootutega seotud mõjude kohta on vähe 

empiirilisi andmeid. Long jt (2011) täheldasid erinevusi putkate arvukuses sõltuvalt tuulikute värvist ning Foo jt 

(2017) leidsid, et putukakooslused jäid seireaastati suhteliselt muutumatuks. Tuulikute putukaid, nagu 

liblikalised (päeva- ja ööliblikad), ligitõmbav mõju võib küll olla problemaatiline seoses neist toituvate nahkhiirte 

kokkupõrkeriskiga, kuid praegu ei ole tõendeid, et tuuleenergeetika arendusobjektid ohustaksid 

putukapopulatsioone. 

Olulisim mõju taimedele on nende kasvusubstraadi kadumine, selle seisundi halvenemine ja selle killustumine. 

II ja IV lisas loetletud kaitsealuseid taimi, mis ei ole osa I lisas loetletud kaitsealustest elupaigatüüpidest, 

kaitstakse vastavalt liigi kaitsekorrale, nagu on kirjeldatud punktis 2.2.4. 

Ehkki mõnes uurimuses on leitud tuuleenergeetika arendusobjektidest tingitud muutusi mikrokliimas, ei ole 

teatatud nende mõjust taimede paljunemisedukusele, füsioloogiale või morfoloogiale. 

5.5.3 Võimalikud leevendusmeetmed  

Nagu märgiti juba seoses elupaikadega, on tuuleenergeetika arendusobjektide õige asukohavalik strateegilise 

planeerimise teel kõige tulemuslikum viis liikidele avaldatavate negatiivsete mõjude vältimiseks. Teise 

meetmena tuleks hoolikalt valida üksikute tuulikutega seotud taristu asukoht, et vähendada mõjude suurust. 

Selleks et hoida ära või vähendada väikeimetajate, roomajate ja kahepaiksete hukkumist teeliikluse tõttu, 

tundub otstarbeka meetmena juurdepääsuteede kasutuse piiramine. Samuti võib vähendada 

juurdepääsuteede laiust, sest hooldustöödeks ei ole vaja sama laiu teid.  

Kaitsealuste liikide (imetajate, roomajate, kahepaiksete, taimede) puhul võib asjakohane meede olla ka 

elupaiga kaitsekorraldus.   

5.6 Käitusest kõrvaldamine ja ajakohastamine  

5.6.1 Käitusest kõrvaldamine 

Käitusest kõrvaldamine on ehitamise vastand; selle käigus kõrvaldatakse täielikult või osaliselt 

tuuleenergeetika arendusobjekti taristu ja taastatakse selle alusel maal riigi pädeva asutuse sätestatud 

seisund. Käitusest võib kõrvaldada ka üksikuid tuulikuid või tuulikurühmi kas esinevate mõjude vähendamise 

meetmena, adaptiivse kaitsekorralduskava osana (vt peatükk 7) või pädeva asutuse poolse läbivaatamise 

tulemusena. 

Kui tuulikud ei ole 12 järjestikuse kuu jooksul kaubanduslikus mahus elektrit tootnud, on hea tava need 

käitusest kõrvaldada ning taastada alal ehituseelne seisund.  

Linnu- ja nahkhiirte liikide puhul võib käitusest kõrvaldamine olla tulemuslik kokkupõrkeriski vähendamise 

meede (Gartman jt, 2016). Kui seire käigus tehakse kindlaks, et üks või mitu tuulikut põhjustab 

mitteennustatud, kuid olulist mõju, peaks riigi pädeva asutuse poolne läbivaatamine hõlmama asjaomaste 

tuulikute käitusest kõrvaldamise või ümberpaigutamise võimalust. 
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5.6.2 Ajakohastamine 

Ajakohastamine hõlmab olemasolevate tuulikute eemaldamist ja uute, sageli mõõtmete ja võimsuse poolest 

suuremate tuulikute ehitamist. Seepärast kasutatakse ajakohastatud projektide puhul tavaliselt algse 

tuuleenergeetika arendusobjektiga võrreldes vähem tuulikuid, mis seatakse üles olemasolevatele või uutele 

vundamentidele. Tuulikute arvu vähendamine võib kahandada väljatõrjuvat mõju. Uurida võib nii mikrotasandi 

asukohavaliku kui ka taristu projekteerimise mõju, et tagada olukord, kus arendamisega kaasneb väike 

ökoloogiline risk (vt juhtumiuuring Juhtumiuuring 5-14). 

Ajakohastatud käitistega on sageli võimalik toota rohkem energiat tuule väiksema tugevuse juures. Kuigi 

selline muutus aitab vähendada lindude suremust nendes tuuleenergeetika käitistes, kus kokkupõrgete määr 

on olnud minevikus kõrgem, võib see suurendada nahkhiirte kokkupõrkeohtu, kuna tiiviku labade 

pöörlemisraadius on suurem (Gartman jt (2016)). Ajakohastamine võib samuti muuta tuulikute tööaja piiramise 

strateegiatega seotud majanduslikke kaalutlusi. Seepärast tuleks ajakohastamist kaaluda koha- ja liigipõhiselt.   

Olemasolevate tuulikute gondli kõrguselt kogutud andmeid nahkhiirte kohta saab kasutada selleks, et teha 

kindlaks tõenäoline suremusrisk ja koostada vajaduse korral tuulikute tööaja piiramise programmid. Et 

asendustuulikut ehitatakse reeglina uutele vundamentidele, tuleks uute asukohtade üle otsustamisel arvesse 

võtta käitamise jooksul kogutud seireandmeid.  

Kaaluda tasub ka õhusõidukite jaoks valgustuse kasutamisega kaasnevat mõju. Kuna ajakohastamisega 

kaasneb enamasti tuuliku kõrguse kasv, võib olla vaja rohkem tuulikuid varustada valgustitega. Kuigi tuulikute 

valgustamise mõju lindudele näib olevat piiratud, võib valguse toon ligi meelitada nahkhiiri, millega kaasneb 

lõppkokkuvõttes rändavate nahkhiirte tuulikutega kokkupõrkamise ohu suurenemine. Juhtumiuuringus 

Juhtumiuuring 5-14 kirjeldatakse, kuidas seireandmeid kasutati erinevate ajakohastamisstsenaariumide 

modelleerimiseks ja riskide vähendamiseks merikotkaste puhul Norras. Juhtumiuuringus Juhtumiuuring 5-15 

kirjeldatakse tuulepargi ajakohastamist Belgias Zeebrugges. 

Juhtumiuuring 5-14. Merikotka (Haliaeetus albicilla) kokkupõrkeohu vähendamine Smøla tuulepargi 
ajakohastamisega Norras 

On kindlaks tehtud, et merikotkas, Haliaeetus albicilla, on kõige tundlikum liik olemasolevas Smøla tuulepargis käitatavate 

tuulikute suhtes, sest tuulikute töö häirib liiki ja kokkupõrked tuulikutega põhjustavad merikotka suuremat suremust. 

Töötavas tuulepargis (68 tuulikut võimsusega 2–2,3 MW) tehti seiret, et uurida liigi edukust paljunemisel ja selle 

pesakohti, kotkaste öiseid varjepaiku ja lennutegevust; selleks kasutati ka linnuradarit Merlin. Seireandmeid kasutati 

ajakohastamisprojekti projekteerimise ja mõjuhindamise protsessis. 

 

Seireandmete põhjal koostati merikotka haavatavuse kaart, et teha kindlaks, millistes piirkondades oli merikotka 

haavatavus kõige suurem ja kõige väiksem. Kokkupõrkeohu modelleerimise tulemusena leiti, et kahest kavandatud 

ajakohastamisprojektist kaasnes stsenaariumiga, millega nähti ette kolmekümne 5 MW tuuliku ülesseadmine (vt joonis 

Joonis 5-6), kokkupõrkeoht, mis moodustab 32 % senini toiminud tuulepargi kokkupõrkeohust. Teise stsenaariumi puhul, 

millega nähti ette viiekümne 3 MW tuuliku ülesseadmine, prognoositakse kokkupõrkeohtu, mis moodustab ligikaudu 71 % 

senise tuulepargi kokkupõrkeohust. 

 

Kahe ajakohastamisstsenaariumi kokkupõrkeohu vahe ja erinevus olemasoleva tuulepargi kokkupõrkeohust tulenes 

tuulikute arvu vähendamisest ja üksikute tuulikute paremast kohavalikust.  
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Joonis 5-6. Merikotka suhtelise tundlikkuse alade kaart Smøla tuulepargis (5 MW üldplaan), mille puhul on võrreldud 
järgmisi andmeallikaid: pesapaigad, tibude arv, lennutegevus ja kokkupõrkeoht. Punase tooni intensiivsus näitab 
tundlikkuse astet, tumepunastel aladel on tundlikkus suur. 

 

Kuigi aruannetes käsitletud hindamiste aluseks olnud andmed on väga usaldusväärsed, püsib siiski teatav määramatus 

ja seega tunnistasid autorid, et ajakohastatud tuulepargi täpset mõju ei ole võimalik prognoosida. Seepärast soovitavad 

nad kasutada kohanduva kaitsekorralduse kava (vt ka peatükk 7). Kohanduva kaitsekorralduse raames luuakse võimalus 

kohandada olukorda ajakohastatud tuulepargis vastavalt ajalis-ruumilise konflikti tasemele, st vastavalt sellele, millal, kus 

ja millisel määral võivad uues tuulepargis tekkida lindude ja tuulikute kokkupuutest tulenevad probleemid. See võimaldab 

arendajatel rakendada leevendusmeetmeid ohtlikes tuuliku asukohtades ja/või kindlal aastaajal (nt tiivikulabade 

värvimine kontrastsete toonidega, käitamise kohandamine ning videopõhiste hoiatussüsteemide kasutamine). 

Allikas: Dahl, E. L. jt (2015)  

 

Juhtumiuuring 5-15. Tiiruliikide kokkupõrkeohu vähendamine Belgias Zeebrugge tuulepargi 
ajakohastamise teel 

Zeebrugge sadamas asuv 1986. aastal ehitatud lineaarne tuulepark, mis koosnes 24 tuulikust (10/12/2 tuulikut, mille 

võimsus on vastavalt 200/400/600 kW, teljekõrgus vastavalt 23/34/55 meetrit ja tiiviku läbimõõt vastavalt 22,5/34/48 

meetrit) põhjustas tõsist kokkupõrkeohtu tuulepargi lähedal Natura 2000 alal asuva jõgitiiru (Sterna hirundo), tutt-tiiru 

(Sterna sandvicensis) ja väiketiiru (Sterna albifrons) paljunemiskoloonia jaoks (Everaert ja Stienen 2007, Everaert 2008).  
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Vana tuulepargi seire näitas, et tiirud läbisid toidu otsimiseks lennates 0–50 meetrit, kusjuures enamik lende toimus 

vahemikus 0–15 meetrit. Seire hõlmas lennukõrguse jaotuse põhjalikku analüüsi.  

 

Tuulepargi ajakohastamise kavandamisega seoses toimunud hindamise tulemusena järeldati, et uuel tuulepargil puudub 

eeldatavasti oluline mõju, kui eeldada, et lennukõrguse jaotumise muster jääb toitumislendude puhul tulevikus samaks. 

Uue tuulepargi projekti koostamisel tuulikute kõrguse suurendamisega ja nende arvu vähendamisega vähendataks 

lindude kokkupõrkeohtu. 

 

Selle Zeebrugge sadamas asuva tuulepargi ajakohastamise tulemuseks oli väiksem tuulikute arv ja suuremate tuulikute 

ülesseadmine. 2009. aastal seati üles kümme uut tuulikut (850 kW), mille vahele jäi rohkem ruumi. Uute tuulikute 

teljekõrgus on 65 meetrit ja tiiviku läbimõõt on 52 meetrit. Tuulikulabade alumise otsa kõrgus maast suurenes 

ajakohastatud tuulepargis 39 meetrini, vanas tuulepargis oli see olnud vahemikus 11–20,5 meetrit. Seni on seire 

näidanud, et nende meetmete mõjul on kokkupõrked vähenenud võrreldes algse olukorraga enne tuulepargi 

ajakohastamist. 

Allikas: 

Everaert, J., (2007). Adviesnota INBO.A.2007.164. Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek.  

Everaert, J., (2007). Adviesnota INBO.A.2007.84. Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek. 

Everaert, J. ja Stienen, E. (2007).   

Everaert, J. (2008).   
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6. MERETUULEPARKIDE VÕIMALIK MÕJU 

6.1 Sissejuhatus 

Selles peatükis antakse ülevaade meretuuleenergeetika arendusobjektide võimalikust mõjust elupaikade 

direktiivi ja linnudirektiiviga kaitstud elupaikadele ja liikidele peamiste mõjuliikide kaupa. Nimetatud kahe 

direktiivi kohaldamisala on kirjeldatud punktis 2.2.1 ning mõju olulisuse mõõtmist on selgitatud punktis 3.1.  

Selle peatüki eesmärk on anda arendajatele, vabaühendustele, konsultantidele ja pädevatele riiklikele 

asutustele ülevaade meretuuleparkide võimalikust mõjust mitmesugustele ELis kaitse all olevate elupaikade 

ja liikide rühmadele. Neid võimalikke mõjusid tuleks meretuulepargi kava või projekti kavandades või läbi 

vaadates arvesse võtta. Kuna aga tõenäolise olulise mõju kindlakstegemine sõltub alati konkreetsest 

juhtumist, on tuuleenergeetika arendusobjektide tegelik mõju kaitse all olevatele liikidele ja elupaikadele 

suuresti varieeruv.  

Meretuuleparkide rajamisest tulenev mõju võib ilmneda ühes või mitmes projekti viiest etapist:  

• ehituseelne etapp (nt meteoroloogilised uuringud, setete liikumise uuringud, merepõhja ettevalmistamine); 

• ehitus (nt materjalide vedu laevadega ja toruvaivundamentide108 ehitus; tuulikud; võrguühenduse kaablid; 

fikseeritud või ujuvtuulikud; jne);  

• käitamine (sh hooldus);  

• ajakohastamine (tuulikute arvu, tüübi ja/või paigutuse muutmine olemasolevas tuulepargis);  

• käitusest kõrvaldamine (kogu tuulepargi või üksikute tuulikute likvideerimine).  

 

Mõju olulisust hinnates on tähtis silmas pidada kogu projektiga hõlmatud ala (sh seotud taristut, nt 

võrgukaableid); meretuuleparkide mõju võib ulatuda isegi maismaale (nt kaabli merest väljatoomise kohas ja 

maismaa elektrivõrguga liitumise kohas). 

Mõju elupaikadele ja liikidele võib olla ajutine või püsiv. See võib tuleneda nii Natura 2000 ala piirides kui ka 

väljaspool seda toimuvast tegevusest. Liikuvate liikide isendeid võib tuulepargi mõju kahjustada ka 

Natura 2000 aladest palju kaugemal, näiteks mereimetajad ja merelinnud läbivad toitu otsides pikki vahemaid 

ja liiguvad pesitsuskolooniast kaugele. Oluline mõju võib tuleneda ka ainuüksi kavast või projektist ning seda 

võib esineda projekti elutsükli eri etappidel. Mitme kava ja projekti koosmõju võib olla kumulatiivne. 

Kumulatiivne mõju muutub aina olulisemaks, kuna taastuvenergeetika eesmärkide saavutamiseks 

prognoositakse meretuuleenergia tootmise kasvu.  

Järgmistes alapeatükkides kirjeldatakse peamisi mõjuliike põhiliste sihtobjektide rühmade lõikes109. Ülevaadet 

vt tabelist Tabel 6-1. Mõnel juhul võib mõju olla positiivne ja viia näiteks uue elupaiga või rifiefekti 

väljakujunemiseni (vt infokast Infokast 6-1).  

Infokast 6-1. Meretuulikute vundamentide rifiefekt 

Rifiefekt on meretuulikute vundamentide üks võimalikke mõjusid mere elurikkusele. Eriti oluline on see ilma kivise või 

kaljuse põhjata merealadel, mida esineb palju Põhjameres. Veealused konstruktsioonid võivad toimida tehiskaridena, 

mida asustavad mitmesugused organismid. Ehkki on tõendeid selle kohta, et tuulepargid suurendavad 

merepõhjaorganismide mitmekesisust (Lindeboom jt, 2011) ja püügikalade asustustihedust (Reubens jt, 2013), võib see 

muuta ka kohaliku liigikoosluse omadusi ja bioloogilist struktuuri (Petersen ja Malm, 2006). Seda võimalikku kasulikku 

mõju mere elurikkusele tuleks arvesse võtta, kui kaalutakse tuulepargi käitusest kõrvaldamise võimalusi. Fowler jt (2018) 

toovad välja konstruktsioonide täieliku merepõhjast eemaldamise (mida praegu nõutakse vastavalt OSPARi komisjoni 

otsusele nr 98/3; Jørgensen, 2012) võimalikud kahjulikud mõjud, mis kahjustavad ka mereimetajaid. Konstruktsioonide 

osalise eemaldamise eeliseks võib olla see, et tehiskari jääb elupaigana alles. Tuulepargi konstruktsioonidel tekkivaid 

võimalikke elukooslusi tuleb siiski ala kaitse-eesmärkidest lähtuvalt tähelepanelikult hinnata, sh pidades silmas nende 

                                                      

108 Tuulikute vundamente on mitmesuguseid. Kõige sagedamini kasutatakse toruvaivundamenti – see on üsna lihtsa 
konstruktsiooniga otse merepõhja kinnitatav jäme terassilinder. Kasutatakse ka sõrestikvundamenti  – sõrestikukujulise 
raamistikuga vundament, mis kinnitatakse merepõhja kolme-nelja kinnitusvaia abil – või gravitatsioonvundamenti. 
109 Peamised sihtobjektide rühmad, nagu merelinnud, mereimetajad ja mereelupaigad, mida meretuuleenergeetika 
arendusobjektid võivad mõjutada. 
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koosluste mõju kaitse all olevatele liikidele ja elupaikadele ning võimalikku invasiivsete võõrliikide levimist sellistel uutel 

struktuuridel. 

 
Tabel 6-1. Ülevaade võimalikest mõjuliikidest mereala peamiste sihtobjektide rühmade kaupa  

Sihtobjekt Meretuulepargi potentsiaalne mõju 

Elupaigad Mereelupaiga kadumine 
Mereelupaiga häirimine ja selle seisundi halvenemine  
Hõljuva sette langemisest põhjustatud lämbumine  
Uute mereelupaikade loomine  
Uute struktuuride põhjustatud muutused füüsikalistes protsessides  
Saasteainete heide või setetesse kogunenud saasteainete vallandumine  

Kalad Elektromagnetväljad  
Veealune müra 
Rifiefekt 

Linnud Elupaiga kadumine ja selle seisundi halvenemine  
Häirimine ja väljatõrjumine  
Kokkupõrked  
Tõkestav mõju  
Kaudne mõju  
Ligimeelitamine (nt puhkepaikade võimaldamine) 

Mereimetajad Elupaiga kadumine ja selle seisundi halvenemine  
Häirimine ja väljatõrjumine müra tõttu (vaiade rammimise müra ning laevade ja 
helikopterite põhjustatud müra) 
Kuulmiskahjustused veealuse müra tõttu 
Kommunikatsiooni varjutamine  
Kokkupõrge laevadega 
Tõkestav mõju 
Püügisurve vähenemine (püügikeelu piirkondade kehtestamise tõttu) 
Veekvaliteedi muutus (saasteained + merereostus) 
Elektromagnetvälja mõju suunatajule 
Kaudne mõju  
Rifiefekt 

Nahkhiired Häirimine ja väljatõrjumine  
Kokkupõrked  
Tõkestav mõju  
Barotrauma  
Lennukoridoride ja varjepaikade kadu või asukohtade muutumine  
Kaudne mõju  

Muud liigid Häirimine ja väljatõrjumine müra tõttu  
Elektromagnetväljad  
Soojuse mõju 
Uute elupaikade loomine  
Veekvaliteedi muutus (saasteained + merereostus)  
Kaudne mõju 

 

Maismaa tuuleparkidega võrreldes on mõningad meretuuleparkide arendusega seotud tegevused selgelt 

teistlaadi. Erinevusteks on näiteks laevade kasutamine tuulepargi aladele juurdepääsuks ja teatavad ainult 

veekeskkonnale omased mõjud, nagu veealune müra. Maismaa tuuleparkide tegevuse leevendusmeetmete 

aluseks olevaid põhimõtteid kohaldatakse siiski ka meretuuleparkide suhtes. Need põhimõtted on loetletud 

alljärgnevate punktidena. 

• Kehtib nö leevendusmeetmete hierarhia, mille kohaselt tuleb meetmeid, mille eesmärk on kahju tekitamist 

üldse vältida, kaaluda ja rakendada enne kahju vähendamiseks mõeldud meetmeid. Samuti näeb hea tava 

ette, et enne keskkonnamõju sihtobjektide suhtes meetmete kaalumist võetakse meetmeid keskkonnamõju 

allika suhtes. 

• Parim võimalus minimeerida kahjulikku mõju ELi kaitse all olevatele elupaikadele ja liikidele on kavandada 

tuuleenergeetika arendusobjektide asukoht ohualdis elukohtadest ja liikidest eemale (seda protsessi 

nimetatakse makrotasandi asukohavalikuks, ingl k macro-siting). See eeldab administratiivset strateegilist 
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planeerimist piirkonna, riigi või isegi rahvusvahelisel tasandil, eelkõige mereruumi planeerimise direktiivi110 

kohaselt koostatud mereruumi planeeringute kaudu.  

• Meretuuleenergia puhul on väga oluline arvesse võtta piiriülest keskkonnamõju, mitte üksnes tuuleparkide 

kumulatiivse mõju tõttu (nt lindude rändele), vaid ka seetõttu, et paljud tuulepargid asuvad muude 

liikmesriikide majandusvööndite piiri lähedal (ja tulevikus võidakse neid rajada isegi piiriüleste 

projektidena). Kooskõlas Espoo konventsiooniga ja keskkonnamõju strateegilise hindamise protokolliga 

(Kiievi protokoll (Jendroska jt, 2003111)) on konventsiooniosalised kohustatud teavitama üksteist piiriülesest 

mõjust ning seda planeerimises arvesse võtma. Mereruumi planeerimisel on vaja ka koostööd liikmesriikide 

vahel ja ELi-väliste riikidega. 

• Seire iseenesest ei ole leevendusmeede, kuid on vajalik selleks, et kontrollida, kas olulise mõju 

ärahoidmiseks või vähendamiseks võetud meetmetest on kasu. 

• Leevendusmeetmeid ei tohi segi ajada asendusmeetmetega, mida on vaja selleks, et heastada teatava 

plaani või projekti tekitatud kahju. Asendusmeetmeid võib kaaluda üksnes lähtuvalt elupaikade direktiivi 

artikli 6 lõikes 4 sätestatud kriteeriumidest. 

 

6.2 Elupaigad 

6.2.1 Sissejuhatus 

Kümmet elupaikade direktiivi I lisas loetletud elupaigatüüpi (või elupaigatüüpide kompleksi) käsitatakse 

aruandluses mereelupaigana, millest kaks on liigitatud esmatähtsaks elupaigatüübiks (tähistatud tärniga *): 

• mereveega alaliselt üleujutatud liivamadalad [1110] 

• Posidonia põhjad (Posidonion oceanicae kooslused) * [1120] 

• jõgede lehtersuudmed [1130] 

• mõõnaga paljanduvad mudased ja liivased laugmadalikud [1140] 

• lõukad* [1150] 

• laiad madalad abajad ja lahed [1160] 

• karid [1170] 

• merepõhjast erituvate gaaside mõjul moodustunud struktuurid [1180] 

• Läänemere kesk- ja põhjaosa kitsad abajad [1650] 

• mere poolt üleujutatud või osaliselt üleujutatud koopad [8330]. 

 

Eespool nimetatud elupaigatüüpide seas on rannikuelupaiku, meremadala elupaiku ja sügavama avamere 

elupaiku (Euroopa Komisjon, 2013). Kuna meretuuleenergeetika arendusobjektide korral on vaja juurdepääsu 

ka maismaale (kaablite merest maismaale toomise kohad), tuleb meretuuleenergeetika projekte hinnates 

arvesse võtta ka maismaa elupaiku (vt punkt 5.2). Asjakohast hindamist võimaldavaid lähteandmeid tuleb 

koguda parimate võimalike meetodite abil. Infokastis Infokast 6-2 tehakse kokkuvõte lähteuuringute 

meetoditest. 

Infokast 6-2. Merepõhja elupaikade lähteuuring 

Tõenäoliselt on vaja uuringuid, et teha kindlaks, kas tuuleenergeetika arendusobjektist mõjutatud aladel ja piiritletud 

puhvertsoonis asub elupaikade direktiivi I lisas loetletud elupaiku. Mõnel juhul on liikmesriigi tasandil olemas 

üksikasjalikud juhendid uuringumeetodite kohta112. I lisa elupaikade uuringud võivad olla osa laiemast keskkonnamõju 

hindamiseks tehtud iseloomustavast uuringust. Sellised andmeallikad nagu EMODnet113 võivad anda kasulikku teavet 

merepõhja elupaikade laiemas skaalas kaardistamisel saadud olemasolevate andmete kohta. 

                                                      

110 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. juuli 2014. aasta direktiiv 2014/89/EL, millega kehtestatakse mereruumi 
planeerimise raamistik, ELT L 257, 28.8.2014, lk 135–145. 
111 Jendroska, Jerzy ja Stec, Stephen (2003). The Kyiv Protocol on strategic environmental assessment. 33. 105–110. 
112 Vt nt: „Standard Investigation of the Impacts of Offshore Wind Turbines on the Marine Environment (StUK 4)“ 
(Merekeskkonnale avalduva meretuulikute mõju standarduuringud (StUK 4)): 
https://www.bsh.de/DE/PUBLIKATIONEN/_Anlagen/Downloads/Offshore/Standards/Standard-Investigation-impacts-
offshore-wind-turbines-marine-environment_en.pdf?__blob=publicationFile&v=6 ja „Marine Monitoring Handbook“ 
(Mereseire käsiraamat): http://jncc.defra.gov.uk/page-2430#download. 
113 https://www.emodnet-seabedhabitats.eu. 

https://www.bsh.de/DE/PUBLIKATIONEN/_Anlagen/Downloads/Offshore/Standards/Standard-Investigation-impacts-offshore-wind-turbines-marine-environment_en.pdf?__blob=publicationFile&v=6
https://www.bsh.de/DE/PUBLIKATIONEN/_Anlagen/Downloads/Offshore/Standards/Standard-Investigation-impacts-offshore-wind-turbines-marine-environment_en.pdf?__blob=publicationFile&v=6
http://jncc.defra.gov.uk/page-2430#download
https://www.emodnet-seabedhabitats.eu/
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Kui elupaiga elementide kohta ei ole olemas ajakohast (mitte vanemat kui 1–2 aastat) kõrgresolutsiooniga kaardistust, 

on üldjuhul enne projekti arendustöö algust vaja ala põhjalikult uurida.  

 

Elupaikade klassifitseerimise süsteemid on nii loodetevööndi kui ka loodetevööndist madalamal asuvate elupaikade 

lähteuuringute juures suureks abiks. Üleeuroopalises süsteemis EUNIS114 on esitatud biotoopide loend; biotoobi 

määratlemisel on lähtutud iseloomulikest liikidest ja biotoobi füüsilistest omadustest, nt:  i) biotoobi aluseks olev substraat; 

ii) biotoobi esinemise sügavus ja iii) biotoobiga seotud laine- ning tõusu-mõõnaenergia tingimused. Kasulikke juhiseid 

biotoopide määramiseks vt Parry (2015115). 

 

Alljärgnevalt on punktidena loetletud uuringumeetodid. 

 

• Loodetevööndi elupaigad 

• Transektloendus, punktloendus või ala läbiuurimine kas jalgsi või mõne sõiduki, nt hõljuki abil. 

• Satelliitkaugseire, multispektraalne kaugseire õhusõidukitest, aerofoto tõlgendamine. 

 

• Loodetevööndist madalamal asuvad elupaigad 

• Vaatlus merepõhja lastava või veetava allveevideo- ja kaugjuhitava tehnika abil. Võimalik võib olla ka sukelduja 

tehtav otsene vaatlus. Nähtavus on oluline kaalutlus, ehkki nn mageveekorpusega (freshwater housing) 

kaamerasüsteemide abil võib olla võimalik filmida ka häguses vees. 

• Proovide võtmine põhjaammutite, settepuuride, süvendamise ja/või traalimise abil. Kahjustavate meetodite, eriti 

traalimise kasutamine tuleb potentsiaalselt tundlikel aladel hoolikalt kavandada. 

• Uuringut saab optimeerida merepõhja akustilist kaardistamist võimaldavate seadmetega nagu külgvaatesonar ja 

mitmekiireline kajalood. Neid süsteeme tuleks rakendada enne otseseid vaatlusi ja proovivõtumeetodite kasutamist. 

 

6.2.2 Mõjuliigid 

6.2.2.1 Mis on peamised mõjuliigid? 

Ülevaadet meretuuleparkide rajamise peamistest mõjudest mereelupaikadele vt tabelis Tabel 6-2. Enamikul 

juhtudel peitub iga nimetatud mõju taga potentsiaalselt keerukas mõjude võrgustik. Näiteks võib elupaiga 

kahjustamist ja häirimist põhjustada iga merepõhjas toimuv tegevus. See võib hõlmata järgmist: i) 

uuringuseadmed, nt põhjaammutid ja settepuurid; ii) laevade sõukruvide paisatav veejuga või iii) merepõhja 

ettevalmistamine enne vundamentide ja kaablite paigaldamist. Nende tegurite potentsiaalne mõju võib 

avalduda mitmesugustel ökosüsteemi tasanditel ja mis tahes ajal nii projekti kestuse vältel kui ka pärast 

projekti lõppu. Põhiliselt annab see muretsemiseks põhjust siiski tabelis 6-2 näidatud projekti etappidel. 

Tabel 6-2. Meretuuleenergeetika arendusobjekti olelusringi jooksul elupaikadele avalduva mõju liigid 

Peamised mõjuliigid Projekti etapp 
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Elupaiga kadumine 
(olemasoleva elupaiga 
kadumine ja asendumine 
teise elupaigaga, nt betoon-, 
teras- või kivistruktuuride 
lisandumise tõttu) 

 X  X X 

Elupaikade häirimine ja 
nende seisundi halvenemine 

X X X X X 

                                                      

114 https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/eunis-habitat-classification. 
115 http://jncc.defra.gov.uk/pdf/Report_546_web.pdf. 

https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/eunis-habitat-classification
http://jncc.defra.gov.uk/pdf/Report_546_web.pdf
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(sh: i) setete läbistamine, 
abrasioon ja kokkusurumine 
ja ii) kaablite ehitus) 

Hõljuva sette langemisest 
põhjustatud lämbumine 

 X  X X 

Uue mereelupaiga loomine  X    

Uute struktuuride põhjustatud 
muutused füüsikalistes 
protsessides 

 X X  X 

Saasteainete heide või 
setetesse kogunenud 
saasteainete vallandumine 

 X X X X 

Kaudne mõju X X X X X 

  

Elupaikade direktiivi I lisas loetletud elupaikadest võivad meretuuleenergeetika arendusobjektid kahjustada 

mereveega alaliselt üleujutatud liivamadalaid [1110], karisid [1170] ja Posidonia põhju [1120]. Posidonia põhju 

ohustab otsene füüsiline hävimine ja hüdrograafilist režiimi mõjutavad setete muutused (vt Bray jt, 2016). 

Sõltuvalt tuulepargi asukohast ja sellega seotud elektriekspordi taristust võivad kahjustuda ka muud elupaigad 

või elupaigakompleksid. Need elupaigad ja elupaigakompleksid hõlmavad jõgede lehtersuudmeid [1130], 

mõõnaga paljanduvaid mudaseid ja liivaseid laugmadalikke [1140] ja laiu madalaid abajaid ja lahtesid [1160]. 

Mõningaid mereelupaiku, eelkõige mere poolt üleujutatud või osaliselt üleujutatud koopaid [8330] 

meretuuleenergeetika arendusobjektid tõenäoliselt ei mõjuta. 

Kavade ja projektide puhul tuleb arvesse võtta, milliseid elupaiku võivad kavandatavad tegevused mõjutada, 

pidades silmas eespool tabelis Tabel 6-2 kirjeldatud mõjuliike. Ehkki geofüüsikaliste ja geotehniliste uuringute 

raames tehtav töö tõenäoliselt elupaiku oluliselt ei mõjuta, tuleb silmas pidada setteläbilõigetest 

geotehnilisteks uuringuteks proovide võtmise või muude tegevuste võimalikku otsest mõju, mis võib kaasa 

tuua kaitsealuste elupaikade kadumise/häirimise. Ajakohastamistegevusi tuleb samuti arvesse võtta, kuna 

need võivad hõlmata tegevusi, mille mõju sarnaneb teiste etappidega. Ajakohastamistegevused võivad isegi 

pikendada varem avaldunud mõju kestust, nii et see kestab kauem kui alguses hinnatud. 

Tuuleenergeetika arendusobjektid võivad loodetevööndi ja sellest madalamal asuvaid elupaiku mõjutada 

järgmiselt: i) elupaikade kadumine tuulikute jalajäljest ja nendega seotud taristu alalt; ii) elupaikade häirimine 

setete hajumise või tekkimisega mitmesuguste tegevuste mõjul – see võib merepõhja elustiku lämmatada, 

muuta elupaikade füüsilist struktuuri ja vallandada saasteaineid, ja iii) ajutised häiringud, mis on põhjustatud 

merepõhja mõjutavatest tegevustest, nagu tõstukaluste116 jalgade kinnitamine, laevade ankurdamine jne. 

Pikaajalist mõju avaldavad elupaikadele uued tehissubstraadid, mis võivad ligi meelitada merepõhja- ja muid 

organisme (Wilhelmsson, 2010; Hiscock jt, 2002). Peale selle võib I lisas loetletud elupaiku mõjutada ka 

muude, varem tavapäraste tegevuste, näiteks kalapüügi lõpetamine. Selle tagajärjel võivad taastuda 

merepõhja elupaigad, mida on põhjatraalimisega tõsiselt kahjustatud. 

Enamik meretuuleparke ja nendega seotud kaabeldus asuvad praegu suhteliselt pehmete setetega aladel (nt 

liivased merepõhjad, kus varieerub peeneteraliste setete ning jämedamateralise kruusa ja veeriste osakaal). 

Seetõttu keskendub enamik asjakohaseid hinnanguid liivamadalatele [1110] ja karidele [1170], mida võib 

ohustada elupaikade kadumine. Põhiliselt on teinud muret nende elupaikade otsene kadumine tuulikute 

vundamentide ja tuulikutega seotud taristu jalajälje tõttu. 

Kõvade pindade lisandumine aladele, kus varem domineerisid liivasetted, on tihti märkimisväärselt muutnud 

merepõhja elustikku (Meissner ja Sordyl, 2006). Ehkki seda muutust võib pidada positiivseks, võib tingimuste 

märkimisväärne muutumine põhjustada olulist mõju, kui olemasolevad elupaigad asuvad Natura 2000 alal ja 

on kaitse all. Tehnilised konstruktsioonid või muud inimtekkelised kõvad substraadid põhjustavad i) püsivaid 

muutusi setete struktuuris; ii) meresetete kinnikatmist ja iii) sellest tulenevat pehme põhja elupaikade kadumist. 

Seetõttu ei too inimtekkeline kõva substraat mereelupaikadele alati ökoloogilist kasu. Hinnangutes tuleb 

                                                      

116 Mobiilne platvorm, mis ankurdatakse merepõhja kinnitusjalgadega. 
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kaaluda Natura 2000 alade seisundit ja kaitse-eesmärke ning olla ettevaatlik, kui varasemate lähtetingimuste 

kohta pole piisavalt teavet.  

Veel üks punkt, mida tuleb rõhutada, on erinevus põhja fikseeritud ja ujuvtuulikute tehnoloogia vahel; seejuures 

tuleb mõelda ka sellele, missugune on merepõhi, kus neid tehnoloogiaid kasutatakse. Mõned fikseeritud 

tuulikuvundamendi tüübid, nt kessoonvundamendid (suction buckets), ei nõua vaiade rammimist ega 

puurimist. Seega on nende puhul olulise mõju tõenäosus väike võrreldes toruvaivundamendi ja muude 

vaivundamentidega. Ujuvtuulikud ohustavad elupaiku palju vähem.  

6.2.2.2 Kuidas mõju olulisust hinnatakse? 

Olulisuse mõõdupuuks on ennekõike see, kui suur osa elupaiga kogupindalast võib tõenäoliselt kaduda, selle 

seisund halveneda või olla häiritud. See nõuab häid teadmisi elupaikade paiknemise, struktuuri ja 

funktsioonide kohta. 

Mõju olulisust võivad mõjutada mitu tegurit: nii bioloogilised ja keskkonnategurid kui ka kavandamine ja 

projekteerimine. Infokastis Infokast 6-3 on esitatud põhitegurid, mida olulisuse hindamisel arvesse võetakse. 

Infokast 6-3. Tegurid, millest sõltub olulisuse hindamine 

Bioloogilised tegurid (Tillin jt, 2010): 

• vastupanuvõime (kas sihtobjekt suudab taluda häirimist ja stressi, ilma et selle omadused muutuksid); 

• taastumisvõime;  

• tundlikkus (teatava elemendi (sihtobjekti) muutuse tõenäosus sellele surve rakendamisel; tundlikkus sõltub vastupanu- 

ja taastumisvõimest). 

 

Keskkonnategurid 

• pinnase või sette tüüp ja morfoloogia; 

• vee kvaliteet ja kogus; 

• varasemad tegevused, näiteks looduskaitsetegevused, mida tuuleenergeetika arendusobjekt võib häirida, põhjustades 

keskkonnatingimuste muutust. 

 

Kavandamine ja projekteerimine 

• tuulikute arv;  

• vundamendi ehituslik lahendus, eriti jalajälje suurus; 

• erosioonitõkete rajamise vajadus ja nende paigaldusmeetodid, eriti juhul, kui ettevalmistustööd nõuavad elupaiga 

likvideerimist suuremalt alalt (nt luidete tasandamist); 

• kaablite arv, pikkus ja matmismeetod(id) (ja kaablite kaitsekatte kasutamine); 

• muud seotud tegevused (nt laevade ankurdamise või tõstejalgade kasutamise vajadus, puurimisel või süvendamisel 

ammutatud materjali kaadamiseks määratud kohad jne); 

• ehitustööde kestus ja ruumiline ulatus; 

• käitusest kõrvaldamise kavad – kas taristu (sh vundamendialused ja kaitsekate) jäetakse alles või eemaldatakse. 

 

Tõenduspõhine merekeskkonna tundlikkuse hindamise raamistik MarESA (Marine Evidence-based Sensitivity 

Assessment, Tyler-Walters jt, 2017) on tõenditel ja eksperdihinnangutel põhinev meetod olulisuse 

hindamiseks. Tabelis Tabel 6-3 on esitatud kokkuvõte MarESA hinnangust biotoopide kohta, mis on I lisa 

elupaigatüüpidele iseloomulikud või mida võib seal esineda. Kokkuvõte keskendub konkreetsemalt 

abrasioonile. Settekivimitel asuvates ja kaljustes elupaikades mõjutab füüsiline häirimine ja abrasioon 

substraadi pinnal elunevat epifloorat ja -faunat. Abrasiooni võib põhjustada näiteks setteproovide võtmine, 

laevade ankurdamine või setete kokkusurumine vesiehituslaevade merepõhja toetatavate tõstejalgadega. 

Eesmärgid (nii kvantitatiivsed kui ka kvalitatiivsed) on MarESA hindamisprotsessi oluline osa. Need kirjeldavad 

survet mõju tugevuse, ulatuse, kestuse ja sageduse kaudu.  

Tabel 6-3. Mereelupaikade tundlikkus ning vastupanu- ja taastumisvõime abrasiooni suhtes 

Elupaiga tüüp (biotoobi näide) Vastupanuvõime Taastumisvõime Tundlikkus 
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Mereveega alaliselt üleujutatud 
liivamadalad [1110] (sublitoraali liivane 
põhi varieeruva soolsusega)  

Madal Kõrge Madal/keskmine117 

Posidonia põhjad (Posidonion oceanicae) 
[1120] 

Keskmine Madal Keskmine 

Estuaarid (jõgede lehtersuudmed) [1130] 
(Hediste diversicolor, Limecola balthica ja 
Scrobicularia plana litoraali liivmudases 
randlas) 

Keskmine Kõrge Madal 

Mõõnaga paljanduvad mudased ja liivased 
laugmadalikud [1140] (Zostera liigid 
madalama randla või infralitoraali puhtal 
või mudasel liival) 

Madal Keskmine Keskmine 

Lõukad* [1150] (sublitoraali muda väikese 
või vähenenud soolsusega (lõukad)) 

Keskmine Kõrge Madal 

Laiad madalad abajad ja lahed [1160] 
(Arenicola marina infralitoraali mudastel 
põhjadel) 

Kõrge Kõrge Ei ole tundlik 

Karid – biogeenilised või geogeenilised 
[1170] 
(Sabellaria spinulosa stabiilsetel 
tsirkalitoraali segasetetel) 

Puudub Madal/keskmine Keskmine/kõrge 

*Esmatähtis elupaik 

Määramatuse korral (kas võimaliku mõju või tuuleparkide ehitusliku lahenduse parameetrite suhtes) tuleb 

oletada halvimat. Näiteks veealuse kaabli kaitsmine (nt kivikattega) võib oluliselt suurendada kaabli 

paigaldamisega kaasnevat elupaikade kadu. Seda, kui palju kivikatet vaja läheb, ei saa aga hinnata enne, kui 

on teada, kui suur osa kaablist õnnestub matta. Sellised hinnangud peavad olema võimalikult täpsed ja 

põhinema asjakohasel teabel, nt maapinna tingimuste geotehnilise uuringu andmetel. 

Infokastis Infokast 6-4 on esitatud kokkuvõte mereelupaikadele avalduva tõenäolise olulise mõju hindamisel 

esinevast määramatusest ja probleemidest (mille lahendamiseks võib olla vaja täiendavaid lähteandmeid või 

kohaldada ettevaatuspõhimõtet). 

Infokast 6-4. Mereelupaikadele avalduva tõenäolise olulise mõju hindamisega seotud peamised 
probleemid 

Kogumõju 

• Eelkõige elupaikade üldise jaotuse kohta pole piisavalt andmeid, mida saaks kasutada lähtepunktina i) kava tasandi 

hindamisel ja ii) üksikasjalike projektikesksete uuringute ja hindamiste läbiviimisel. 

• Kindluse puudumine projekti ehituslike parameetrite, eelkõige kaabli kaitsmiseks vajaliku materjali hulga ja selle 

paiknemise suhtes. Mõnikord puudub kindlus ka selles suhtes, kas otstarbekam oleks kaabel matta või katta see 

kaitsematerjaliga, näiteks dünaamilise merepõhjaga aladel, kus enne kaabli matmist võib olla vaja merepõhi luidetest 

puhastada. Kui vaja on parandustöid, võib see I lisa elupaiku uuesti ohtu seada, suurendades peamisi parameetreid 

projekteerimistingimustes kehtestatud vahemikus. 

• Mõnel juhul on puudulik teave I lisa elupaiku mõjutava olemasoleva taristu ulatuse kohta. Näiteks kui Natura 2000 ala 

kohta pole teada, kui suur osa merepõhjast on kaetud kivist kaablikattega, on raske anda pädevat kumulatiivset 

hinnangut. 

• Elupaikade ruumiline ja ajaline varieeruvus. Merekeskkond on pidevas muutumises. Teatavad elupaigad, nt 

liivamadalad [1110] võivad olla liikuvad ja bioloogilised kooslused (nt biogeenilised karid [kuuluvad 1170 alla] on 

olemuslikult muutuvad nii ühe sesooni vältel kui ka sesoonselt. 

• On vaja koguda uusi teadmisi elupaikade ja nendega seotud liikide tundlikkuse kohta tuuleenergeetika 

arendustegevuse suhtes, eriti nende vastupanu- ja taastumisvõime kohta. Seni on tehtud suhteliselt vähe tööd selleks, 

et suurendada tõendusbaasi arendusjärgse seire tulemuste analüüsiga. 

 

                                                      

117 https://www.marlin.ac.uk/habitats/annex1. 
https://inpn.mnhn.fr/programme/sensibilite-ecologique?lg=en. 

https://www.marlin.ac.uk/habitats/annex1
https://inpn.mnhn.fr/programme/sensibilite-ecologique?lg=en
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6.2.3 Leevendusmeetmed  

Kõige tõhusam viis vältida võimalikke konflikte Natura 2000 aladega ja ELi kaitsealuste liikide ja elupaikadega 

on leida meretuuleenergeetika arendusobjektidele sobiv asukoht.  

Muud leevendusmeetmed mereelupaikadele avalduva mõju minimeerimiseks hõlmavad tegevuste, nt kaablite 

paigaldamise ja merepõhja ettevalmistamise jaoks kõige vähem häirivate meetodite valimist. Näiteks saab 

vähendada heljumi hulka, kui süvendamisel ammutatud materjali ei heideta vette tagasi veepinna lähedal, vaid 

see juhitakse paigaldustoruga täpselt kaadamiskohta. Setete kaadamiskoha määramisel tuleb i) arvestada 

merepõhja elupaikade tundlike alade lähedust ja ii) tagada, et materjali kaadamisel võetakse arvesse 

settetranspordi mustrit sobival ruumilisel skaalal, et mitte kahjustada selliseid elupaiku nagu liivamadalad. 

Veereostuse vältimiseks ja invasiivsete võõrliikide piiramiseks on liikmesriikides ja ka rahvusvahelisel tasandil 

laialdaselt kehtestatud hea tava (nt rahvusvaheline konventsioon merereostuse vältimiseks laevadelt 

(MARPOL 73/78)). Seetõttu seda siin rohkem ei käsitleta.  

Juhtumiuuringus Juhtumiuuring 6-1 kirjeldatakse meetmeid, mis võeti Taanis halvenenud seisundiga 

elupaikade taastamiseks ühe meretuulepargi ehitamise käigus. Ehkki see tuulepark ei paikne Natura 2000 

alal, võib selline lähenemine sobida ka Natura 2000 alade puhul, millega kaitstakse I lisas loetletud karide 

elupaiku. 

Juhtumiuuring 6-1. Halvenenud seisundiga elupaiga taastamine Anholti meretuulepargi ehitamise 
ajal Taanis 

Taanis Anholtis asuva meretuulepargi ehitamiseks tuli teisaldada umbes 5 000 suurt kivi, mis kaalusid kuni 30 tonni. 

Kuna Taanis on kive hulgaliselt teisaldatud, et kasutada neid sadamakaide, rannikukaitse rajatiste ja muude objektide 

ehitamisel, on kaljused karid muutunud sealses looduses haruldaseks. Taani loodusagentuuri nõusolekul ei paigutanud 

Anholti meretuulepargi arendaja DONG Energy (praegu Ørsted) neid rahnusid lihtsalt tuulepargi alal ümber. Selle asemel 

lõi DONG nende kivide abil tuulepargis 28 tehiskari eri suuruses koobastega, mis suurendas elurikkust. Nii on tuulepark 

aidanud luua eelkõige kõval substraadil kasvavate loomade ja taimede jaoks optimaalsed kasvu- ja elutingimused118. 

 

Sellised meetmed võivad osutuda eriti kasulikuks juhul, kui looduslikud karide elupaikade tingimused on halvenenud. Nii 

on see ka Taanis, kus paljud kaljuste karidega alad, eriti madalates (kuni 10 m sügavustes) vetes ja rannikualadel, on 

kahjustatud kivide ja rahnude teisaldamisega, et kasutada kive ja rahne kaide, lainemurdjate ja muude rajatiste 

ehitamiseks (Dahl jt, 2015). 

 

Oluline on märkida, et Anholti tuulepark ei asu Natura 2000 alal ja selle rajamine ei mõjutanud ühtki I lisas loetletud karide 

elupaika. See lähenemine näitab siiski ühte võimalust taastada I lisa kohaseid karide elupaiku ja aidata kaasa nende 

soodsa kaitsestaatuse saavutamisele kooskõlas elupaikade direktiiviga.  

 

6.3 Kalad 

6.3.1 Mõjuliigid 

Enamik elupaikade direktiivi II lisas loetletud kalaliikidest on täielikult mageveekalad. Loetletud on mõned 

rändliigid, nt aloosad (Alosa spp.) ja jõesilm, kes veedavad osa elutsüklist meres ja osa magevees. Lõhedest 

(Salmo salar) on loetellu lisatud ainult magevees esinevad lõhed. IV lisas on loetletud üksnes paar kalaliiki, 

kes veedavad osa elutsüklist meres, näiteks aadria tuur (Acipenser naccarrii) ja euroopa tuur (Acipenser 

sturio). II ja IV lisas on loetletud anadroomsed (st mere ja jõgede vahel liikuvad) põhjamere siia (Coregonus 

oxyryhnchus) populatsioonid teatavates Põhjamere sektorites, kuid see liik võib olla merekeskkonnas välja 

surnud (Freyhof ja Kottelat, 2008). 

Kuna II lisa kalaliikide kaitseks määratud Natura 2000 alad asuvad enamasti sisevetes või estuaarides, ei ole 

eriti tõenäoline, et need kattuvad meretuuleparkidega. Kõnealustele II lisas loetletud kaladele avaldub mõju 

peamiselt juhtudel, kus see levib kaugemale, näiteks veealuse müra põhjustatud häiringute või vee kvaliteedi 

muutusena (näiteks hõljuva sette tõttu). Mõju võivad avaldada ka elektromagnetväljad, mis tekivad elektri 

                                                      

118 http://www.mega-project.eu/assets/exp/resources/Anholt_case_template_(2).pdf. 

http://www.mega-project.eu/assets/exp/resources/Anholt_case_template_(2).pdf
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maismaale edastamise kaablite tõttu; sellest räägitakse lähemalt juhenddokumendis „Energiaülekandetaristu 

ja ELi loodusalased õigusaktid“ (Euroopa Komisjon, 2018a). On täheldatud, et tuurad suudavad 

elektromagnetvälja tunnetada, ehkki sellest tuleneda võiva mõju tõenäosust ja olulisust pole veel põhjalikult 

uuritud (Boehlert ja Gill, 2010). Ka pika rändega lõhelastel võib olla elektromagnetvälja tunnetamise võime ja 

tuleks uurida, kuidas see võib mõjutada noorte kalade rännet või täiskasvanud isendite tagasipöördumist (Gill 

jt, 2005). Magnetväljade või nende toimel tekkivate elektriväljade negatiivse mõju ja võimaliku ökoloogilise 

olulisuse suhtes valitseb siiski märkimisväärne ebakindlus. 

Veealuse müra mõju tuleks silmas pidada juhul, kui meretuuleenergeetika arendusobjekt paikneb piisavalt 

lähedal ranniku- või estuaarivetes asuvale kaitsealale, kuna mõnede tuulepargi ehitusega kaasnevate 

tegevuste (nt vundamendivaiade rammimine ja/või merepõhjas leiduvate lõhkemata lõhkekehade 

kahjutustamise) poolt põhjustatud suur müra võib mõju avaldada. Popper jt (2014) teevad ettepaneku 

järjestada liigid vastavalt nende veealuse müra tundlikkusele, mis sõltub ujupõie olemasolust. Kalu, kellel on 

ujupõis olemas, nagu lõhe ja aloosad, peetakse helisurve suhtes tundlikuks. Kuna aloosa ujupõis asub 

sisekõrva lähedal, on kala müratundlikkus suhteliselt suurem. Kalad, kellel ujupõis puudub, nagu näiteks 

silmud, tajuvad üksnes osakeste liikumist, aga helisurvet mitte. 

Popper jt (2014) väidavad, et kõige tundlikumaid liike, nagu aloosa, võib häirida ka tuhandete meetrite (st 

mitme kilomeetri) tagant kostva müra mõju; selliseid liike nagu lõhe häirib müra sadade meetrite raadiuses ja 

selliseid nagu silmud kümnete meetrite raadiuses. Tuleb rõhutada, et need on esialgsed hinnangud. Mõningaid 

tõendeid on leitud ka selle kohta, et heeringas, kes elab täielikult merevees ja kuulub aloosaga samasse 

sugukonda, võib olla võimeline rammimismüra tajuma ja olla sellest häiritud isegi 80 km kaugusel müra allikast 

(Thomsen jt, 2006). Üldiselt eeldatakse siiski, et häirivat mõju esineb palju väiksemal alal, kuni paarikümne 

kilomeetri kaugusel. Näiteks Boyle ja New (2018) on arvanud, et rammimisheli võib kalu häirida kuni 15,4 km 

kaugusel. See näitab, et müra mõju tuleb hoolikalt kaaluda ka juhul, kui vundamendivaiade paigaldamine või 

muu mürarikas tegevus, nt lõhkemata lõhkekehade kahjutustamine, toimub aloosa kaitseks määratud 

Natura 2000 alast kümnete kilomeetrite kaugusel. 

Tugevatest kalapopulatsioonidest sõltub ka linnu- ja elupaikade direktiiviga kaitstud mereimetajate ja 

kalatoiduliste merelindude heaolu. Seetõttu tuleb meretuuleenergeetika arendusobjektide hindamisel kaaluda 

nende võimalikku mõju laiemale liikide kogumile, kui on loetletud elupaikade direktiivi lisades. 

6.3.2 Võimalikud leevendusmeetmed 

Konkreetselt II lisas loetletud kalaliikidele avalduva mõju vältimiseks või vähendamiseks võetud meetmetega 

on veel vähe kogemusi. Mõnel juhul on kaalutud vundamendivaiade paigaldamise suhtes sesoonsete 

piirangute kehtestamist, et vältida lõhelaste võimalikku häirimist rände ajal. Meede on võetud 

ettevaatusabinõuna, pidades silmas, et häiriva mõju tõenäoline ulatus ei ole selge. Vaiade rammimise 

sesoonseid piiranguid on kehtestatud kudemisajal ka II lisas loetlemata liikide kaitseks. Peamiselt kaitstakse 

nende piirangutega püügikalu, nagu heeringas, millel on suur tähtsus ka muude, ELi kaitse all olevate liikide, 

nt mereimetajate saakloomana. 

Samuti arvatakse, et mereimetajate kaitseks võetud meetmed veealuse müra vähendamiseks aitavad kaitsta 

ka kalu. 

Elektromagnetväljade mõju probleemi on üldjuhul püütud lahendada kaablite matmisega vähemalt 1 m 

sügavusele. Kaabli matmine või selle katmine kivist või muust kaitsematerjalist kattega aitab 

elektromagnetvälja tõhusalt vähendada, kuna väljad on kõige tugevamad kaabli pinnal. Ehkki matmine 

vähendab elektromagnetvälja tugevust kaabli kohal olevas merevees, võivad mõned liigid siiski magnet- või 

elektriväljade mõju tajuda, isegi kui kaabel maetakse sügavamale (Gill jt, 2009). 

6.4 Linnud 

6.4.1 Sissejuhatus 

Meretuuleenergeetika arendusobjektide mõju linnustikule on uuritud laialdaselt nii ELis kui ka mujal. Selle 

tulemusena on riigid avaldanud arvukalt juhenddokumente lindude ja tuuleenergeetika arendusobjektide 

kohta, milles kirjeldatakse üksikasjalikult sobivaid meetodeid lähteandmete kogumiseks. Riiklike 

juhenddokumentide põhjalik loetelu on esitatud lisas E. 
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Kogudes lähteandmeid, millele mõju olulisuse hindamisel tugineda, tuleks kasutada parimaid teadaolevaid 

teaduslikke meetodeid (nt Camphuysen jt, 2004; Maclean jt, 2009; Thaxter ja Burton, 2009). Põhjalikku 

uuringumeetodite ülevaadet vt Smallwood (2017). Infokastis Infokast 6-5 tuuakse näiteid lähteuuringute kohta. 

Linnustiku mitmekesisust ja liikuvust arvestades on väga olulised strateegilised uuringud piirkonna, riigi või 

isegi riikidevahelisel tasandil, et koguda populatsioonide arvukuse kohta lähteandmeid, mis võimaldaks 

kavade ja projektide bioloogiliselt sisukat hindamist. Sedalaadi uuringud on eriti olulised kumulatiivse mõju 

arvessevõtmiseks. See ei vähenda siiski vajadust läbimõeldult suunatud uuringute järele kohalikul (tuulepargi) 

tasandil, millest saaks lähtuda projekti tasandi hinnangutes. 

Infokast 6-5. Näiteid merelindude lähteuuringutest 

• Merelindude kolooniate loendused, kui vastava Natura 2000 ala kohta puuduvad varasemad seireandmed. 

• Kui olemasolevad merelindude kolooniate loendusandmed ei ole kättesaadavad või mõjuhinnangu jaoks piisavalt 

usaldusväärsed, tuleks asjakohaste lähteandmete saamiseks kolooniates läbi viia loendus. Võimaluse korral tuleks 

võrreldavuse tagamiseks loendusel kasutada riikliku loenduskava metoodikat. Loendust peaksid läbi viima ornitoloogid, 

kellel on kogemusi merelindude kolooniate loendustega, eriti paadist või laevalt tehtava loenduse puhul. Sõltuvalt 

koloonia suurusest ja loendajate arvust võib loendamiseks kuluda mitu päeva. Loendada tuleks sellisel aastaajal (nt 

maist juunini) ja kellaajal (nt 7.00–17.00), kui on võimalik saada kõigi merelindude koosluses esindatud liikide 

esinemisest ja arvukusest kõige täpsem ülevaade. Maa all või kivide vahel pesitsevate ööliikide loendamiseks võib olla 

vaja liigikeskseid uuringuid. Metoodika ülevaadet vt Bibby jt, 2000.  

• Loendamine maismaal asuvast vaatluspunktist, kui tuulikud asuvad kaldale väga lähedal. 

• Paadiloendus (võib kasutada, kui vahemaa tuulepargi alani ei ole liiga pikk) või digitaalne (videokaameraga) 

transektloendus lennukitelt, et koguda andmeid liikide arvukuse ja lennukõrguse kohta ning levila suuruse kohta merel. 

Kõigi mainitud meetodite puhul võib esineda probleeme lennukõrguse mõõtmisega, ligitõmbuva käitumise hindamisega 

(paadipõhiste uuringute alusel), liikide tuvastamisega jne. 

• Lindude varustamine GPS-saatjatega, et jälgida lindude toitumiskäitumist pesitsemise ajal ja lindude liikumist 

väljaspool pesitsusaega. 

• Radar: radarisüsteemide kasutamine lindude rändelainete, asustustiheduse, lennusuuna ja -kõrguse hindamiseks, eriti 

kohtades, kus tõenäoliselt esineb suurel hulgal rändlinde. Radarit tuleks kasutada koos visuaalse vaatlusega liikide 

kindlakstegemiseks. Ehkki radariga saab koguda automaatselt andmeid väga suurtelt aladelt, on nendel andmetel 

liigipõhiste mõjude hindamisel väärtust üksnes juhul, kui neid on kohandatud otsesel visuaalsel vaatlusel saadud 

andmetega. Seetõttu ei ole radar meretuuleenergeetika arendusobjektide mõjuhinnangutes laialdaselt kasutusel. Siiski 

võib sellest olla kasu mõnes olukorras, kus andmeid ei saa hankida otsese visuaalse vaatluse või GPS-seirega. 

 

6.4.2 Mõjuliigid 

6.4.2.1 Mis on peamised mõjuliigid? 

Meretuuleenergeetika arendusobjektide mõjud lindudele sarnanevad liigilt suuresti maismaa tuuleenergeetika 

arendusobjektide puhul leitud mõjudega, ehkki kumulatiivne mõju võib olla meretuuleparkide puhul suurem. 

Neid mõjuliike on põhjalikult kirjeldatud (nt Perrow, 2019) ja nende kokkuvõtte leiab infokastist Infokast 6-6. 

Tabelis Tabel 6-4 kirjeldatakse mõjuliigi ja arendusprojekti elutsükli vahelisi seoseid. Kõik mõjuliigid võivad 

mõjutada isendi ellujäämist ja reproduktiivset edukust. See võib kaasa tuua populatsiooni demograafiliste 

näitajate muutusi, mille tagajärg võib olla populatsiooni arvukuse märgatav muutus. 

Infokast 6-6. Lindudele avalduva mõju liigid  

• Kokkupõrge: lendava linnu kokkupõrge tuuliku osaga, mille tagajärjel lind hukkub. 

• Häirimine ja väljatõrjumine: lindude vältiv käitumine võib lõpuks viia elupaiga kadumiseni. Siiski ei ole tehtud kuigi palju 

uuringuid, mis aitaksid hinnata, kas see võib mõjutada ka populatsiooni (Searle jt, 2014; Warwick-Evans jt, 2017; 

Garthe jt, 2015). 

• Tõkestav mõju: linnud ei saa tuulepargi alalt läbi lennata, mis pikendab lennudistantsi ja suurendab energiakulu. 

• Elupaiga kadumine ja selle seisundi halvenemine: kaob või killustub toetav elupaik, mida linnud muidu kasutaksid. 

• Kaudne mõju: saakloomade arvukuse ja kättesaadavuse muutused võivad olla otsesed või avalduda kaudselt 

elupaikade muutuste tagajärjel. Need muutused võivad olla nii positiivsed (Lindeboom jt, 2011) kui ka negatiivsed 

(Harwood jt, 2017), kuid nende mõju kohta lindude populatsioonile ei ole veel piisavalt tõendeid. 
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Tabel 6-4. Meretuuleenergeetika arendusobjekti olelusringi jooksul lindudele avalduva mõju liigid 

Mõjuliigid Projekti etapp 
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Elupaiga kadumine ja selle 
seisundi halvenemine 

 X X X X 

Häirimine ja väljatõrjumine X X X X X 

Kokkupõrked   X X  

Tõkestav mõju  X X X  

Kaudne mõju X X X X X 

Ligimeelitamine (nt 
puhkepaikade võimaldamine) 

  X X  

 

6.4.2.2 Kuidas mõju olulisust hinnatakse? 

Tuuleenergeetika arendusobjektide tõenäolist olulist mõju linnustikule hinnatakse tavaliselt kaheastmelise 

protsessina. Esimene etapp hõlmab lindude suremusena avalduva mõju mõõtmist. Sellele järgneb teine etapp, 

mis seisneb populatsiooni muutuse hindamises, pidades silmas vastava ala kaitse-eesmärke. 

Mõjude olulisust võivad mõjutada mitu tegurit: bioloogilised ja keskkonnategurid, kavandamine ja 

projekteerimine. Infokastis Infokast 6-7 antakse ülevaade teguritest, mida nii lähteandmete kogumise 

metoodika kavandamisel kui ka mõju olulisuse hindamisel tavaliselt arvesse võetakse. 

Infokast 6-7. Tegurid, millest sõltuvad lähteandmete kogumise meetodid ja olulisuse hindamine 
seoses meretuuleenergeetika arendusobjektide mõjuga lindudele 

Kogumõju 

• Pikaealised, väikese järglaste arvuga liigid (K-strateegia liigid), näiteks merelinnud, on ohualtimad kui väikesed 

lühikese elueaga liigid (r-strateegia liigid), näiteks laululinnud. 

• Väikesed ja ohustatud populatsioonid (nt I lisas loetletud liigid) on lisanduvate suremuse allikate suhtes ohualtimad 

kui suured populatsioonid, mis on stabiilsed või kasvavad. 

• Kumulatiivsed mõjud. 

 

Kokkupõrked 

• Lindude lennuaktiivsuse sesoonne kõikumine.  

• Vältiv käitumine, mis vähendab kokkupõrkeohtu.  

• Ligitõmbuv käitumine, mis suurendab kokkupõrkeohtu. 

• Lennunäitajate (nt lennukiirus, -kõrgus ja -suund) varieerumine päeva ajal. 

• Lennukiirus. 

• Lennukõrgus. 

• Öine lennutegevus (mis võib suurendada kokkupõrkeohtu). 

• Tuulikute asetus ja tuulepargi paiknemine (lindude lennutrajektoori suhtes). 

 

Häirimine ja väljatõrjumine 

• Kohalike lindude arvukus (nt sellised liikide perekonnad nagu kaurid ja kosklad, Garthe jt, 2015).  

• Sesoonsus – maismaa tuuleenergeetika arendusobjektide puhul on täheldatud, et pesitsusvälisel ajal väldivad 

linnud tuuleparke rohkem. 

 

Tõkestav mõju 

• Sesoonsus – haudelindude energiakulu pesa ja toitumisala vahel lennates tuuleenergeetika arendusobjektist 

pidevate kõrvalepõigete tegemiseks võib olla suurem kui tõkestava mõju tõttu tuuleenergeetika arendusobjektist 
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möödumiseks kõrvale põikavate läbirändavate lindude energiakulu. See sõltub suuresti tuulepargi asukohast ja 

lennutrajektooridest. 

 

Elupaiga kadumine ja selle seisundi halvenemine 

• Liikide paindlikkus elupaiga kasutamisel ja reageerimisel elupaiga tingimuste muutustele. 

 

Kaudne mõju 

• Elupaikade ja saakloomaliikide tundlikkus ja haavatavus tuuleenergeetika arendusobjektidega seotud tegevuste 

suhtes koos mõjuga, mida lindudele avaldavad elupaiga ja saakloomade kogumi võimalikud muutused. 

Allikad: 

Villegas-Patraca jt, 2012; Hötker, 2017; Peterson ja Fox, 2007. 

 

Laranjeiro jt (2018) kirjeldavad kahte lähenemisviisi, mida üldjuhul kasutatakse lindude suremuse hindamiseks 

ja olulisuse kindlaksmääramiseks; kokkuvõtet nendest lähenemisviisidest vt tabelist Tabel 5-9. Hinnangu 

alusena võib kasutada ka mitut lähenemisviisi koos. Näiteks võib lindude suremuse hindamiseks kasutada 

kokkupõrkeriski mudelit ja seejärel populatsiooni elujõulisuse analüüsi abil hinnata lisandunud suremuse 

potentsiaalset mõju populatsioonile. Šotimaal kasutatakse sageli prognoositud muutuste põhjal koostatud 

populatsioonimudeleid (populatsiooni elujõulisuse analüüs).  

Selleks, et hinnangu järelduste aluseks olev teaduslik baas ka pikas perspektiivis paika peaks, on väga oluline 

seire. Vajadust töötada välja seire üldstrateegiad on kirjeldatud peatükis 7. Lindude seire keskendub üldjuhul 

kokkupõrkeriski uurimisele ja selle kindlakstegemisele, kas kokkupõrkeriski mudelite prognoosid vastavad 

tegelikkuses tõele.  

Infokastis Infokast 6-8 antakse ülevaade määramatusest ja probleemidest lindudele avalduva olulise mõju 

hindamisel. Nende probleemide lahendamiseks ja määramatuse kõrvaldamiseks võib olla vaja koguda 

täiendavaid lähteandmeid või kohaldada ettevaatuspõhimõtet. 

Infokast 6-8 . Peamised probleemid lindudele avalduva olulise mõju hindamisel 

Kogumõju 

• Andmed selle kohta, kui kaugele pesitsuspaigast linnud toiduotsingutel lendavad, põhinevad väikestel valimitel119. 

• Puuduvad teadmised selle kohta, kui suur osa erikaitseala (linnuala) pesitsuskolooniates olevatest lindudest jääb 

alale ka väljaspool pesitsusaega120. 

• Kavade ja projektide kumulatiivse mõju uurimine, eriti kui need hõlmavad mitut riiki ja rändliike. 

 

Kokkupõrked 

• Lennukõrguse üldjaotused põhinevad väikestel valimitel (vt juhtumiuuring Juhtumiuuring 6-2). 

• Vältimismäärade andmed põhinevad väikestel valimitel. 

• Lennukiiruste andmed põhinevad väikestel valimitel. 

• Empiirilised andmed öise lennutegevuse kohta on piiratud. 

 

Häirimine ja väljatõrjumine 

• Piiratud liigikesksed empiirilised andmed väljatõrjumismäärade ja selle kohta, kui suurel merealal väljatõrjumine 

linde mõjutab. 

• Piiratud empiirilised andmed indeksipõhiste mudelite prognooside toetuseks. 

                                                      

119 Vt näiteks „Combining habitat modelling and hotspot analysis to reveal the location of high-density seabird areas 
across the UK“ (Elupaikade modelleerimise ja nn tulipunktide analüüsi kombinatsioon, et leida tiheasustusega 
merelindude alade asukohad Ühendkuningriigis), 
https://www.rspb.org.uk/globalassets/downloads/documents/conservation-
science/cleasby_owen_wilson_bolton_2018.pdf. 
120 Vt näiteks „Non-breeding season populations of seabirds in UK waters: Population sizes for Biologically Defined 
Minimum Population Scales“ (Ühendkuningriigi vete merelindude populatsioonid väljaspool pesitsusaega: 
populatsioonide suurused bioloogiliselt määratud miinimumpopulatsiooni skaala kohaselt), 
http://publications.naturalengland.org.uk/file/5734162034065408. 

https://www.rspb.org.uk/globalassets/downloads/documents/conservation-science/cleasby_owen_wilson_bolton_2018.pdf
https://www.rspb.org.uk/globalassets/downloads/documents/conservation-science/cleasby_owen_wilson_bolton_2018.pdf
http://publications.naturalengland.org.uk/file/5734162034065408
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Tõkestav mõju 

• Empiirilised andmed on piiratud, kuna i) varasemates uuringutes kasutatud meetodid ei vasta nõuetele; ii) 

varasemates uuringutes ei ole tehtud vahet tõkestaval mõjul ja väljatõrjumisel ja iii) radarivaatluste võimalused on 

piiratud (nt liikide tuvastamisel). 

• Piiratud empiirilised andmed haudelindude kohta, sest varasemad uuringud on keskendunud läbirändavatele 

lindudele. 

• Endiselt puuduvad uuringud kumulatiivse tõkestava mõju kohta pikka maad läbivatele rändlindudele, kes peavad 

rändeteel vältima paljusid rajatisi. 

 

Elupaiga kadumine ja selle seisundi halvenemine 

• Piiratud empiirilised andmed ohtude kindlakstegemiseks või indeksipõhiste mudelite prognooside toetuseks. 

• Erikaitseala piire ületava, sellega funktsionaalselt seotud ja liigi soodsa kaitsestaatuse säilitamiseks või 

taastamiseks vajaliku maa- või mereala ulatus. 

 

Kaudne mõju 

• Piiratud empiirilised andmed saakloomaliikide tundlikkuse ja haavatavuse kohta, samuti nende olulisuse kohta 

vaatlusaluste linnuliikide ellujäämises ja reproduktiivses edukuses. 

 

Juhtumiuuring 6-2. Merelindude lennukõrguse hindamine LiDARi abil 

Probleem 

Kokkupõrkeohu hinnangute arvutamisel kasutatakse kokkupõrkeohu mudeleid, kõige sagedamini Bandi mudelit (Band, 

2012). Bandi mudeli keskne sisendparameeter on lindude lennukõrgus. Lindude lennukõrguse mõõtmiseks või 

hindamiseks on olemas mitmesuguseid meetodeid, aga lennukõrguse andmete verifitseerimise võimalused on piiratud 

või puudulikud (Thaxter jt, 2016). See on põhjustanud suurt määramatust kokkupõrkemäärade hindamisel ja võib tuua 

kaasa ülemäära ettevaatlike hindamismeetodite kohaldamise. 

 

Lahendus 

Viimase aja edusammud valgusavastuses ja kauguse valgusmõõtmises (valgusradar e LiDAR, light detection and 

ranging) ja digitaalsete aerofotode tegemisel võimaldavad lindude lennukõrgust täpsemalt hinnata. 

 

Praktilised/tehnilised kaalutlused 

Merelindude lennukõrguse kohta andmete kogumiseks on vaja lennukit, mis on varustatud digikaameraga sünkroonitud 

sobiva LiDAR-skanneriga. Nagu ka tavapäraste digitaalsete lennukitelt ja laevadelt toimuvate vaatluste puhul on ka 

LiDARi kasutamisel peamiseks raskuseks see, kuidas öise lennu kõrguse hindamisel digitaalselt kujutiselt leida linnud ja 

tuvastada nende liik. 

 

Eelised 

Erinevalt teistest meetoditest suudab LiDAR mõõta merelindude lennukõrgust väga täpselt, harilikult ühe meetri 

täpsusega (Cook jt, 2018). Merelindude lennukõrguse mõõtmisega seotud määramatus on LiDARi abil tehtud mõõtmiste 

abil palju väiksem kui teiste tehnoloogiate puhul. Peale selle mõõdab LiDAR lennukõrgust merepinnast, mis aitab vältida 

digitaalsete lennukivaatluste, GPS-saatjate ja laser-kaugusmõõtjate puhul ette tulevat negatiivsete lennukõrguste 

probleemi (Cook jt, 2018). 

 

Puudused 

Lennuki varustamine digitaalkaameraga sünkroonitud LiDAR-skanneriga on praegu tavapärastest digitaalsetest 

lennuvaatlustest palju kallim.  

Üks peamine LiDARi kasutamisel esinev probleem on, et merelindude lennukõrguse hindamisel võivad lendavate lindude 

avastamist häirida ummiklained, mis suurendavad valepositiivsete tulemuste määra. Cook jt (2018) seadsid alumise 

piirväärtuse kõrguseks 1–2 m üle merepinna. Seetõttu ei kajasta selle meetodi alusel leitud lindude jaotus lennukõrguse 

järgi õigesti neid linde, kelle lennukõrgus jääb sellest alampiirist madalamaks. Kõrgemal lendavate lindude osakaalu 

ülehindamise tõttu on kokkupõrkeriski hinnang ilmselt ettevaatlik, ehkki üleliia ettevaatlikku hinnangut ei peeta 

tõenäoliseks. 

Allikad: Band, 2012; Cook, 2018; Thaxter, 2016. 
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6.4.3 Võimalikud leevendusmeetmed  

6.4.3.1 Sissejuhatus 

Peatükis esitatakse ülevaade võimalikest leevendusmeetmetest, mida on meretuuleenergeetika 

arendusobjektide suhtes kohaldatud või kavandatud. Arvesse tuleb võtta nende meetmete puudusi, eriti 

olukorras, kus tuulikud paigaldatakse linnurohketele aladele. Samuti valitseb suur määramatus mõne loetletud 

meetodi mõjususe suhtes. Kõige ilmsem leevendusmeede, mis aitab vältida negatiivseid mõjusid linnustikule 

ja elusloodusele üldse, on tuuleparkidele ja nendega seotud taristule sobiva asukoha valimine (nn 

makrotasandi asukohavalik). 

Järgmises peatükis kirjeldatakse leevendusmeetmeid ja nende mõjusust linnustikule avalduva olulise mõju 

vältimisel ja vähendamisel pärast seda, kui tuuleenergeetika arendusobjektile on leitud sobiv asukoht. 

6.4.3.2 Taristu projekteerimine: tuulikute arv ja tehniline kirjeldus (sh valgustus) 

Seda meedet, mida on kirjeldatud punktis 5.3.3.3 (seoses maismaa tuuleparkidega), saab rakendada ka 

meretuuleenergeetika arendusobjektide puhul. Sobiva taristuga saab vähendada kokkupõrkeohtu, kuid see 

võib mõjutada ka väljatõrjumist ja tõkestavat mõju. 

Lähteuuringute andmete või käitamisaegsete seireandmete kasutamine koos prognoosimudelitega (nt 

kokkupõrkeohu mudelid) võimaldab uurida tuulikute ehituslahenduse ja tuulikute arvu mõju. Sellest võib olla 

abi väikese keskkonnariskiga optimaalse ehituslahenduse väljatöötamisel.  

Johnston jt (2014) näitasid mudelite põhjal statistiliselt, et kokkupõrkeohtu saab tõhusalt vähendada sellega, 

kui tõsta tiivikurummu kõrgemale ja kasutada vähem, aga suuremaid turbiine. 

Burton jt (2011) leidsid, et ehkki lindude kokkupõrgete vähendamiseks on mitmes tööstussektoris välja pakutud 

mitmesuguseid tehnoloogiaid ja meetodeid, on neist väheseid maismaa või meretuuleparkides põhjalikumalt 

testitud. Nad vaatlesid mitut meedet ja tõid esile need, mis aitavad kõige tõenäolisemalt lindude jaoks 

kokkupõrkeohtu vähendada. Üks selline meede on pettemastide kasutamine121. Pettemastide kasutamisest 

on aga tõenäoliselt abi ainult sellistel aladel, kus elutseb arvukalt alke ja kaure. 

Tulede ligimeelitava mõju kohta on kirjanduse põhjal väidetud (Burton jt, 2011), et kõige tõhusamad 

leevendusmeetmed on: i) asendada ühtlaselt põlevad punased tuled (mida kasutatakse õhusõidukite ja 

laevade hoiatamiseks) vilkuvate tuledega või ii) kasutada ühtlaselt põlevaid siniseid/rohelisi ohutustulesid. 

Enne nende meetmete rakendamist tuleb siiski kindlaks teha, kas need on kooskõlas riiklike ja piirkondlike 

eeskirjadega.  

6.4.3.3 Ajastamine: tegevuste vältimine, vähendamine või hajutamine ökoloogiliselt 
tundlikel perioodidel 

Ajastamise eesmärk on vältida või vähendada lindude häirimist ja väljatõrjumist teatavate kriitiliste perioodide 

jooksul. Meetmest võib olla kõige rohkem abi pigem ehituse, ajakohastamise ja käitusest kõrvaldamise kui 

käitamise etapil. Ajastamise meetme rakendamisel tegevused kas peatatakse või neid vähendatakse 

ökoloogiliselt tundlike perioodide jooksul. Üks võimalus on ka tegevuste hajutamine, nii et neid jätkatakse, kuid 

ainult vähem tundlikes asukohtades. Selle meetme rakendamisel saab tugineda i) varasematele 

ökoloogilistele teadmistele tuuleenergeetika arendusobjektil tõenäoliselt esinevate liikide kohta; ii) 

lähteuuringute andmetele või iii) käitamisaegsetele seireandmetele. 

Maismaa tuuleparkidega võrreldes on selle meetme rakendamine meretuuleparkides vähem tõenäoline. Pole 

teada ühtegi näidet meretuuleparkide kohta, kus seda meedet oleks rakendatud. Meretuuleparkides on 

võimalused ajastamisega mõju vältida väga piiratud, seda suuresti ehitustööde mahukuse ja ehitustööde 

tõenäoliselt tiheda ajakava tõttu. Ka ehituslaevade suurenenud jõudlust arvestades on ilm enam-vähem ainuke 

tegur, mis võib mereehitust piirata. 

                                                      

121 Tuulepargi perimeetrile paigutatud postid, mis takistavad linde sisenemast, vt Larsen ja Guillemette (2007). 
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6.4.3.4 Turbiini tööaja piiramine 

Nagu maismaa tuuleparkidegi puhul, võib turbiini tööaja piiramine ka meretuuleparkides aidata vältida või 

vähendada lindude jaoks kokkupõrkeohtu. 

Üks meede, mis võib aidata meretuuleparkides lindude jaoks kokkupõrkeohtu vähendada, on turbiinide ajutine 

väljalülitamine (Burton jt, 2011). Saksa keskkonnaministeerium soovitab i) kokkupõrkeohu vältimiseks turbiinid 

lindude massirände ajal (eriti halva ilma ja nähtavuse korral) ajutiselt välja lülitada ja ii) pöörata rootorit nii, et 

tiivik ei ristuks lindude rändesuunaga122. Nende meetmete rakendamiseks on vaja i) häid rändeprognoosi 

mudeleid ja ii) tuuleparkide vahetus läheduses toimuva rände intensiivsuse uuringud. 

Siiski on vaja töötada välja mudelid, mille abil saaks mõõta mitmesuguste realistlike seiskamisstrateegiate 

mõju merelindudele. 

6.4.3.5 Akustilised ja visuaalsed hoiatusseadmed 

Hoiatusseadmete eesmärk on vähendada kokkupõrkeohtu.  

Harilikult kasutatakse hoiatuseks seadmeid, mis väljastavad kuuldavaid või visuaalseid stiimuleid kas pidevalt, 

perioodiliselt või siis, kui linnujälgimissüsteem selleks märku annab. Passiivse hoiatusvahendina võib 

kasutada ka näiteks tuulikutornide ja labade värvimist.  

Selliste meetodite mõjususe kohta pole piisavalt tõendeid ja tõenäoliselt sõltub see suuresti konkreetsest 

asukohast ja liigist.  

6.5 Mereimetajad 

6.5.1 Sissejuhatus 

Käesolevas peatükis esitatud teave on asjakohane nii elupaikade direktiivi II kui ka IV lisas loetletud 

mereimetajate liikide puhul (vt tabel Tabel 6-5). II lisa liigid on need, mille kaitsmiseks tuleb määrata 

Natura 2000 alad ja millele seetõttu keskendutakse ka siinses juhenddokumendis kirjeldatud asjakohase 

hindamise puhul. Siiski on selles peatükis esitatud teave oluline ka IV lisas loetletud, elupaikade direktiivi 

kohaselt ranget kaitset vajavate liikidega seotud hindamiste puhul. Mereimetajate seisukohast oluliste riiklike 

juhenddokumentide loetelu on esitatud E liites. 

Tabel 6-5. Elupaikade direktiivi II ja IV lisas loetletud mereimetajate liigid (hülged ja vaalalised) (J = jah; E = ei) 

Liik Eestikeelne nimetus 
II lisa  
(Natura 2000) 

IV lisa  
(range kaitse all) 

VAALALISED    

Phocoena phocoena Harilik pringel J J 

Tursiops truncatus Silmikdelfiin J J 

Vaalalised (kõik muud liigid) Vaalad, delfiinid ja pringlid E J 

HÜLGLASED    

Halichoerus grypus Hallhüljes J E 

Monachus monachus* Vahemere munkhüljes J J 

Pusa hispida botnica Läänemere viigerhüljes J E 

Pusa hispida saimensis*^ Saima viigerhüljes J J 

                                                      

122 https://www.bfn.de/en/activities/marine-nature-conservation/pressures-on-the-marine-environment/offshore-wind-
power/minimising-the-impacts-of-offshore-wind-farms.html. 

https://www.bfn.de/en/activities/marine-nature-conservation/pressures-on-the-marine-environment/offshore-wind-power/minimising-the-impacts-of-offshore-wind-farms.html
https://www.bfn.de/en/activities/marine-nature-conservation/pressures-on-the-marine-environment/offshore-wind-power/minimising-the-impacts-of-offshore-wind-farms.html
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Phoca vitulina Randal J E 

* Esmatähtsad liigid, mille kaitsmisel on ELil eriline vastutus, võttes arvesse nende loodusliku levila suurust liikmesriikide 

Euroopa territooriumil, mille suhtes kohaldatakse Euroopa Liidu toimimise lepingut.  

^ Saima viigerhüljes elab Soomes Saimaa järves ja ei ole seetõttu eeldatavasti tuuleenergeetika projektide seisukohast 

oluline, v.a juhul, kui nende mõju ulatub tema elupaika. 

Kuna mereimetajad on olemuselt väga erinevad, on vaja strateegilisi uuringuid piirkondlikul, riiklikul ja isegi 

rahvusvahelisel tasandil, et i) saada lähteandmeid populatsiooni arvukuse kohta ja ii) toetada kavade ja 

projektide bioloogiliselt sisukat hindamist, eriti seoses kumulatiivse mõjuga. Selliseid uuringuid 

koordineeritakse tõenäoliselt riiklikul või piirkondlikul tasandil, kuid mõnikord tuleb neid täiendada vaatlustega 

kava või projekti tasandil, et saada üksikasjalikumaid kohalikke andmeid.  

Üks asjakohane näide suuremahulisest (rahvusvahelisest) pikaajalisest mereimetajate uuringust on programm 

SCANS123, mille raames uuritakse väikevaalalisi Atlandi ookeani Euroopa vetes ja Põhjameres. Programmi 

toetab EL ning Hispaania, Madalmaade, Norra, Portugali, Prantsusmaa, Rootsi, Saksamaa, Taani ja 

Ühendkuningriigi valitsus. Uuringuplatvormidena kasutatakse laevu ja lennukeid. 

Asjakohast hindamist võimaldavaid lähteandmeid tuleb koguda parimate võimalike meetodite abil. 

Lähteuuringuteks või seireks (ei projekti ega suuremõõtmelise strateegilise planeerimise tasandil) ei ole 

võimalik esitada ühtset malli, sest parameetreid, mida tuleb arvesse võtta, on niivõrd palju. Näiteks ei ole alati 

mõistlik siduda mereimetajate vaatlusi merelindude vaatlustega, olenemata sellest, kas neid tehakse lennukilt 

või laevalt. Macleod jt (2010) on juhtinud tähelepanu sellele, et praegu eelistatakse üldiselt sellist lähenemist, 

kus mereimetajate uuringud lisatakse merelindude jaoks optimeeritud uuringutele. Nad leiavad, et selline 

lähenemine ei ole õige, sest peaaegu kindlasti on merelindude uuringute dispersioon väiksem kui 

mereimetajate uuringutel. Põhilisi juhiseid uuringumeetodite kohta vt infokast Infokast 6-9. 

Infokast 6-9. Teave mereimetajate leviku kohta ja uuringumeetodite juhised 

Suuremõõtmelised piirkondlikud ja rahvusvahelised leviku uuringud 

• SCANSi vaatlused korraldati 1994. aastal (SCANS I), 2005.–2007. aastal (SCANS II) ja 2016. aastal 

(SCANS III)124. 

• OSPARi komisjoni kokkuvõte125. 

• Šotimaa idaranniku mereimetajate akustiline uuring (ECOMMAS)126. 

• Läänemere merekeskkonna kaitse komisjoni ehk Helsingi komisjoni (HELCOM) Läänemere mereimetajate seire127. 

• SAMBAH128 – Läänemere pringli staatiline akustiline seire: 2016. aastal lõpule jõudnud SAMBAH oli rahvusvaheline 

projekt, milles osalesid kõik Läänemere-äärsed ELi liikmesriigid ja mida rahastati programmist LIFE. 

• ACCOBAMS, eelkõige 2018. aasta suvel läbi viidud suuremahuline uuring129. 

 

Uuringu-/seiremeetodid 

• Kasulikku teavet alternatiivsete uuringumeetodite eeliste ja puuduste kohta vt Macleod jt (2010)130. 

• Uuringu- ja seiremeetodite kohta, mis sobiksid mereimetajate uurimiseks meretuuleenergeetika arendusobjektide 

kontekstis, on avaldatud vähe suuniseid. Paljud tööstussektorid ja liikide kaitse programmid saavad vajalikku teavet 

riiklike (ja kõrgema tasandi) seireprogrammide kaudu. Selliseid seireprogramme koordineerivad ja sageli viivad 

pärast põhjalikku planeerimist ka ellu mitu asutust koos. Projektitasandi uuringutel ja mereimetajate seires võib 

kasutada visuaalse vaatluse ja akustilise jälgimise meetodeid, mida saab rakendada laevalt või lennukilt tehtavate 

vaatluste puhul. Valida tuleb vaatlusalusele liigile ja keskkonnale sobiv meetod131. 

                                                      

123 https://synergy.st-andrews.ac.uk/scans3/. 
124 https://synergy.st-andrews.ac.uk/scans3/. 
125 https://oap-cloudfront.ospar.org/media/filer_public/2f/1e/2f1eeeaf-9e63-4ca2-b7a5-
8d6e76a682e5/cetacean_abundance_other.pdf. 
126 http://marine.gov.scot/information/east-coast-marine-mammal-acoustic-study-ecommas. 
127 http://www.helcom.fi/action-areas/monitoring-and-assessment/monitoring-manual/mammals. 
128 www.sambah.org. 
129 http://www.accobams.org/main-activites/accobams-survey-initiative-2/asi-preliminary-results/. 
130 https://tethys.pnnl.gov/sites/default/files/publications/SMRU_2010_Monitoring.pdf. 
131 Vt nt: „Standard Investigation of the Impacts of Offshore Wind Turbines on the Marine Environment (StUK 43)“ 
(Merekeskkonnale avalduva meretuulikute mõju standarduuringud (StUK 43)): 

https://synergy.st-andrews.ac.uk/scans3/
https://synergy.st-andrews.ac.uk/scans3/
https://oap-cloudfront.ospar.org/media/filer_public/2f/1e/2f1eeeaf-9e63-4ca2-b7a5-8d6e76a682e5/cetacean_abundance_other.pdf
https://oap-cloudfront.ospar.org/media/filer_public/2f/1e/2f1eeeaf-9e63-4ca2-b7a5-8d6e76a682e5/cetacean_abundance_other.pdf
http://marine.gov.scot/information/east-coast-marine-mammal-acoustic-study-ecommas
http://www.helcom.fi/action-areas/monitoring-and-assessment/monitoring-manual/mammals
http://www.sambah.org/
http://www.accobams.org/main-activites/accobams-survey-initiative-2/asi-preliminary-results/
https://tethys.pnnl.gov/sites/default/files/publications/SMRU_2010_Monitoring.pdf
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6.5.2 Mõjuliigid 

6.5.2.1 Mis on peamised mõjuliigid? 

Meretuulepargid võivad mereimetajaid (hülgeid ja vaalalisi) mõjutada mitmel viisil. Seni on 

meretuuleenergeetika arendusobjektide mõju uuringud keskendunud esmajoones veealuse müra mõjule, eriti 

seoses järgmiste vundamenditüüpide vaiade paigaldamisega: i) toruvaivundament ja ii) sõrestikvundament. 

Mõlemat tüüpi vaiade rammimisega kaasneb kõrge impulssmüra tase. Konkreetsest juhtumist lähtuvalt tuleks 

siiski kaaluda ka mitmesugust täiendavat mõju, mis võib muutuda järjest olulisemaks, kuna aja jooksul 

hakatakse paremini mõistma nende olulisust mereimetajate jaoks. 

Tabelis Tabel 6-6 esitatakse kokkuvõte mõjuliikidest, mida tuleks asjakohasel hindamisel arvesse võtta. 

Eelkõige tuleb asjakohasel hindamisel kaaluda, kas need (või muud mõjud) võivad mõjutada mereimetajate 

üksikisendite ellujäämist või reproduktiivset edukust. See on oluline kaalutlus, kuna isendite reproduktiivne 

edukus võib kaasa tuua populatsiooni demograafiliste näitajate muutusi, mille tulemuseks võib olla 

populatsiooni arvukuse märgatav muutus. 

Tabel 6-6. Meretuuleenergeetika arendusobjekti olelusringi jooksul mereimetajatele avalduva mõju liigid (andmed 
põhinevad tavapäraste fikseeritud tuulikutega tuuleparkidel)132 
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Elupaiga kadumine ja selle seisundi halvenemine   X X X X 

Häirimine ja väljatõrjumine müra tõttu   X X X X X 

Kuulmiskahjustused veealuse müra tõttu  X X  X X 

Kommunikatsiooni varjutamine  X X X X X 

Kokkupõrge laevadega  X X X X X 

Tõkestav mõju   X X X  

Püügisurve vähenemine   X X X  

Veekvaliteedi muutus (saasteained)   X X X X 

Elektromagnetvälja mõju navigeerimisele    X X  

Kaudne mõju  X X X X X 

Rifiefekt    X X  

 

Elupaikade kadumine  

Kõige selgemas tähenduses kaasneb Natura 2000 alale meretuulepargi ehitamisega elupaikade kadu 

vähemalt projekti n-ö otsese jalajälje – uue taristuga (sh tuulikute ja alajaamade vundamendid, erosioonitõkked 

ja kaablite kaitsekate) kaetud – alal. 

Teoreetiliselt võib elupaikade kadumisest rääkida ka juhul, kui tuulepargi alad muutuvad mereimetajate jaoks 

tähtsaks (nt suureneb rifiefekti ja/või kalapüügi- või laevaliikluse surve vähenemise tõttu nende tähtsus 

                                                      

https://www.bsh.de/DE/PUBLIKATIONEN/_Anlagen/Downloads/Offshore/Standards/Standard-Investigation-impacts-
offshore-wind-turbines-marine-environment_en.pdf?__blob=publicationFile&v=6. 
132 Ehkki seni on kogemused ujuvtuulikutega olnud piiratud, eeldatakse, et järgmiste mõjuliikide puhul on need palju 
vähem kahjustavad: i) elupaiga kadumine ja selle seisundi halvenemine ii) mürahäiringud iii) kuulmiskahjustused ja iv) 
kommunikatsiooni varjutamine. Teisalt on ujuvtuulikute puhul ka rifiefekt väiksem. 

https://www.bsh.de/DE/PUBLIKATIONEN/_Anlagen/Downloads/Offshore/Standards/Standard-Investigation-impacts-offshore-wind-turbines-marine-environment_en.pdf?__blob=publicationFile&v=6
https://www.bsh.de/DE/PUBLIKATIONEN/_Anlagen/Downloads/Offshore/Standards/Standard-Investigation-impacts-offshore-wind-turbines-marine-environment_en.pdf?__blob=publicationFile&v=6
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toitumisaladena) ja tuulepargi käitusest kõrvaldamisega see soodne mõju kaob. Praegu siiski puuduvad 

lõplikud teaduslikud tõendid selle kohta, et tuuleparkide alad tõesti mereimetajaid ligi meelitavad.  

Häirimine ja väljatõrjumine müra tõttu  

Veealuse müra põhjustatud häirimisest räägitakse harilikult seoses selliste tegevustega nagu 

vundamendivaiade rammimine ja lõhkemata lõhkekehade (UXO) kahjutustamine, mis mõlemad võivad 

tekitada piisavat müra loomade ajutiseks väljatõrjumiseks. Vaiade rammimisest tekkiv kõrge müratase võib 

heidutada loomi suurel alal (nt Thomsen jt, 2006;  Nedwell jt, 2007; Diederichs jt, 2008; Carstensen jt, 2006; 

Bergström jt, 2014; Dähne jt, 2013). Brandt jt (2011) uurisid Põhjamere Taani osas meretuulepargi Horns 

Rev II toruvaivundamentide merepõhja rammimisega tekitatud ehitusmüra mõju pringlite käitumisele. Nad 

leidsid, et vaiade rammimine avaldab selgelt negatiivset mõju pringlite kajalokatsiooni kasutusele, mis vähenes 

esimese tunni jooksul pärast rammimist 100 % ja jäi 2,6 km ulatuses ehituspaigast veel 24–72 tunni jooksul 

normaalsest tasemest madalamaks. Mida kaugemal rammimiskohast, seda lühemat aega mõju vältas ja 

keskmiselt 17,8 km kaugusest alates negatiivset mõju ei täheldatud. Autorid jõudsid järeldusele, et pringlite 

aktiivsus ja võib-olla ka arvukus jäid väiksemaks kogu viiekuulise ehitusperioodi jooksul. 

Uuringud Põhjamere Saksamaa osa tuuleparkides on näidanud, et vundamendivaiade rammimiskohtade 

läheduses väheneb märgatud pringlite arv järsult (> 90 % langus, kui müratase ületab 170 dB); 

rammimiskohtadest kaugemal mõju väheneb (25% langus mürataseme 145–150 dB juures) (Brandt jt, 2016). 

Hakkavad selguma ka Šotimaal Beatrice’i meretuulepargis läbi viidava põhjaliku seireprogrammi tulemused. 

Pringlite tegevuse seire rammimise ajal on näidanud, et pringlid tõrjutakse rammimiskoha vahetust lähedusest 

välja ja 50 % tõenäosusega mõjutab see pringlite käitumist ligikaudu 7 km raadiuses ehituspaigast (Graham 

jt, 2017). Seire käigus ilmnes ka, et mõju käitumisele vähenes ehitusperioodi jooksul ja et rammimise vahepeal 

pringlite tegevus taastus. 

Rootsi keskkonnaamet keskendub Läänemere haavatavatele pringlipopulatsioonidele. Amet leiab, et ehkki 

pringlite käitumisele avaldatavat mõju võib küll pidada füüsilisest mõjust leebemaks, võib see siiski olla oluline, 

kuna käitumuslikul mõjul võib samuti kui füüsilisel mõjul olla surmavad tagajärjed nii üksikule isendile kui ka 

populatsioonile. Pringlite peletamisega esmastest elupaikadest eemale kaasneb oht neile nii energia 

vähenemisega kui ka suurema stressiga kahju teha. Pringlite energiavarumisvõime on piiratud ja harilikult 

teevad nad tunnis kuni 500 katset toidu hankimiseks kala kätte saada (Wisniewska jt, 2016). See tähendab, 

et pringlid on häiringute suhtes tundlikud ja nende tõrjumine mitmeks nädalaks või kuuks muudesse, 

teisestesse elupaikadesse põhjustab eeldatavalt tõsiseid tervisemõjusid (Forney jt, 2017). Selle liigi (harilik 

pringel) väljatõrjumine esmastest elupaikadest võib kaasa tuua märkimisväärselt suuremad kulud seoses liigi 

ellujäämise tagamise ja loomade motiveerimisega, et need häirimisele vaatamata jääksid kavandatavale 

meretuulepargi alale.  

Pringlitele avalduvast tõenäoliselt olulisest mõjust rääkides on tähtis lisada, et enamik senistest uuringutest on 

läbi viidud Põhjameres ja muudel aladel, kus pringlitel on palju soodsamad elutingimused kui Läänemeres. 

Enamikul uuritud Põhjamere aladest olid elujõulised ja arvukad pringlipopulatsioonid, st vastupidised 

tingimused Läänemeres valitsevatele. See tähendab ka seda, et uuringute järeldusi ei saa alati täielikult üle 

kanda teistele merealadele. Kohalik kontekst on väga oluline. Läänemere pringlipopulatsioon on väike ja selle 

kaitsestaatus on ebasoodne. Seda mõjutab tugevalt kaaspüük, keskkonnas leiduvad toksilised ained ja 

veealune müra ka muude tegevuste kui tuuleenergia tõttu. Läänemeri on palju reostatum kui näiteks 

Põhjameri. Läänemere kõrge reostustaseme tõttu on emaste pringlite paljunemisvõime vähenenud 

(Kesselring jt, 2017). Läänemeres leidub pringlite jaoks ka vähem kvaliteetseid elupaiku, nii et valik on 

väiksem. See tähendab, et pringlite väljatõrjumisel esmasest elupaigast võivad Läänemeres olla tõsisemad 

mõjud kui Põhjameres.  

Vundamendivaiade rammimisest tuleneva müra kõrval võib mereelustikku mõjutada ka ehituseelses etapis ja 

tuulepargi käitamisel tekkiv müra. Meretuuleparkide ehitusuuringuid täiendatakse sageli geofüüsikaliste ja 

geotehniliste uuringutega. Nende uuringutega kaasnev kõrge müratase võib põhjustada i) püsivaid või ajutisi 

kuulmiskahjustusi, ii) põgenemis-/vältimisefekti ja iii) muud mõju käitumisele. Mõned kajaloodid kasutavad 

pringlite kuulmisulatusse jäävaid sagedusi, mis võivad pringleid, kelle ellujäämine sõltub väga suuresti 

akustiliste signaalide edastamisest, häirida. Häiringuid võib põhjustada ka laevade regulaarhoolduse tekitatav 

pidev müra. 
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Vaiade rammimisest tekkiv müra võib põhjustada mõningatele loomadele tõsist füüsilist kahju, kuid see on 

mööduv tegevus, mis vältab tuulepargi ehitusetapis paar kuud ja seejärel lõppeb. Töötava tuulepargi tekitatav 

müra on seevastu palju vaiksem, kuid kestab mitu aastat. See võib mõjutada mõne liigi käitumist ja muuta ka 

ala ökosüsteemi tasakaalu. Meretuuleparkide arendamisega kaasneva müra esialgset ja pikaajalist mõju 

mereelustikule pole veel piisavalt uuritud. Siiski ollakse selgelt seisukohal, et negatiivne mõju on olemas, ehkki 

läviväärtused (punktid, kus mõju muutub vähem või rohkem kahjustavaks) ei ole veel selged (Castell, J. jt, 

2009). 

Kuulmiskahjustused 

Veealuse müra kõrge tase võib kahjustada mereimetajate kuulmist. See võib põhjustada näiteks kuulmisläve 

tõusu ühel või mitmel sagedusel. Äärmuslikul juhul võivad need kahjustused olla letaalsed. Ka subletaalsetel 

kahjustustel võivad olla tõsised tagajärjed, sest need võivad mõjutada isendi ellujäämist või reproduktiivsust. 

Ajutist kuulmisläve tõusu käsitatakse selles juhendis käitumishäiringu äärmusliku vormina; alalist kuulmisläve 

tõusu peetakse madalama astme vigastuseks. Eetilistel põhjustel ei leita alalise kuulmisläve tõusu läviväärtust 

empiiriliselt. See ekstrapoleeritakse ajutise kuulmisläve tõusu läviväärtuste põhjal peamiste asjakohaste 

mereimetajate ja sarnase kuulmisega liikide lõikes. Impulssheli puhul, mida tekitab näiteks vundamendivaiade 

paigaldamine, on NOAA (NMFS, 2018)133 määranud ajutise kuulmisläve tõusu läviväärtuseks madalaima 

taseme, mis ületab loomulikku registreeritud kuulmistundlikkuse varieeruvust (6 dB), ja eeldab, et alalist 

kuulmisläve tõusu põhjustab selline kokkupuude heliga, mis ligikaudu neli minutit pärast kokkupuudet 

põhjustab ajutist kuulmisläve tõusu 40 dB või enam. Alalise kuulmisläve tõusu läviväärtuse kasutamine ei 

tähenda, et kõigi loomade kuulmislävi alaliselt tõuseks; pigem kasutatakse läviväärtust selleks, et määrata 

tase, millest allpool alalist kuulmisläve tõusu kindlasti ei esine. Alalise kuulmisläve tõusu läviväärtus väljendab 

seega pigem konservatiivset hinnangut ohustatud loomade arvu kohta kui prognoosi selle kohta, mitmel loomal 

see tegelikult tõuseb. Vaiade paigaldamine ja lõhkemata lõhkekehade kahjutustamine on piisavalt mürarohked 

tegevused selleks, et nendega kaasneks kuulmiskahjustuste oht. On oluline, et hinnangutes võetakse piisaval 

määral arvesse kõiki selliseid tegevusi ja et tähelepanuta ei jäetaks kumulatiivse mõju võimalust (mis võib 

tekkida näiteks lõhkemata lõhkekehade kahjutustamise ja vaiade rammimise, samuti ühe või mitme projekti 

koosmõjul). 

Allpool on kirjeldatud võimalikke lisamõjud, mida tuleks kaaluda juhtumipõhiselt. 

Kommunikatsiooni varjutamine 

David (2006) leidis, et vundamendivaiade rammimisel tekkiv müra võib varjutada silmikdelfiini tugevaid 

helisignaale 10–15 km raadiuses ja nõrku helisignaale kuni 40 km raadiuses. Ehitusetapil võib väljatõrjumisel 

olla delfiinidele varjutamisest tugevam mõju (st delfiinid liiguvad vaiade paigaldamise kohast kaugemale). 

Madalamal müratasemel, nt tuulepargi töötamise ajal, võib aga pikema aja jooksul olla olulisi tagajärgi, kui 

loomade tavapärane käitumine on häiritud. 

Kokkupõrge laevadega 

CEFAS (2009) ja Bailey jt (2014) on osutanud tähelepanu sellele, et meretuuleenergeetika arendusobjektidega 

seotud tihedam laevaliiklus suurendab laevadega kokkupõrke tõenäosust, mis võib põhjustada mereimetajate 

vigastusi või hukkumist.  

Enamik analüüse, mis käsitlevad mereimetajate kokkupõrkeid laevadega, ei ole seotud tuuleenergeetika 

arendusobjektidega. Need keskenduvad enamasti mereliiklusele avamere laevateedel ja suurematele liikidele, 

nagu kašelotid ja kiusvaalad. On leitud, et enamik surmaga lõppenud kokkupõrkeid on toimunud 80-meetriste 

või pikemate laevadega, mille sõidukiirus on vähemalt 14 sõlme (Laist jt, 2001).  

Varem arvati, et Ühendkuningriigi ja muude Euroopa riikide vetest sageli leitud spiraalsete rebestustega 

vigastustesse (nn korgitserihaavad) surnud randalite ja noorte hallhüljeste hukkumine võib olla tingitud 

kokkupõrkest düüsiga sõukruviga, mida kasutatakse paljude tuuleparke teenindavate laevade juures, ja on 

                                                      

133 https://www.fisheries.noaa.gov/national/marine-mammal-protection/marine-mammal-acoustic-technical-guidance. 
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seega inimese põhjustatud (Bexton jt, 2012). Uuemad tõendid lubavad siiski arvata, et need vigastused on 

tõenäoliselt hallhülge rünnakute tagajärg (Brownlow jt, 2015). 

Meretuuleenergeetikaga seotud tegevuste tõttu suurenenud laevaliiklusel on kumulatiivselt oluline mõju. Eriti 

suur on see meredel, mis on juba niigi suure laevaliikluse surve all, nagu Vahemeri või Põhja- ja Läänemeri.  

Tõkestav mõju 

Tõkestav mõju põhineb eeldusel, et elektrituulikute ja tuulepargi tegevus võivad tõkestada teatavat liiki 

mereimetajate liikumisteid. Selle mõju kestaks kauem kui i) ajutisel häiringul ehituse või käitusest kõrvaldamise 

ajal või ii) konkreetsetel sündmustel tuulepargi käitamise ajal, nt hooldustööd. Liikide puhul, keda 

olemasolevate meretuuleparkide lähedal kõige sagedamini leidub (nt harilik pringel, randal ja hallhüljes) ei ole 

siiski leitud tõendeid tõkestavast mõjust. Hinnangutes ei ole arvesse võetud ka võimalust, et mitme tuuliku 

samaaegse püstitamise koondmõjuna võib tekkida barjäär ühelt alalt teisele liikumisele (nt Smart Wind, 2015). 

Muude liikide puhul, keda uutel tuuleenergeetika arendusobjektide aladel, nt Vahemeres, samuti esineb (nt 

heeringavaal Balaenoptera physalus, kašelott Physeter macrocephalus ja nokkvaal Ziphius cavirostris), aga 

puudub teave võimaliku tõkestava mõju kohta  

Vee kvaliteet (saasteained) 

Mereimetajad on tundlikud toksiliste saasteainete suhtes, mis võivad bioakumuleeruda ja mida emasloom võib 

imetades poegadele edasi anda (Bustamante jt, 2007). Enamik bioakumuleeruvaid saasteaineid on nüüdseks 

küll kasutuselt kõrvaldatud ja mõju tuleneb suuresti varasemast heitest. Rasvades lahustuvad 

kloororgaanilised ühendid, nagu tööstuslikud polüklooritud bifenüülid, võidakse aga toiduga alla neelata ning 

need võivad kahjustada paljunemisvõimet ja nõrgendada immuunsüsteemi. 

Igasuguse merel toimuva ehitustegevuse juures on vaja kasutada mitmesuguseid kemikaale, nagu diislikütuse 

määrdelisandid, määrdeõlid, hüdraulilised vedelikud ja vetikatõrjevahendid.  

Veekvaliteet võib muutuda ka hõljuva sette vallandumisega. Kuna aga mereimetajate tundlikkus hõljuva sette 

suhtes on suhteliselt madal ning mõju on ajaliselt ja ruumiliselt piiratud, ei ole hõljuva sette mõju üldjuhul tugev 

(nt Bergström jt, 2014). 

Elektromagnetvälja mõju 

Tuulepargi käitamise ajal tekitavad tööstusharus standardselt kasutusel olevad vahelduvvoolu ja alalisvoolu 

ülekandekaablid elektromagnetvälju, mis võivad omakorda põhjustada merekeskkonnas elektrivälju. Gill jt 

(2005) arutlesid, et see võib mõjutada vaalaliste magnettundlikkust, mis on tõenäoliselt seotud nende loomade 

suunatajuga. Sellise mõju esinemise kohta praktikas teadaolevad tõendid puuduvad ja praegu ei peeta seda 

vaalaliste jaoks oluliseks mõjuks. 

Rifiefekt 

Kui merepõhja paigaldatakse uued konstruktsioonid, võib välja kujuneda rifiefekt. Konstruktsioonide loodud 

tehiskaride asustamine vetikate, adru jms-ga võib põhjustada ümbritsevate looduslike elupaikade, sh 

saakloomade ja nende käitumise muutumist. Sellised muutused võivad hõlmata i) vähenenud püügitegevuse 

soodsat mõju ja ii) suuremaid kalade (saakloomade) kogumeid (vt ka infokast 6–1).  

Tegutsevad tuulepargid võivad avaldada mereimetajatele ja kaladele soodsat mõju i) uute elupaikade 

tekkimisega uutele kõvadele substraatidele (vundamendid ja erosioonitõkked) ja/või ii) kalapüügitegevuse 

vähendamise/lõpetamisega (nt Bergström jt, 2014; Raoux jt, 2017; Scheidat jt, 2011). Praegused 

uurimistulemused ei luba siiski päris kindlalt väita, et selline efekt on olemas ja oluline. Aastatel 2001–2012 

ühes varases meretuulepargis (Läänemere lääneosas Taani vetes asuv Nystedi tuulepark) tehtud pikaajalisest 

uuringust (Teilmann ja Carstensen, 2012) ilmnes, et pringlite kajalokatsiooni aktiivsus (pringlite esinemise 

näitaja) langes tuulepargi alal lähteuuringutega võrreldes järsult ega olnud 2012. aastaks veel täielikult 

taastunud. Tuulepargis hakkas kajalokatsiooni aktiivsus siiski järk-järgult kasvama, mis võib osutada rifiefekti 

kujunemisele, kuid ei näita veel selle mõju olulisust. Scheidat jt (2011) seevastu jõudsid järeldusele, et 

Madalmaades asuval Egmond aan Zee tuuleenergeetika arendusobjektil on pringlite kajalokatsiooni aktiivsus 

selgelt ja märkimisväärselt kasvanud. Autorid täheldasid vastuolu Nystedis saadud tulemustega. Nad märkisid, 
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et tõenäoliselt on Egmond aan Zee tuuleenergeetika arendusobjekti mõju mereimetajatele kokkuvõttes 

positiivne (sest sellised tegurid nagu toidu kättesaadavuse ja/või varjumisvõimaluste paranemine kaaluvad 

üles tuulikute ja tuuleparki teenindavate laevade tekitatud veealuse müra). Siiski rõhutasid nad, et tulemusi 

tuleks üldistada ettevaatlikult ja neid ei tohiks ennatlikult üle kanda teistele tuuleenergeetika 

arendusobjektidele ja elupaikadele, kuna positiivsete ja negatiivsete tegurite tasakaal võib muudes tingimustes 

olla teistsugune. Selleks, et otsustada, kas mereimetajad saavad meretuulepargi rajamisest kasu, on vaja 

pikaajalisi uuringuid, mis ideaaljuhul hõlmavad ka lähteuuringuid. Projekti lõppedes selle ajakohastamist või 

käitusest kõrvaldamist kavandades on sellise otsuse tegemine aga tõenäoliselt vajalik. 

Projekti käitusest kõrvaldamise puhul tuleb tasakaalustatult kaaluda, kas teatav taristu, nt tuulikute 

vundamendid ja kivikindlustused, tuleks alles jätta, sest need võivad luua mereimetajatele soodsaid tingimusi. 

Vastukaaluks tuleb mõelda ka konstruktsioonide eemaldamise vajadusele, mis võib tuleneda i) muudest 

kaitsehuvidest (nt varasemad elupaigad olid teistsugused) ja ii) mere kasutajate huvidest, sh seoses 

kalapüügiga ja navigatsiooniohutuse tagamisega. Näiteks Saksamaa on otsustanud, et meretuuleenergeetika 

arendusobjekti käitusest kõrvaldamisel tuleb eemaldada kogu taristu, ja see tingimus on sätestatud taristu 

algses ehitusloas. 

6.5.2.2 Kuidas mõju olulisust hinnatakse? 

Mõju olulisuse hindamise metoodika lähtub esmajoones tuuleenergeetika arendustegevuse tagajärgede 

(eelkõige vigastused ja häirimine) seostamisest üksikisendite ja populatsioonide jaoks kaasnevate 

tagajärgedega. 

Mõju olulisust võib mõjutada mitu tegurit: bioloogilised ja keskkonnategurid, kavandamine ja projekteerimine. 

Infokastis Infokast 6-10 esitatakse kokkuvõte teguritest, mida üldjuhul võetakse arvesse i) lähteuuringute 

andmekogumise meetodite kavandamisel ja ii) iga teguri olulisuse hindamisel.  

Infokast 6-10. Tegurid, millest sõltuvad lähteuuringute andmekogumise meetodid ja olulisuse 
hindamine seoses meretuuleenergeetika arendusobjektide ja mereimetajatega 

Bioloogilised tegurid 

• Sarnase kuulmisega mereimetajate rühm (tabel Tabel 6-7). 

• Lähedus sigimisaladele – arvatakse, et selliste tähtsate elusündmuste ajal nagu poegimine tundlikkus suureneb. 

See peegeldub näiteks mõnes liikmesriigis tuulikute vundamendivaiade paigaldamise suhtes kehtestatud 

rangemates ettevaatusabinõudes. 

 

Keskkonnategurid 

• Veealune keskkond, kuna see mõjutab heli levikut. Üldjuhul luuakse veealuse heli leviku mudel. Optimaalse 

tulemuse saamiseks tuleks mudelisse sisendina kaasata batümeetrilised andmed, merepõhja setete omaduse ja 

veesamba omadused, mis mõjutavad heli liikumise kiirust (lisaks sügavusele ka temperatuuri ja soolsuse andmed). 

Mudeli ennustuste kinnitamiseks tuleb mudeleid valideerida välivaatlustega (Farcas jt, 2016). 

• Selliste geograafiliste tunnuste olemasolu, mis võivad suurendada mõju käitumisele. Näiteks võivad müra tekitavad 

tegevused lahe suudme ümbruses, merekitsustes või muudes ruumiliselt piiratud kohtades tekitada olukorra, kus 

loomadel ei ole võimalik müra eest põgeneda, mis võib suurendada vigastuste riski. 

 

Kavandamine ja projekteerimine 

• Tuulikute vundamentide projekteerimine. 

• Veealuse müra tase on harilikult seda kõrgem, mida suurem on rammitava vundamendi läbimõõt ja vasara energia. 

• Toruvaivundamentide paigaldamisega kaasneb tõenäoliselt suurem veealune müra, kuid see vältab kokkuvõttes 

lühemat aega kui sõrestikvundamendi paigaldamine, mille puhul harilikult kinnitatakse vundament kolme-nelja 

väiksema vaiaga.  

• Lahendused, mille puhul rammimist ei toimu, nagu gravitatsioonvundamendid, kessoon- ja ujuvvundamendid, 

põhjustavad müra palju vähem. Nende paigaldamisega ei kaasne tõenäoliselt märkimisväärset veealust müra. 

• Maapinna tüüp – võib mõjutada vundamendi rammimiseks vajalikku energiataset ja vundamendi püstitamiseks 

kuluvat aega. 

• Laevade tegevus – projekti eri etappidel (sh käitusetapil) vajalike laevade arv ja tüüp, nende transiiditeed ja 

liiklustiheduse muutus merel. 
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Tabel 6-7. Mereimetajate funktsionaalsed rühmad ja kuulmisulatused (Southall, 2007, kohandatud) 

Funktsionaalne rühm Funktsionaalne kuulmisulatus* 

Madalasageduslikke helisid kuulvad vaalalised+ 
(kiusvaalad) 

7 Hz kuni 30 kHz 

Keskmise sagedusega helisid kuulvad vaalalised 
(delfiinid, hammasvaalalised, nokkvaalad, 
laupvaalad) 

150 Hz kuni 160 kHz 

Kõrgsageduslikke helisid kuulvad vaalalised 
(pringlid) 

180 Hz kuni 200 kHz 

Hülged 75 Hz kuni 100 kHz 

* Siin on mõeldud rühma kui terviku (st kõigi rühma kuuluvate liikide) kuulmise sagedusriba; üksikisendite kuulmisulatus 

ei ole harilikult nii suur.  

+ Madalsageduslikke helisid kuulvate vaalaliste hinnanguline kuulmisulatus põhineb käitumisuuringutel, salvestatud 

häälitsustel ja sisekõrval. 

Mereimetajate kuulmiskahjustuste (alaline kuulmisläve tõus või veelgi suurem mõju) riski hindamisel on 

kasutatud mitmesuguseid läviväärtusi, mis põhinevad kättesaadavatel audiogrammidel. Näiteks on sageli 

kasutatud Southalli jt (2007) välja pakutud kriteeriume: NMFS (2018), mida tihti nimetatakse ka NOAA 

juhendiks/läviväärtusteks, kujutab endast praegu kõige ajakohasemaid juhiseid alalise kuulmisläve tõusu 

määramiseks nii impulssheli (nt vaiade rammimisega kaasnev heli) ja mitteimpulssheli (nt süvendamisest või 

laevade tegevusest tulenev heli) puhul. Kahjustuste risk põhineb kahel kriteeriumil: kumulatiivne kokkupuute 

tase (cumulative sound-exposure level, SELcum) ja tipptasemel helirõhu tase (peak sound-pressure level, 

SPL) (vt tabel Tabel 6-8). SELcumi kriteeriumi hindamiseks kaalutakse prognoositavat vastuvõetud helitaset 

sagedusega, et võtta arvesse i) iga mereimetajate liigi kuulmisrühma kuulmistundlikkust ja ii) heliga 

kokkupuudet 24tunnise tegevuse vältel. Tipptasemel helirõhu taset võrreldakse kaalumata vastuvõetud 

helitasemega. Ükskõik kumma läviväärtuse ületamine osutab alalist kuulmisläve tõusu põhjustava kahjustuse 

tõenäosusele. 

Tabel 6-8. NOAA (NMFS, 2018) alalise kuulmisläve tõusu läviväärtused impulssheli puhul 

Kuulmisrühm 
Alalise kuulmisläve tõusu 
läviväärtus 

 

 
SELcum 
[ dB re 1 μPa2 s] * 

Tipptasemel SPL 
[ dB re 1 μPa] kaalumata 

Madalsageduslikke helisid 
kuulvad vaalalised 

183 219 

Keskmise sagedusega helisid 
kuulvad vaalalised 

185 230 

Kõrgsageduslikke helisid kuulvad 
vaalalised 

155 202 

Hülged 185 218 

* Kaalutud NMFSi (2016) iga kuulmisrühma audiogrammi kaalufunktsiooni alusel. 

Tuulepargi ehituse mõju käitumisele võib uurida doosi-reaktsiooni kõvera abil. Võimaluse korral peaks see 

kõver andma liigikeskseid empiirilisi tõendeid, mis põhinevad kõige asjakohasematel seireandmetel. On 

proovitud ka populatsioonimudelite kasutamist, et hinnata häirimise mõju tagajärgi populatsioonile (vt 

juhtumiuuring Juhtumiuuring 6-3) ja töö selles valdkonnas on käimas. 

Juhtumiuuring 6-3. Mereimetajate populatsiooni mudelid 

Subletaalset mõju, näiteks tuulikute vundamentide paigaldamisega seostatud häirimise tagajärgi populatsioonile, võib 

uurida prognoosimudelite või populatsiooni elujõulisuse analüüsi abil. Kaks sellist meetodit on iPCoD ja DEPONS, mida 

kirjeldatakse allpool. 

 

• DEPONS (häirimise mõju Põhjamere hariliku pringli populatsioonile) on uurimisprogramm, mida juhib riiklik 

keskkonna- ja energeetikakeskus Århusi ülikoolis. Programmi raames on välja töötatud vabalt kättesaadav mudel, 

mis simuleerib meretuuleparkide ehitamisega kaasneva vaiade rammimise müra mõju hariliku pringli populatsiooni 

dünaamikale. DEPONS põhineb pringlite liikumise ja energeetika isendipõhisel mudelil, mille töötas välja Jacob 

Nabe-Nielsen koos oma kolleegidega (Nabe-Nielsen jt, 2011; Nabe‑Nielsen jt, 2013; Nabe-Nielsen jt, 2014). 

• iPCoD (interim Population Consequences Of Disturbance) on vaheversioon raamistikust, mis võimaldab mõõta 

eelkõige meretuuleparkide vundamendivaiade paigaldamisega tekitatud müra mõju populatsioonile (Harwood jt, 
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2013; King jt, 2015). Lähtudes häiritud ja/või alalise kuulmisläve tõusu all kannatavate mereimetajate prognoositud 

arvust, prognoosib mudel eksperdiarvamuste põhjal tehtud järelduste alusel populatsiooni edasist arengut. 

Loodetakse, et mõne aja pärast on võimalik eksperdiarvamused asendada empiiriliste andmetega.  Raamistikku 

saab kohaldada mitme liigi puhul, sh harilik pringel, hallhüljes, randal, silmikdelfiin ja kääbusvaal. Ehkki iPCoD 

mudel sõltub mõningatest julgetest eeldustest ja eksperdiarvamustest, on selle tugevusteks läbipaistvus, 

kontrollitavus ja kvantitatiivsus. Üks iPCoD peamisi eeliseid võib olla see, et mudel võimaldab hinnata mitme 

meretuuleenergeetika arendusobjekti kumulatiivset mõju. 

 

Täiendavat teavet mereimetajatele avalduva mõju hindamise populatsioonimudelite kohta vt Sparling jt (2017). 

Allikad: 

DEPONSi mudel on kättesaadav aadressil: https://zenodo.org/record/556455#.XCz0GGj7S70. 

iPCoD mudel on kättesaadav aadressil: http://www.smruconsulting.com/products-tools/pcod/ipcod/. 

 

Juhtumiuuring 6-4. Vundamendivaiade rammimisega kaasneva müra mõju hindamine Saksamaal 

Saksamaa föderaalne mere- ja hüdrograafiaamet (Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie, BSH) on avaldanud 

kaks tehnilist standardit keskkonnauuringuteks eesmärgiga uurida müra mõju mereimetajatele. Standard StUK 4 

meretuulikute poolt merekeskkonnale avalduva mõju uurimise kohta koosneb kahest standardist:  

i) veealuse heli seirele kohaldatav mõõtmisjuhiste standard ja 

ii) meretuuleparkide standard koos veealuse müra prognoosiga ja dokumenteerimise miinimumnõuetega. 

 

Strateegia, millega ametiasutused püüavad vältida vaiade rammimise olulist mõju pringlitele, näeb ette tehniliste 

leevendusmeetmete võtmist ja müra vähendamist tekkekohas. Saksamaal kehtivate eeskirjade kohaselt on läviväärtus, 

mis võib harilikku pringlit mõjutada, kuni 160 dB SEL (kokkupuute tase) 750 m kaugusel vaiade paigaldamise kohast. 

 

2013. aastal vastu võetud hariliku pringli kaitsekava kohaselt tuleb Põhjamere Saksa majandusvööndis ehitustöö 

korraldada nii, et mõju hariliku pringli isenditele ja populatsioonile oleks minimaalne. Ühelgi ajahetkel ei tohi veealune heli 

häirida üle 10 % looduskaitsealadest. Nõue põhineb föderaalse mere- ja hüdrograafiaameti üldisel strateegial, millega on 

ette nähtud, et mõju on oluline, kui kaotatakse üle 1 % alast. Kuna vaiade rammimine on ajutine tegevus, leitakse siiski, 

et 10 % häiringuala on aktsepteeritav134. 

 

Natura 2000 ala Sylt Outer Reefi puhul kehtib sellest reeglist üks erand. Aprillist augustini ei tohi häirida sellest alast 

rohkem kui 1 %, sest eeldatavasti on see hariliku pringli sigimisala. 

Allikas: 

https://www.bfn.de/fileadmin/MDB/documents/themen/erneuerbareenergien/Strategie_Positionspapiere/schallschutzko

nzept_BMU.pdf. 

 

Juhtumiuuring 6-5. Hariliku pringliga seotud tingimused meretuulepargi ehitusloa andmisel Rootsis 

Üks tuuleenergeetikaettevõte taotles luba ehitada Hallandi maakonnas maksimaalselt 50 tuulikuga meretuulepark. Kaks 

sellega külgnevat Natura 2000 ala – Stora Middelgrund och Röde bank (SE0510186) ja Lilla Middelgrund (SE0510126) 

– asuvad tuulepargi alast kõigest 20 km kaugusel. Kattegati selles osas esineb üsna arvukalt harilikke pringleid. Stora 

Middelgrund on Belti väinade pringlipopulatsiooni üks kõige tähtsamaid sigimisalasid. Ka Lilla Middelgrund on pringlite 

jaoks väga oluline. Üks pringlite jaoks eriti tähtis ala asub tuulepargist kõigest 10 km kaugusel.  

 

2015. aastal otsustas Rootsi maa- ja keskkonnaküsimuste apellatsioonikohus,135 et tuleb kohaldada range liigikaitse 

sätteid. Kohus leidis veel – nagu oli leidnud ka Rootsi maa- ja keskkonnakohus –, et hariliku pringli aeglase 

                                                      

 
134 
https://www.bfn.de/fileadmin/MDB/documents/themen/erneuerbareenergien/Strategie_Positionspapiere/schallschutzkonz
ept_BMU.pdf. 
135 8. detsembri 2015. aasta otsus kohtuasjas M 6960-14, kättesaadav aadressil 
https://databas.infosoc.se/rattsfall/30866/fulltext. 

https://zenodo.org/record/556455#.XCz0GGj7S70
http://www.smruconsulting.com/products-tools/pcod/ipcod/
https://www.bfn.de/fileadmin/MDB/documents/themen/erneuerbareenergien/Strategie_Positionspapiere/schallschutzkonzept_BMU.pdf
https://www.bfn.de/fileadmin/MDB/documents/themen/erneuerbareenergien/Strategie_Positionspapiere/schallschutzkonzept_BMU.pdf
https://www.bfn.de/fileadmin/MDB/documents/themen/erneuerbareenergien/Strategie_Positionspapiere/schallschutzkonzept_BMU.pdf
https://www.bfn.de/fileadmin/MDB/documents/themen/erneuerbareenergien/Strategie_Positionspapiere/schallschutzkonzept_BMU.pdf
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reproduktsioonimäära ja põlvkondade aeglase vahetumise tõttu on iga isendi häiring kogu populatsiooni kaitsestaatuse 

jaoks oluline.  

 

Kohus leidis, et Stora Middelgrund och Röde banki alal ja tuulepargist umbes 10 km kaugusel asuv eriti tähtsal alal (kus 

suguküpsed emased pringlid veedavad 50 % oma ajast), ei ole müratase selline, et häiringud põhjustaksid pringlite 

väljatõrjumist. Sellest lähtudes otsustas kohus, et kuni kohalikku mõju esineb tuulepargi alast üksnes 10 kilomeetri 

raadiuses, puudub oluline Natura 2000 ala mõjutamise risk.  

 

Ettevõttele anti tuulepargi ehituseks luba teatavatel tingimustel. Ühe tingimusena pidi ettevõte tagama, et ei projekti 

ehitamise ega demonteerimise ajal ei viibi ükski harilik pringel 750 m raadiuses teatavat taset ületavat müra põhjustavate 

tegevuste tegemise kohast. 

Allikas: Rootsi mere- ja veemajanduse amet. 

  

Infokastis Infokast 6-11 antakse ülevaade mõningatest määramatuse allikatest ja probleemidest 

mereimetajatele avalduva tõenäolise olulise mõju hindamisel. Need probleemid ja määramatus võivad 

tähendada, et vaja on koguda täiendavaid lähteandmeid või kohaldada ettevaatuspõhimõtet. 

Infokast 6-11. Mereimetajatele avalduva tõenäolise olulise mõju hindamisega seotud peamised 
probleemid 

Kogumõju 

• Mereimetajate levilate sesoonse ja aastatevahelise varieeruvuse mõjurid. 

• Näiteks eri merealade suhteline tähtsus i) toitumisel; ii) rändekoridoridena ja iii) sigimiseks (paaritumiseks ja/või 

poegimiseks). 

 

Veealune müra  

• Häirimise ruumiline ulatus ja mõjutatud loomade arv. 

• Mehhanism(id), millest sõltub mereimetajate reaktsioon mürale. 

• Laevade tekitatud müra, vaiade rammimise, akustiliste hoiatusseadmete ja muude müra allikate suhteline tähtsus 

mereimetajate häirimisel ja väljatõrjumisel.  

 

Käitumise erinemine sõltuvalt elupaiga kvaliteedist, sesoonsusest ja ehitusmeetoditest 

• Häirimise ja vigastuste (alaline kuulmisläve tõus) mõju mereimetajate elustatistikale (nt ellujäämis- ja 

reproduktsioonimäär). 

• Empiiriliste andmete puudumine mõne liigi puhul. Näiteks ei ole uuritud, kuidas impulssheli mõjutab kääbusvaala 

käitumist (Harwood ja King, 2017). 

• Arvatakse, et töötavate tuulikutega kaasneva veealuse müra tase mereimetajaid tõenäoliselt ei mõjuta (Bailey jt, 

2014). Mõningane määramatus valitseb siiski uuemate ja palju suuremate turbiinide (nt üle 10 MW) tõenäolise 

mürataseme suhtes. Hinnangutes tuleks hoiduda oletamast, et müratase jääb alati selliseks, et muretsemiseks pole 

põhjust. 

• Samuti on ebaselge seos veealuse müra absoluutse helitaseme ja mõju kestuse vahel. Näiteks võtab tuulepargi 

rajamine toruvaivundamentidele vähem aega kui sama tuulepargi rajamine sõrestikvundamentidele (kui arvestada 

vaiade rammimiseks kuluvat koguaega), kuid absoluutarvestuses on müratase kõrgem (suuremate) 

toruvaivundamentide puhul. Mõlemat stsenaariumi tuleks analüüsida ja edasises hindamises võtta aluseks halvem 

stsenaarium, mille puhul mõjutatud (st vigastatud või väljatõrjutud) mereimetajate arv on suurem. 

• Kaugusega muutub impulssheli pidevamaks. Pidevheli puhul on alalist kuulmisläve tõusu esile kutsuv helitase 

kõrgem kui impulssheli puhul. Millisel vahemaal on aga näiteks vundamendivaiade rammimise või lõhkekehade 

lõhkamise puhul põhjendatud impulssheli asemel pidevheli läve kohaldamine on siiski ebaselge ja sõltub 

tõenäoliselt konkreetsel alal valitsevatest tingimustest. 

 

Väljatõrjumine 

• Väljatõrjumise ökoloogiliste tagajärgede suhtes – st kuivõrd see mõjutab mereimetajate isendeid ja populatsioone 

– puudub selgus (vt juhtumiuuring Juhtumiuuring 6-3). 

• Teadmised selle kohta, kuidas tuulepargid käitusetapil mõjutavad Läänemere hariliku pringli populatsiooni, on 

lünklikud. Pringleid on väga vähe uuritud. Läbi viidud väheste uuringute tulemused ei ole alati Läänemere 

tingimustes kohaldatavad (Rootsi mere- ja veemajanduse ameti kommentaar, 2019). 

• Ehkki enamik uuringuid on keskendunud vaiade rammimise mürale, kirjeldavad Brandt jt (2018) ka pringlite arvu 

vähenemist ehituste läheduses juba mitu tundi enne rammimise algust. Tõenäoliselt peitub selle põhjus tegevuse 

(nt laevaliikluse) kasvus ehitusplatsi ümbruses, millele aitab kaasa ka parem veealune helide edasikandumine 

rahulike ilmastikuolude tõttu, kuna vundamendivaiu paigaldatakse tuulevaikse ilmaga. Selline mõju võib seada 
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kahtluse alla akustiliste hoiatusseadmete kasutamise, kuna need võivad veealuse müra taset tarbetult suurendada. 

Seda teemat on siiski vaja täiendavalt uurida. 

 

Varjutamine 

• Seni pole piisavalt teavet ka kommunikatsiooni varjutamise kohta, mis on potentsiaalselt oluline mõju, kui veealune 

müra häirib mereimetajate tavapärast helikasutust. 

 

Kokkupõrge laevadega 

• Mereimetajate ja laevade kokkupõrgete kohta seoses meretuuleenergeetika arendusobjektide ehitamise ja 

käitamisega ei ole piisavalt teavet.  

 

Elektromagnetvälja mõju 

• Bergström jt (2014) on leidnud, et olemasoleva väga piiratud empiirilise teabe põhjal ei ole seni ilmnenud 

elektromagnetvälja olulist mõju mereimetajatele (nende uuring hõlmas nelja liiki: harilik pringel, randal, hallhüljes ja 

viigerhüljes). 

 

Tõkestav mõju 

• Tõkestav mõju põhineb eeldusel, et elektrituulikute ja tuulepargi tegevus võivad tõkestada teatavat liiki 

mereimetajate liikumisteid. Kui mõne mereimetaja liigi puhul on tõkestavat mõju üsna põhjalikult uuritud, siis teiste 

liikide puhul ei ole selle esinemise kohta nii selgeid tõendeid.  

 

Rifiefekt 

• Mõne hüpoteesi kohaselt võivad tegutsevad tuulepargid avaldada mereimetajatele soodsat mõju i) uute elupaikade 

tekkimisega uutele kõvadele substraatidele (vundamendid ja erosioonitõkked) ja/või ii) kalapüügitegevuse 

vähendamise/lõpetamisega (nt Bergström jt, 2014; Raoux jt, 2017; Scheidat jt, 2011). Praegused uurimistulemused 

ei luba siiski päris kindlalt väita, et selline efekt on olemas ja oluline.  

 

6.5.3 Võimalikud leevendusmeetmed  

6.5.3.1 Sissejuhatus 

Peatükis esitatakse ülevaade võimalikest leevendusmeetmetest, mida on meretuuleenergeetika 

arendusobjektide ja mereimetajatele avalduva mõju suhtes kohaldatud või kavandatud. 

Käsitletakse järgmisi meetmeid:  

a) teatavate alade välistamine (makrotasandi asukohavalik); 

b) tundlike perioodide, nt poegimisperioodi vältimine (ajastamine); 

c) tuuliku vundamendi tüübiga seotud meetmed (vaiksemalt paigaldatavad vundamendid);  

d) meetmed ehituse ajal tekkiva veealuse müra vähendamiseks;  

e) mereimetajate esinemise (visuaalne ja akustiline) jälgimine keelutsoonides;   

f) meetmed loomade aktiivseks tõrjumiseks sellistelt aladelt. 

 

Eespool kirjeldatus meetmed keskenduvad vundamendivaiade rammimisele ja lõhkemata lõhkekehade 

kahjutustamisele, mis on kaks peamist tuuleparkide arendusega seotud müratekitavat tegevust. Suuremas 

osas piirduvad need tegevused ehitusetapiga, kuid võivad toimuda ka ajakohastamise etapil. Ehkki muudeks 

etappideks ja seoses muude tegevustega kui rammimine ja lõhkekehade kahjutustamine pole meetmeid ette 

nähtud, ei tähenda see, et muid etappe ja tegevusi tuleks ignoreerida. Selliste tegevuste nagu ehituseelne 

geofüüsikaline uuring puhul üldjuhul olulist mõju ei eeldata. Sellele vaatamata tuleks järgida parimaid tavasid, 

et i) minimeerida helienergia ebavajalikku emissiooni; ii) vähendada muu reostuse ohtu ja iii) vähendada 

mereimetajatega kokkupõrgete ohtu jne. 

 

Infokastis Infokast 6-12 kirjeldatakse vundamendivaiade rammimise, puurimise ja süvendamise mõju 

leevendusmeetmete raamistikku, mis on ette nähtud kokkuleppega vaalaliste kaitsmise kohta Mustas meres, 

Vahemeres ja sellega külgneval Atlandi ookeani alal (ACCOBAMS).  
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Infokast 6-12. Vundamendivaiade rammimise, puurimise ja süvendamise mõju leevendusmeetmete 
raamistik (ACCOBAMS, 2019) 

 Planeerimisetapp (keskkonnamõju hindamise eeldatavad tulemused) 

Analüüsida vaalaliste esinemist perioodidel, mille jooksul töid kavatsetakse läbi viia, ja kui vajalikke andmeid ei 

ole või need on puudulikud, korraldada – või tellida – vastavad uuringud. 

Valida perioodid, mis on bioloogiliselt vähem tundlikud. 

Keelutsooni piiride üle otsustamisel kasutada heli levimise mudeldamise tulemusi, mis on verifitseeritud 

väliuuringute alusel. 

Kavandada võimalikult väikest sisendvoolu. 

Kaaluda alternatiivseid tehnoloogiaid (vt punkt 6.5.3.4). 

Võimalike alternatiivide puudumise korral kavandada müra vähendavaid tehnoloogiaid (vt ka punkt 6.5.3.5). 

 

Tööprotsessi ajal rakendatavad leevendusmeetmed 

Kasutada enne töö alustamist akustilisi leevendusseadmeid (vt punkt 6.5.3.5). 

Kasutada nn tasase alguse protokolli (vt punkt 6.5.3.5). 

Kasutada visuaalse ja akustilise seire protokolli (vt punkt 6.5.3.6). 

 

Järelmeetmed 

Üksikasjalik aruandlus tööprotsessi ajal rakendatud leevendusmeetmete kohta. 

Allikas: ACCOBAMS, 2019. Kättesaadav aadressil https://accobams.org/wp-

content/uploads/2019/04/MOP7.Doc31Rev1_Methodological-Guide-Noise.pdf. 

 

6.5.3.2 Makrotasandi asukohavalik 

Sobiv asukohavalik, mille juures planeeringust välistatakse mereimetajate jaoks kriitilise tähtsusega 

elupaikadega alad, võimaldab vältida olulist mõju mereimetajatele. 

Võttes eeskujuks protsessi, mida Birdlife International kasutas „tähtsate linnu- ja elurikkuse alade“ 

väljaselgitamiseks, määras Rahvusvahelise Looduskaitseliidu SSC/WCPA ühine mereimetajate kaitsealade 

rakkerühm tähtsad mereimetajate alad136. Tähtsad mereimetajate alad on määratletud elupaikade eristatavate 

osadena, mis on olulised selliste mereimetajate liikide jaoks, kelle puhul on olemas kaitse alla võtmise 

võimalus. Mereimetajate jaoks oluliste alade teadvustamine aitab tasakaalustada mere inimkasutust – näiteks 

meretuuleenergeetika arendusobjektideks – mere elurikkuse säilitamisega, mis on äärmiselt oluline. 

6.5.3.3 Ajastamine: tegevuste vältimine, vähendamine või hajutamine ökoloogiliselt 
tundlikel perioodidel 

Ajastamine hõlmab ehitustegevuse (vundamendivaiade rammimise ja lõhkemata lõhkekehade 

kahjutustamise) vältimist või peatamist liikide bioloogilise tsükli tundlikel perioodidel (nt poegimis- ja 

toitmisajal). Seda peetakse väga tõhusaks meetmeks, kuna nii saab nendel perioodidel vältida liikide häirimist 

müra ja muude teguritega. Tuleb siiski märkida, et mõne liigi puhul, kelle tundlikud perioodid kestavad kaua, 

võib olla raske sesoonseid piiranguid rakendada. Näiteks Atlandi ookeani põhjaosas elavad pringlid paarituvad 

juulis või augustis ning poegivad järgmise aasta mais või juunis. Pärast seda sõltuvad pojad umbes 8–10 kuud 

täielikult emapiimast. Kui poeg selle aja jooksul emast lahutatakse, võib ta väga tõenäoliselt hukkuda. Pringlite 

jaoks seega „turvalisi“ perioode ei olegi. Selliste liikide puhul ei piisa negatiivse mõju ärahoidmiseks lihtsalt 

poegimisaja vältimisest. Mõnel muul Euroopa merealal, näiteks Vahemeres, on aga ajastamismeede 

asjakohane: mõned Vahemere mereimetajad, nt heeringavaal Balaenoptera physalus on küll inimtekkeliste 

häiringute suhtes tundlikud, kuid nende levikumuster on selgelt sesoonne137. 

                                                      

136 https://www.marinemammalhabitat.org/immas/imma-eatlas/. 
137 https://www.sciencedirect.com/bookseries/advances-in-marine-biology/vol/75/suppl/C. 

https://www.sciencedirect.com/bookseries/advances-in-marine-biology/vol/75/suppl/C
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6.5.3.4 Taristu projekteerimine: tuulikute vundamendid   

Projekteerimismeetmete eesmärk on vältida kuulmiskahjustusi ja vähendada häirimist ja väljatõrjumist. Kõrget 

veealuse müra taset seostatakse eelkõige toruvaivundamendi ja sõrestikvundamendi vaiade rammimisega. 

Nendele vundamenditüüpidele on olemas ka alternatiive, mida mitme projekti puhul ongi kasutatud. 

Olemasolevates meretuuleparkides on valdavalt kasutatud vaiadega kinnitatavaid vundamente, nii toruvai- kui 

ka sõrestikvundamente. Sõrestikvundament kinnitatakse mitme väiksema vaia abil. Maailma esimene 

meretuulepark Taanis Vindeby lähedal ehitati aga gravitatsioonvundamentidele. Ka mitme järgneva projekti 

puhul kasutati gravitatsioonvundamente. Veel üks vundamenditüüp, mis rammimist ei vaja, on 

kessoonvundament, mida on juba aastakümneid kasutatud muude tööstusharude mererajatiste juures. Hiljuti 

katsetati seda ka tuuleenergeetikas ning seda on kasutatud mitme väiksema rajatise, nt Põhjameres 

Doggerbanki madalal asuvate meteoroloogiliste mastide puhul. Viimasel ajal on Šoti rannikul (Kincardine ja 

Hywind), Prantsusmaal (Floatgen) ja Portugalis (Windfloat Atlantic) asuvates tuuleparkides katsetatud ka 

ujuvvundamentide tehnoloogiat. See tehnoloogia võimaldab tuuleparke rajada sügavamale merre ja ehituse 

ajal veealuse müra tekitamist märkimisväärselt vähendada. 

Ka gravitatsioon-, kessoon- ja ujuvvundamendi paigaldamisel ei saa siiski veealust müra täielikult vältida, kuna 

merepõhja selleks ette valmistades võib tekkida selle süvendamise vajadus ja sellega kaasneb paratamatult 

laevamüra. Nende alternatiivsete vundamentide puhul ei esine siiski impulssheli (v.a juhul, kui on vaja 

kahjutustada lõhkemata lõhkekehi) ja mürataset peetakse üldiselt väga madalaks (suhtelises mõttes). 

Mereimetajate seisukohast on vaiadeta vundamentide kasutamisega saavutatud müra vähendamine 

kahtlemata hea. Praktilistel ja majanduslikel kaalutlustel ei tarvitse vaiadeta vundamendid siiski igale projektile 

sobida ning samuti võib nende kasutamise otsusega kaasneda soovimatuid tagajärgi. Näiteks 

gravitatsioonvundament võtab enda alla suurema ala kui ükski vaivundament. Seepärast võib see ka avaldada 

suuremat mõju merepõhja elupaikadele nii otseselt elupaiga kadumisega kui ka hüdrodünaamiliste 

muutustega. Sellist mõju tuleb asjakohasel hindamisel hoolikalt analüüsida. 

6.5.3.5 Müra vähendamine: mitmesugused insenertehnilised lahendused 

Häirimise ja väljatõrjumise vähendamiseks ning mereimetajate kuulmiskahjustuste vältimiseks võib kasutada 

nn tasast algust ja muid müra vähendamise süsteeme.  

Rammimise tasase alguse eesmärk on vähendada ehituse ajal tekkivat veealust müra. Üldjuhul tähendab see, 

et 20 minuti või pikema aja jooksul vasara löögitugevus ja löökide tihedus järk-järgult suureneb. Vahel 

kirjeldatakse tasast algust projekti hindamisel leevendusmeetmena. Üldiselt lähtutakse selle meetodi 

kasutamisel lihtsalt tervest mõistusest (mõte on selles, et anda loomadele piisavalt aega vahetust lähedusest 

lahkuda ja vältida kahju tekitada võivat müra taset), isegi kui uuringud ei ole selle tõhusust süstemaatiliselt 

kinnitanud (Bailey jt, 2014). Tasast algust on vaja ka tehnilistel põhjustel, vähemalt esmase paigalduse puhul 

– enne suurema energia rakendamist vaiade maasselöömiseks on vaja need stabiliseerida. Siinses juhendis 

käsitatakse tasast algust ja löögijõu järkjärgulist suurendamist iseenesestmõistetava standardprotsessina. Kui 

seda lähenemist kasutatakse ulatuslikumalt kui tehnilistel põhjustel vaja, võib seda pidada 

leevendusmeetmeks, kui algses hindamises seda meedet ei ole. Igal juhul tuleb selliseid meetmed hoolikalt 

määratleda ja neid hinnata, eriti juhul, kui tegu on väikeste ja väga tundlike populatsioonidega, nagu 

Läänemere pringlid. On ülimalt tähtis, et kõik kasutatavad leevendusmeetmed on tõhusad ja ei põhjusta 

lisakahju ega -probleeme.  

Ehkki tasane algus ja löögijõu järkjärguline suurendamine võivad vähendada kuulmiskahjustuste ohtu, on 

avaldatud arvamust, et see võib häirimist ja väljatõrjumist suurendada. Seda seetõttu, et vaiade rammimise 

kogukestus pikeneb ja ka rammimisest tulenev kumulatiivne energiasisend võib suureneda (Verfuss jt, 2016). 

Ajapiiranguid kehtestades (nagu tehakse Saksamaal) ja akustilisi hoiatusseadmeid kasutades saab seda riski 

siiski piirata. 

Müra vähendamise süsteemide näiteks võib tuua õhumullkardinad ja hüdraulilised vasarad. Õhumullkardin 

koosneb avadega voolikust, mis asetatakse merepõhja vaia ümber (kaugus rammimiskohast on vähemalt 

50 m). Kompressoritega pumbatakse voolikusse õhku, mis pääseb avade kaudu välja. See tekitab vaia 
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paigalduskoha ümber pidevalt kerkivatest õhumullidest kardina, mis müra hajutab ja absorbeerib. Hüdraulilistel 

vasaratel on akustiliselt eraldatud topeltseintega isolatsioonikorpus; seinte vaheruum on täidetud õhuga138. 

Infokast 6-13. Pringlitele avalduva mõju uurimine Saksamaa vetes 

Brandt jt (2018) uurisid mõju, mida pringlitele avaldasid esimese põlvkonna aktiivsed müra vähendamise süsteemid, mida 

aastatel 2010–2013 kasutati Saksa lahes asuvast seitsmest tuulepargist kuue ehituse käigus. Pärast 2013. aastat 

ehitatud tuuleparkides jäi müratase 750 m kaugusel ja koos müra vähendamise süsteemi kasutamisega tavaliselt alla 

nõutud piirväärtust 160 dB. Autorite sõnul saab pärast vundamendivaiade paigaldamist täheldada selget astmelist 

langust avastatud pringlite arvus, sõltuvalt müratasemest ja vahemaast. Vaiade paigaldamisel müra vähendamise 

süsteemi kasutamine vähendas kaugust, mille juures mingit mõju ei täheldatud, 17 km-st 14 km-ni, mis lubab autoritel 

järeldada, et müra vähendamise süsteemi kasutamine aeglustab avastatud pringlite arvu langust kõigil vahemaadel. 

Autorid soovitasid täiendavaid uuringuid, kuna müra vähendamise süsteeme järjest arendatakse ja täiendatakse. Need 

esialgsed tõendid (koos muude allikatega, nagu i) Nehls jt (2015), kes keskendusid rammimismürale ja ii) Koschinski ja 

Kock (2009), kes keskendusid lõhkeseadmete kahjutustamise mürale ja jõudsid järeldusele, et ala, kus müra pringleid 

häirib, saab vähendada ligikaudu 90 %) näitavad siiski, et müra vähendamise süsteemid kujutavad endast praegu parimat 

tava mereimetajaid häiriva müra vähendamisel, kui kõne all on tuulikute vundamendivaiade paigaldamine või lõhkemata 

lõhkekehade kahjutustamine. 

 

Dahne jt (2017) täheldasid, et kaks õhumullkardinat vähendasid müra 7–10 dB võrra, kui neid kasutati eraldi, ja 12 dB 

võrra, kui neid kasutati koos. Kõige tõhusamalt toimisid need sagedusel üle 1 kHz, kui vaiade rammimise müra oli pikema 

vahemaa tagant võrreldav loodusliku helifooniga või sellest madalam. See näitab, et müra reguleerimine eeskirjadega 

peaks põhinema lisaks lairiba müra tasemele sagedusega kaalutud helitasemel, mis aitab tagada, et leevendusmeetmed 

vähendavad tõepoolest mõju loomadele ega täida ainult nõuetelevastavuse eesmärki. 

 

Eespool kirjeldatud edusamme müra vähendamise tehnoloogia kasutamisel Saksamaa vetes on tagant tõuganud 

vajadus täita riiklikke regulatiivseid nõudeid (BMU, 2013), mida nimetatakse Põhjamere Saksamaa majandusvööndi 

schallschutz’i ehk mürasummutuse eeskirjadeks. Eeskirjade kohaselt ei tohi ehitusetapil müratase 750 m ulatuses 

rammimiskohast ületada160 dB (SEL) ja 190 dB (Lpeak) (vigastamise ja tapmise keeld). Samuti nõutakse, et korraga ei 

tohi heliga kokkupuute tase olla ≥ 140 dB (SEL) üle 10 % suuruses osas Põhjamere Saksamaa majandusvööndist 

(häirimise keeld) ning peale selle ei tohi ajavahemikul maist augustini heliga kokkupuute tase olla ≥ 140 dB (SEL) üle 

1 % suuruses osas pringlite peamisest kontsentratsioonialast (häirimise keeld).  

 

Vaia rammimiseks ei tohi toruvaivundamendi puhul kuluda üle 180 min ja sõrestikvundamendi puhul üle 140 min vaia 

kohta, mõlemal juhul hõlmab see aeg ka hoiatusfaasi (vt ka juhtumiuuring Juhtumiuuring 6-6). 

 

Allpool on antud ülevaade ka muudest müra vähendamise meetmetest (ACCOBAMS, 2019).  

• Hüdrohelisummuti: kalavõrgust, väikeste gaasiballoonidest ja PE-vahust elementidest koosnev seade, mis 

kinnitatakse vaia ümber ja mida reguleeritakse vastavalt resonantssagedustele. 

• Kohverdam: vaia ümbritsev jäik terastoru. Kui vai asetatakse kohverdami, pumbatakse vesi välja. 

• IHC müravähendussüsteem: vaia ümbritsev toru, mille topeltseinte vahe on täidetud õhuga. Vaia ja toru 

vahe täidetakse mitmel tasemel ja eri suuruses õhumullidega. 

• Reguleeritav resonaatorsüsteem: Helmholtzi resonaatorist inspireeritud helisummutussüsteem, mis 

põhineb õhu ja veega täidetud akustiliste resonaatorite ridadest koosneval lihtsal kokkukäival raamistikul. 

 

6.5.3.6 Keelutsooni jälgimine: visuaalsed ja akustilised vaatlused 

Keelutsoonide (exclusion zones) määramine ja jälgimine võib aidata vähendada häirimist ja väljatõrjumist ning 

ära hoida mereimetajate kuulmiskahjustusi. 

Jälgimine on levinud meede, mis seisneb selles, et mereimetajate vaatlejatele tehakse ülesandeks visuaalselt 

ja sageli ka akustiliselt jälgida vähemalt 30 minuti jooksul müraallikat ümbritsevat ala. Sellega püütakse 

võimaluste piires tagada mereimetajate (ja ka muude kaitsealuste liikide, nagu merikilpkonnad) puudumine 

                                                      

138 Lisateavet leiab 2018. aastal Saksamaal toimunud seminari materjalidest, vt https://www.bfn.de/en/activities/marine-
nature-conservation/conferences/noise-mitigation-2018.html. 
 

https://www.bfn.de/en/activities/marine-nature-conservation/conferences/noise-mitigation-2018.html
https://www.bfn.de/en/activities/marine-nature-conservation/conferences/noise-mitigation-2018.html
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sellest tsoonist enne rammimise, lõhkekehade kahjutustamise vms tegevuste algust. Vaatlustsoon võib olla 

määratud kindla kaugusega müraallikast (nt 500 m) või eeldatava vastuvõetava helitasemega. Kui keelutsooni 

veesügavus ületab 200 m, peaks jälgimisaeg olema vähemalt 120 minutit, et suurendada sügavale 

sukelduvate liikide märkamise tõenäosust (ACCOBAMS, 2007). Keelutsooni eesmärk on vähendada vahetut 

kokkupuudet müraallikaga ja kaitsta loomi otsese füüsilise kahju eest. Mõju kaugemal olevate loomade 

käitumisele see tõenäoliselt ei leevenda ja kaugematel aladel esineb arvatavasti siiski häirimist. 

Tuleb tähele panna, et meetodi tõhusust võivad piirata i) ebasoodsad ilmaolud ja pimedus (mis piiravad 

visuaalset vaatlust); ii) mõne liigi, nt pringli puhul helisignaalide piiratud levimine (selle liigi tekitatud 

helisignaalid ei levi üldiselt kaugemale kui ligikaudu 200 m) ja iii) asjaolu, et loivalised, kes on 

meretuuleenergeetika projektide hindamise seisukohalt üldjuhul olulised, ei tekita üldse helisignaale. 

6.5.3.7 Peletid: akustilised hoiatusseadmed 

Peletusmeetmed võivad aidata vähendada häirimist ja väljatõrjumist ning vältida kuulmiskahjustusi. 

Juba ammu on kasutatud hülgepeleteid hüljeste tõrjumiseks kalakasvatustest. On leitud, et peletusvahenditest 

on abi ka hüljeste ja vaalaliste vigastusohu vähendamisel tuuleenergeetika arendusobjektide ehitusel. 

Tuuleenergeetika arendusobjektide ehitusel kasutatavaid hülgepeleteid nimetatakse üldiselt akustilisteks 

hoiatusvahenditeks või akustilisteks leevendusvahenditeks. Hülgepeleti tekitab veealust häält, mis on sihtliigile 

ebameeldiv, kuid mitte kahjulik, ja peletab neid sellega eemale. Potentsiaalselt võib neid kasutada selleks, et 

tõrjuda isendeid ajutiselt aladelt, kus võib esineda kahjulikku mürataset selliste tegevuste tõttu nagu 

vundamendivaiade paigaldamine või lõhkemata lõhkekehade kahjutustamine (vt ka juhtumiuuring 

Juhtumiuuring 6-6).  

Dahne jt (2017) kirjeldavad akustilise hoiatusseadme kasutamist selleks, et kaitsta pringleid vaiade rammimisel 

tekkiva müra tõttu kuulmise kaotamise eest. Autorid täheldasid loomade tugevat reaktsiooni hülgepeletile ja 

väljendasid muret, et see võib ületada isegi reaktsiooni rammimismürale, kui seda summutatakse 

õhumullkardinatega. See näitab, et on alust selliste akustiliste hoiatusseadmete spetsifikatsioon üle vaadata. 

Sarnase teema tõstatasid ka Verfuss jt (2016). 

Akustilised hoiatusseadmed ei vähenda mõju käitumisele, vaid vähendavad üksnes otsest füüsilist mõju. See 

aga ei ole piisav, et leevendada ohustatud populatsioonidele nagu pringlite populatsioon Belti väinades või 

Läänemeres avalduvat negatiivset mõju. Kindlasti ei ole see piisav juhul, kui tagajärjeks on loomade tõrjumine 

esmasest elupaigast teisestesse elupaikadesse. Pealegi ei saa ka vaalapeletite139 kasutamisega garanteerida, 

et kõik pringlid lahkuvad mõjutatud alalt, nii et peletite abil ei saa välistada, et mõni isend ei saa ehitusmüra 

tõttu füüsiliselt viga.  

Seepärast ei tohiks meetmed kindlasti tarbetult häirimist ja väljatõrjumist veelgi suurendada ning mainitud 

tõendusmaterjali silmas pidades peab akustiliste hoiatusseadmete kasutamine olema proportsionaalne ja 

põhjendatud. 

Juhtumiuuring 6-6. Vundamendivaiade rammimisega kaasneva müra mõju leevendamine Saksamaal 

Saksamaa föderaalne mere- ja hüdrograafiaamet (Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie, BSH) on avaldanud 

mitu tehnilist standardit müra mõju kohta mereimetajatele ja neid toetavad uuringud. BSH standard StUK 4 meretuulikute 

poolt merekeskkonnale avalduva mõju uurimise kohta sisaldab neli standardit: 

 veealuse müra seire juhend; 

 meretuulepargid – veealuse müra prognoos, dokumenteerimise miinimumnõuded; 

 mürasummutussüsteemide tõhususe kvantitatiivse kindlaksmääramise kirjeldus; 

 Uuring pringlite avastamiseks kasutatavate C-PODSi seadmete (mis võimaldavad kuulata mereimetajate häälitsusi) 

kalibreerimise hindamise kohta (kättesaadav ainult saksa keeles). 

 

Pärast ametiasutustelt ehitusloa saamist on meretuuleenergeetika ettevõtted kohustatud töötama välja ja esitama 

mürasummutuse tegevuskava, võttes arvesse i) uusimaid meetodeid müra tehniliseks vähendamiseks; ii) asukoha ja 

                                                      

139 Vaalapeletid on seadmed, mis hoiatavad vaalalisi võrkude eest (enamasti kasutatakse neid triivnakkevõrkudega); 
seega erinevad need sellistest seadmetest, mis peletavad loomi eemale oma ebameeldivusega. 
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projekti omadusi ja iii) teadus- ja arendustegevuse ja varasemate projektide käigus saavutatud tulemusi. Kuus kuud enne 

ehituse algust tuleb tegevuskava esitada ametiasutustele koos üksikasjaliku kirjeldusega, kuidas mürasummutuse 

meetmeid rakendatakse.  

 

Järgmised mürasummutusmeetodid on Saksamaal tavalised140 

• Enne vaiade paigaldamise algust tuleb pringlid aktiivselt juhtida tööde alalt eemale, isegi kui sellega kaasneb ajutine 

häiring. 

• Arendajad ei tohi tegevust alustada, kui 750 m raadiuses leidub pringleid, ja nad peavad C-PODi seadet (mis 

registreerib pringlite häälitsused) kasutades tõendama, et hoiatusseadmed on töötanud. 

• Pringlite peletamiseks kasutatakse kahte eri süsteemi (hülgepeletid vms). 

• Ollakse teadlikud riskist, et hoiatusseadmete kasutamisega võidakse merekeskkonda tarbetult häirida, 

• Rammimise alguses suurendatakse heli intensiivsust järk-järgult, et imetajad ehitustöid tajuksid ja ehitusalalt 

eemalduksid, enne kui müratase võib neid kahjustada. 

• Ehitusetapil ei tohi müratase 750 m ulatuses müra allikast ületada160 dB (SEL) ja 190 dB (Lpeak). 

• Vaia rammimiseks soovitud sügavusele ei tohi toruvaivundamendi puhul kuluda üle 180 min ja sõrestikvundamendi 

puhul üle 140 min vaia kohta. 

• (Kahekordse) õhumullkardina kasutamine. Selle süsteemi puhul paigutatakse merepõhja vaia paigalduskoha 

ümber ringikujuliselt augustatud voolikud või torud. Aukudest vallanduva õhu mõjul tekib vees kerkivatest 

õhumullidest kardin, mis peegeldab või summutab tekitatavat heli. 

 

Peale selle ei tohi vaiade paigaldamise müra kõigis tuuleparkides korraga mõjutada üle 10 % Põhjamere Saksamaa 

majandusvööndist (Verfuss jt, 2016). Kumulatiivselt mõjutatud ala arvutamisel tuleb liita kokku kõigi selliste projektide 

mõjualad, kus hetkel on käimas vundamendiehitus. 10 % piirmäära kehtestamisel lähtuti oletusest, et vaiade 

rammimisega põhjustatud häiriv mõju loomade käitumisele on ajutine ja pringlid pöörduvad hiljem tagasi alale, kust nad 

eemale tõrjuti. Järgmistel juhtudel kehtib siiski 1 % piirmäär: i) suure pringlite asustustihedusega alad; ii) paaritumis- ja 

poegimisajal maist augustini, kui häirimine võib avaldada suuremat mõju pringlite elustatistikale. Erikaitsealadel 

lähtutakse piirmäära arvestamisel kaitseala, mitte kogu majandusvööndi suurusest (st Põhjameres tohib vaiade 

paigaldamise müra mõjutada alla 10 % kaitsealast ja maist augustini alla 1 %). 

Allikad: 

https://www.bsh.de/DE/PUBLIKATIONEN/_Anlagen/Downloads/Offshore/Standards/Standard-Investigation-impacts-

offshore-wind-turbines-marine-environment_en.pdf?__blob=publicationFile&v=6, 

https://www.bfn.de/fileadmin/MDB/documents/themen/erneuerbareenergien/Strategie_Positionspapiere/schallschutzko

nzept_BMU.pdf.  

 

6.6 Muud liigid 

6.6.1 Sissejuhatus 

Võimalikku mõju taimedele, vetikatele ja selgrootutele vaadeldakse üldiselt nende elupaikade käsitluses (punkt 

6.2). Mereelupaikade tundlikkuse kirjeldamisel lähtutakse sageli osalt elupaigaga seotud ja sellele 

iseloomulike liikide vastupanu- ja taastumisvõimest. Selles peatükis esitatakse siiski täiendavat teavet, kuna 

nendele sihtobjektidele avalduv mõju võib mõjutada ka selliseid rühmi nagu merelinnud või -imetajad, kui see 

näiteks oluliselt vähendab nende toitumisvõimalusi. 

Peatükis antakse ülevaade ka tõenäolisest olulisest mõjust nahkhiirtele, kui see mõju esineb merekeskkonnas. 

6.6.2 Mõjuliigid 

6.6.2.1 Taimed ja vetikad 

Ainsad taimeliigid, mis on seotud konkreetselt I lisa elupaigatüüpidega, on Zostera marina, Zostera noltii, 

Cymodocea nodosa ja Posidonia oceanica (Posidonia põhjad, Posidonion oceanicae)141.   

Elupaiga kadumine ja häirimine võib mõjutada ka muid meriheina liike, kui neid leidub meretuuleparkide 

vahetus läheduses. Kuna merihein kasvab madalas päikesevalgusega vees, suurendavad 

                                                      

140 https://www.bsh.de/DE/PUBLIKATIONEN/_Anlagen/Downloads/Projekte/Erfahrungsbericht-Rammschall.html. 
141 Vt „EU Habitats Interpretation Manual“ (ELi elupaikade tõlgendamise juhend): 
https://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/habitatsdirective/docs/Int_Manual_EU28.pdf. 

https://www.bfn.de/fileadmin/MDB/documents/themen/erneuerbareenergien/Strategie_Positionspapiere/schallschutzkonzept_BMU.pdf
https://www.bfn.de/fileadmin/MDB/documents/themen/erneuerbareenergien/Strategie_Positionspapiere/schallschutzkonzept_BMU.pdf
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meretuuleenergeetika projektid meriheina esinemist tõenäolisemalt pigem elektri maismaale edastamise 

kaablite läheduses kui tuulikuridade vahel. Taanis Sundi väinas madalas vees asuvas meretuulepargis leidus 

enne tuulepargi ehitamist pika meriheina (Zostera marina) kasvukohti. Kasvukohtade seire näitas, et kolm 

aastat pärast tuulikute paigaldamist ei olnud meriheina kasvukohtade seisund halvenenud, mis näitab, et 

tuulepargi ehitusega (mis hõlmas ka süvendamist ja gravitatsioonvundamentide paigaldamist) ei kaasnenud 

meriheinale ebasoodsat mõju (Hammar jt, 2016). 

Sageli on täheldatud, et merevetikad asustavad tuulikute vundamentide loodud uusi struktuure, eriti 

Põhjameres, kus kõvu substraate leidub loodetevööndis harva. Samaväärseid elupaiku pakuvad merel ka 

nafta- ja gaasirajatised, kuid tuuleparkide vundamente on rohkem (Dannheim jt, 2019). Selliste kolooniate teke 

aitab suurendada struktuurset ja bioloogilist mitmekesisust, mis võib tuua kaasa rifiefekti (vt ka infokast 6–1), 

millest tuleb lähemalt juttu allpool seoses selgrootute kolooniatega. 

6.6.2.2 Selgrootud 

Meres elutsevatele selgrootutele pakub tuuleenergeetika arendusobjekti taristu veepiirist all- ja ülalpool uusi 

kõvu substraate, mille külge kinnituda. Rifiefekt võib teatavates oludes elurikkust suurendada, ehkki mõnes 

uuringus on mainitud ka riski, et see võib aidata kaasa invasiivsete võõrliikide levikule (Inger jt, 2009). 

Ehkki elurikkus võib kokkuvõttes suureneda, võib elupaikade või liikide koosluste muutus siiski avaldada 

negatiivset mõju vastava Natura 2000 ala kaitse-eesmärkidele. Seepärast tuleb meretuuleenergeetika 

arendusobjektide kohta alati teha asjakohane hindamine. 

Tähelepanu on äratanud ka temperatuuri tõus kaablite ümber ja sellega kaasneda võiv mõju 

merepõhjaorganismidele. Merealuse kaabelduse käitamine tekitab soojust, mis soojendab ümbritsevaid 

setteid. Soojenemise ulatus sõltub kaabli omadustest, kaabli kaudu ülekantava energia liigist, kaabli 

matmissügavusest ja setete omadustest (OSPAR, 2009). Mis tahes soojuse kannab merevesi kiiresti minema. 

Seetõttu on mõju madalatele setetele väga väike, kui kaablid on maetud vähemalt 1 m sügavusele ja kus 

toimub soojusvahetus veekoguga. See tähendab, et epifauna ja setete ülemist paari sentimeetri laiust kihti 

asustav infauna ei puutu kokku märgatava temperatuurimuutusega. Enamik merepõhjaorganisme elavad 

avameres merepõhja ülemises 5–10 cm kihis ja loodetevahelisel alal merepõhja ülemises 15 cm kihis, kus 

temperatuuri tõus on väike, eeldusel et kaabel on maetud piisavalt sügavale (Petersen ja Malm, 2006; 

Meissner ja Sordyl, 2006). Mõned loomad, näiteks norra salehomaar, kaevuvad küll sügavamale merepõhja, 

ent tõenäoliselt mõjutab soojenemine kokkuvõttes siiski väga väikest osa elupaigast. 

6.6.2.3 Nahkhiired 

Punktis 0 mainitud UNEP/EUROBATSi suunised (Rodrigues jt, 2015) kehtivad ka meretuuleparkide kohta. 

Merekeskkonnas esineb aga märkimisväärseid lisaprobleeme ja määramatuse allikaid, mida on kirjeldatud 

allpool. Selles peatükis esitatud teave on asjakohane elupaikade direktiivi II ja IV lisas loetletud nahkhiireliikide 

puhul, täiendava rõhuasetusega rändliikidel, kellega seotud risk on suurem (näiteks Põhjamere alal elutsev 

pargi-nahkhiir (Pipistrellus nathusii), keda ei ole II lisas loetletud; vt Lagerveld jt, 2017).  

Nagu ka maismaa tuuleparkide puhul, tuleb asjakohase hindamise lähteandmete kogumisel kasutada 

i) parimale tavale vastavaid uuringumeetodeid, nagu on kirjeldanud Rodrigues jt (2015); ii) mis tahes 

asjakohaseid riiklikke või piirkondlikke suuniseid. Uuringud peaksid käsitlema laiemat mõjuala, mis hõlmab nii 

maismaale kui ka merele kavandatavat taristut, ja võimalikke rändeteid. lähteuuringutele tavaliselt esitatavaid 

nõudeid vt infokastist Infokast 6-14. 

Infokast 6-14. Meretuuleparkide lähteuuringute näiteid (Rodrigues jt, 2015, kohandatud) 

• Manuaalsete nahkhiiredetektorite kasutamine laevalt tehtavate transekt- või punktvaatluste käigus, sh parvlaevade 

öised regulaarsõidud, mis läbivad kava või projekti ala või mööduvad selle lähedalt. 

• Võimaluse korral mererajatistele (nt naftapuurplatvormid, meteoroloogilised mastid, poid jne) kinnitatud 

automaatdetektorite kasutamine. 

• Olemasolevate radarite kasutamine, kui neid on. 
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Uuringutes tuleb arvesse võtta kogu nahkhiire tegevustsüklit aasta jooksul ja koguda andmeid puhkeaja (paaritumine, 

poegimine, talveuni), toiduotsimise ja liikumiste kohta. Eriti tähtis on meretuuleenergeetika projektide puhul kaaluda 

tõenäosust, et tuuleparki hakkavad läbima nahkhiirte rändeteed. 

 

Peamisi maismaa tuuleenergeetika arendusobjektidega seotud mõjuliike vt infokast Infokast 5-6 ja tabel Tabel 

5-4. Meretuuleenergeetika objektides on nahkhiirte hukkumisriskil kas otsese kokkupõrke või barotrauma 

tagajärjel lisaks ka piiriülene mõõde, kuna nahkhiired võivad elutseda tuulepargist sadade kilomeetrite 

kaugusel.  

Infokastis Infokast 6-15 antakse ülevaade nahkhiirtele avalduva olulise mõju kindlakstegemisel ja hindamisel 

esinevatest probleemidest ja määramatuse allikatest. Nende probleemide lahendamiseks ja määramatuse 

kõrvaldamiseks võib olla vaja koguda täiendavaid lähteandmeid või kohaldada ettevaatuspõhimõtet. Et 

hinnata võimaliku merel lisanduva suremuse mõju, on vaja teada – või suuta hinnata – nahkhiirte populatsiooni 

suurust, sh seda, kui suur osa populatsioonist lendab üle mere. Potentsiaalselt olulised liigid on pargi-nahkhiir 

(Pipistrellus nathusii), suurvidevlane (Nyctalus noctula) ja hõbe-nahkhiir (Vespertilio murinus). Ühe uuringu 

raames (Limpens jt, 2017)142 prooviti töötada välja estimaatori prototüüpi rändavate nahkhiirepopulatsioonide 

mõõtmiseks. Piiratud andmete tõttu kasutati estimaatorit üksnes pargi-nahkhiirte arvukuse hindamiseks. Ehkki 

mudeli põhjal saadud esialgse hinnangu järgi ületab Põhjamere lõunaosa ligikaudu 40 000 nahkhiirt, on 

hinnanguvahemik väga lai, ulatudes 100st 1 000 000 nahkhiireni, ja lähtepopulatsioonid ei ole teada. 

Infokast 6-15. Peamised probleemid nahkhiirtele avalduva olulise mõju hindamisel 

Ränne 

• Merel toimuva rändlennutegevuse kohta leidub vähe empiirilisi andmeid. Isegi kui andmeid kogutakse, tehakse 

seda tavaliselt nii piiratud alal, et rändnahkhiired jäävad üldse avastamata. 

 

Kokkupõrked 

• Puuduvad piisavad empiirilised andmed i) merel toimuva öise rändelennu kohta ja ii) tõendusmaterjal merel 

toimuvate kokkupõrgete ja barotraumade kohta – andmekogumise meetodid on alles väljatöötamisel (nt Lagerveld 

jt, 2017).  

• Merel toimuvaid kokkupõrkeid on väga raske seirata. 

 

Tõkestav mõju 

• Endiselt puuduvad uuringud kumulatiivse tõkestava mõju kohta pikka maad läbivate rändlindudele ja -nahkhiirtele, 

kes peavad rändeteel vältima paljusid rajatisi (Willsteed jt, 2018). 

 

6.6.3 Võimalikud leevendusmeetmed  

6.6.3.1 Taimed, vetikad ja selgrootud  

Taimedele, vetikatele ja selgrootutele avalduva olulise mõju vältimiseks või vähendamiseks võetavate 

leevendusmeetmete kohta teave puudub. Punktis 6.2 üksikasjalikult kirjeldatud elupaikade kaitsemeetmed 

võivad aidata kaitsta ka neid rühmi. 

6.6.3.2 Nahkhiired 

Kuna empiirilised andmed nahkhiirte esinemise ja käitumise kohta merel on piiratud (vt infokast 6–14), on 

merel asuvatel tuuleparkidel nahkhiirte kaitseks võetud leevendusmeetmetega palju vähem kogemusi kui 

maismaal. Mikrotasandi asukohavaliku ja taristu projekteerimise meetmed võivad olla merel rändnahkhiirte 

puhul tõhusad, kuid praegu puuduvad seda kinnitavad tõendid. Tuulikute käivitamiseks vajaliku tuulekiiruse 

                                                      

142 „Migrating bats at the southern North Sea - Approach to an estimation of migration populations of bats at the southern 
North Sea“ (Põhjamere lõunaosa rändnahkhiired – lähenemisviis Põhjamere lõunaosa rändavate 
nahkhiirepopulatsioonide hindamiseks), Limpens, H.J.G.A., S. Lagerveld, I. Ahlén, jt (2016/2017) Tehniline aruanne 
Zoogdiervereniging (Hollandi imetajate ühing) koostöös teadusinstituudiga Wageningen Marine Research. 
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tõstmine143 ja sellest väiksema tuulekiiruse juures tiivikulabade liikumise minimeerimine oleks rändnahkhiirte 

kaitseks tõenäoliselt tõhus meede ka merel (nagu see on maismaal). Seda usutakse seetõttu, et kõige olulisem 

näitaja, mis võimaldab prognoosida pargi-nahkhiirte esinemist sügisel merel ja rannikul, tundub olevat väike 

või mõõdukas tuulekiirus. Käimas on uuringud eesmärgiga määrata kindlaks kõige sobivamad 

keskkonnanäitajad, millele toetudes saaks välja töötada tuulikute tegevuse piiramise algoritmid (Lagerveld jt, 

2017). Juhtumiuuringus Juhtumiuuring 3-2 kirjeldatakse Madalmaade näitel, kuidas meretuuleparkide 

tegevuse piiramisega saab vähendada nahkhiirte jaoks kokkupõrkeohtu.  

6.7 Käitusest kõrvaldamine ja ajakohastamine  

6.7.1 Käitusest kõrvaldamine 

Käitusest kõrvaldamine on protsess, mille käigus eemaldatakse kogu tuulepargi taristu või osa sellest ja 

elupaik taastatakse nii, et see vastab riigi pädeva asutuse määratud seisundile. Käitusest võib kõrvaldada ka 

üksiku tuuliku või tuulikute rühma kohanduva kaitsekorralduse kava raames võetud meetmena kestva mõju 

vähendamiseks (vt peatükk 7) või pädeva asutuse poolse läbivaatamise tulemusena. 

Käitusest kõrvaldamisel võib olla negatiivne mõju tehisrifi efekti kadumise tõttu (vt punkt 6.5.2.1). Projekti 

käitusest kõrvaldamise puhul tuleb seepärast tasakaalustatult kaaluda, kas teatav taristu, nt tuulikute 

vundamendid ja kivikindlustused, tuleks alles jätta, sest need võivad luua mereimetajatele soodsaid tingimusi. 

Teisalt on käitusest kõrvaldatud tuulikutel või tuuleparkidel mere- ja rändlindudele üksnes positiivne mõju.  

Seni on käitusest kõrvaldatud ainult vähesed meretuuleenergeetika arendusobjektid. 

6.7.2 Ajakohastamine 

Ajakohastamine on veel üks võimalus vähendada kokkupõrkeohtu, väljatõrjumise ja tõkestavat mõju. 

Ajakohastamine hõlmab olemasolevate turbiinide eemaldamist ja uute, sageli suuremate ja võimsamate 

turbiinide ehitamist. Seetõttu kasutatakse ajakohastatud projektidel turbiine vähem kui esialgsel 

tuuleenergeetika arendusobjektil ja nende paigaldamiseks võidakse kasutada nii uusi kui ka olemasolevaid 

vundamente. Ökoloogilise riski vähendamiseks võib kaaluda nii mikrotasandi asukohavaliku kui ka taristu 

projekteerimise meetmeid.  

Seni ei ole ühtegi meretuuleenergeetika arendusobjekti veel ajakohastatud. Seepärast ei ole tõendeid 

ajakohastamisel tõenäolise olulise mõju vähendamiseks kasutatud meetmete ja nende tõhususe kohta. 

 

 

  

                                                      

143 Tuuleturbiini käivitamiseks vajalik tuulekiirus. 
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7. SEIRE JA KOHANDUV KAITSEKORRALDUS 

7.1 Seire 

7.1.1 Sissejuhatus 

Seire on vajalik selleks, et i) asjakohase hindamise järelduste aluseks olev teaduslik baas ka pikas 

perspektiivis paika peaks ja ii) mis tahes meetmetest, mida võetakse olulise mõju vältimiseks ja/või 

vähendamiseks, oleks ka edaspidi abi. Enne, kui projektil saab lubada jätkuda, tuleb asjakohase hindamise 

käigus jõuda järeldusele, et projekt ei avalda ala terviklikkusele negatiivset mõju ning sellise mõju puudumise 

suhtes ei ole teaduslikust seisukohast mingisugust põhjendatud kahtlust. Siiski tuleb tunnistada, et mis tahes 

ajahetkel kehtivatel teaduslikel teadmistel ja faktidel on nö piiratud säilivusaeg. Endiselt esineb määramatust 

järgmiste mõjude suhtes: i) kumulatiivne mõju (vt punkt 3.4); ii) kliimamuutuste mõju elurikkusele ja 

ökosüsteemi toimimisele; iii) muud võimalikud muutused keskkonnas. Seda määramatust arvestades on seire 

möödapääsmatult vajalik ja aitab tagada, et mis tahes oluline mõju tehakse kindlaks õigeaegselt ja sellega 

tegelemiseks võetakse sobivaid meetmeid. Ootamatu mõju võib tekkida mitmel põhjusel. Näiteks võib 

ootamatu mõju selguda pärast seda, kui hinnangus on jõutud järeldusele, et oluline mõju puudub, sest 

ilmnenud on uusi teaduslikke tõendeid. Samuti võivad muutuda kaitsestaatus ja/või keskkonnatingimused, nii 

et oluliseks muutub mõju, mida varem oluliseks ei peetud. 

Mõnes liikmesriigis on kehtestatud seirenõuded ja -standardid. Nende nõuete ja standardite rakendamine on 

kohustuslik osa keskkonnamõju hindamisest ja neid peetakse heaks eeskujuks, mida teised riigid peaksid 

järgima (Brownlie ja Treweek, 2018; IFC, 2012). 

Infokast 7-1. Keskkonnamõju hindamise direktiiv (2014/52/EL) 

„Liikmesriigid peaksid tagama, et rakendatakse leevendus- ja hüvitusmeetmeid ning määratakse kindlaks sobivad 

menetlused projekti ehitustöödest ja kasutamisest tekkiva olulise kahjuliku keskkonnamõju seireks, muu hulgas selleks, 

et tuvastada ettenägematu oluline kahjulik mõju, suutmaks võtta kohaseid parandusmeetmeid. Seire ei tohiks dubleerida 

või laiendada muude liidu õigusaktide kui käesolev direktiiv ega siseriiklike õigusaktide kohaselt nõutavat seiret.“ 

(Põhjendus 35) 

 

Paljud rahvusvahelised organisatsioonid on rõhutanud seire ja kohanduva kaitsekorralduse vajadust 

elurikkuse ja taristu arendamise kontekstis. Ainult teaduslikult usaldusväärsetele seireandmetele toetudes 

saab kavade ja projektide kavandamist ja rakendamist, sh olulise mõju vältimiseks või vähendamiseks 

võetavaid meetmeid aja jooksul kohandada, et nn kohanduva kaitsekorralduse protsessiga tagada nendest 

saadav kasu pika aja jooksul. 

Infokast 7-2. Näited, milles kirjeldatakse vajadust seire ja kohanduva kaitsekorralduse järele 

Pidades silmas, kui raske on pikaajaliselt prognoosida projektide mõju elurikkusele ja ökosüsteemi teenustele, peaks 

klient rakendama kohanduvat kaitsekorraldust, mille puhul leevendus- ja majandamismeetmete võtmisel arvestataks 

muutuvate tingimuste ja seiretulemustega kogu projekti kestuse jooksul.  

 

Vt IFC „Guidance Note 6 Biodiversity Conservation and Sustainable Management of Living Natural Resources“ (Juhend 

nr 6. Elurikkuse säilitamine ja elus loodusvarade säästev majandamine). 

 

Majandamiskavade kontekstis on seiretulemused ka hea majandamise mõõdupuu. On väga tähtis teada ja ka teistele 

näidata, et eesmärgid on täidetud. Niisiis tuleb tunnistada, et seire on kaitsekorralduse ja planeerimise lahutamatu osa. 

Seda tuleb kavandada nii, et alaga toimuvad ökoloogilised muutused avastataks ja nendega saaks toime tulla. 

 

Vt Ramsar „Handbook 18: Managing wetlands“ (18. käsiraamat: märgalade haldamine). 

 

Seireandmete kogumine nii kindlaks tehtud negatiivsete mõjude kui ka leevendusmeetmete tõhususe kohta 

täidab ka laiemaid ühiskondlikke vajadusi. Andmeseire ja -kogumine saab anda vajalikud teadmised, mida on 

vaja selleks, et kõrvaldada umbusaldus väikese ökoloogilise riskiga tuuleenergeetika arendusobjektide vastu.  
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Sageli puudub seire puhul standardlähenemine. See teeb tulemuste võrdlemise keeruliseks. Peale selle ei 

salvestata seireandmeid kuigi sageli keskses avatud juurdepääsuga andmehoidlas. Seepärast on palju 

võimalusi tegutsevates tuuleparkides kogutud seireandmeid tõhusamalt kasutada, et neist oleks abi nii 

mõjuhinnangutes kui ka uute tuuleparkide lubade taotlemisel.  

Allpool kirjeldatud juhtumiuuringutes tuuakse mõni näide strateegilisest seirest, mis aitab ületada raskusi 

seoses seireandmete parimal viisil kasutamisega. 

7.1.2 Seire ja tuuleenergeetika arendusobjektid  

Seireprogrammid peaksid sisaldama näitajaid, mis sarnanevad nendega, mida kasutati lähteuuringutes, et 

koguda andmeid enne tuuleenergeetika arendusobjekti kava või projekti kavandamist. Seireprogrammi 

kavandamisele tuleb mõelda lähteandmete kogumise kavandamise ajal, nii et need kaks protsessi saaks kava 

või projekti varases staadiumis kooskõlla viia.  

Hästi kavandatud BACI (before-after-control-impact, „enne, pärast, kontroll, mõju“) mudel (GP Wind, 2012) on 

jäänud endiselt keskkonnaseire programmide üheks parimaks mudeliks (Smokorowski ja Randall, 2017). BACI 

mudel näeb ette, et lähteandmeid kogutakse (enne arenduse algust) standardmetoodika kohaselt alal, mida 

kava või projekt tõenäoliselt mõjutab, ja ühel või enamal kontrollalal, mida kava või projekt ei mõjuta. Seejärel 

tuleb üldjuhul sama metoodikat kasutades koguda andmeid kava või projekti alal ja kontrollala(de)l ajal, kui 

mõju saab mõõta (pärast arenduse algust). Andmekogumise sünkroonimine kava- ja projektialade ning 

kontrollalade vahel parandab andmete võrreldavust.  

Sarnaselt algandmete kogumisega tuleb ka seire kavandamisel kasutada andmekogumise ja statistilise 

analüüsi standardmeetodeid, mis on vastavate elupaikade või liikide jaoks asjakohased. Ka seire laiemate 

ühiskondlike eesmärkide saavutamiseks on oluline, et seireprogrammid oleksid ruumiliselt ja ajaliselt 

kooskõlas. Selleks tuleb tagada, et seireprogrammid koostatakse strateegilisel tasandil koos tulevaste 

tuuleenergeetika arendusobjektide planeeringute hindamisega (vt juhtumiuuring Juhtumiuuring 7-1). Infokastis 

Infokast 7-3 võetakse kokku peamised punktid, mida tuleb seire juures arvesse võtta.  

Tuleb mainida, et meretuuleparkide ümbruses toimuva seire meetodid põhinevad peamiselt Põhjamerest ja 

Läänemerest saadud kogemustel ja teadmistel. See tähendab, et nende meetodite otsesel rakendamisel 

tulevaste projektide juures Vahemeres ja Mustas meres tuleb olla ettevaatlik ja neid võib-olla mõningal määral 

kohandada (arvestades erinevaid liike ja üldist elukooslust). Näited meretuuleenergeetika arendusobjektide 

juures tehtava seire kohta on esitatud juhtumiuuringutes Juhtumiuuring 7-4 ja Juhtumiuuring 7-5. 

Infokast 7-3. Seire kontroll-loend 

• Kas seireprogramm hõlmab kõiki kava või projekti asjakohases hinnangus ja/või keskkonnamõju hinnangus 

tuvastatud olulisi mõjutegureid (nii positiivseid kui ka negatiivseid)? 

• Kas seiratavad näitajad annavad bioloogiliselt sisukat ja asjakohast teavet kulutõhusal viisil? 

• Kas seireprogramm hõlmab näitajaid, mis võimaldavad mõõta leevendusmeetmete rakendamist ja tõhusust? Kas 

seire sagedus on sobiv rakendamise ja tõhususe mõõtmiseks? 

• Kas seireprogramm on kavandatud nii, et see saavutaks piisava statistilise usaldusväärsuse ja seda saaks võtta 

kohanduva kaitsekorralduse aluseks projekti leevendusmeetmete rakendamisel? 

• Kas on võimalik koguda andmeid korrapäraselt mitmelt alalt, et hinnata tõhusust, pidades silmas kliimamuutusi? 

• Kas seireprogrammi eelarve on piisav? Kes maksab? Millise perioodi eest? 

Allikad: CSBI, 2015 (kohandatud) 

 

Juhtumiuuring 7-1. Ehituseelsed ja -järgsed uuringud lindudele avalduva mõju kohta Storruni 
tuulepargis Põhja-Rootsi mäestikupiirkonnas 

Hea näite seire kohta võib tuua Storruni tuulepargist, mis asub Oldfjällenis ja koosneb 15 tuulikust võimsusega 2,5 MW. 

Storrun on esimene suur tuulepark Põhja-Rootsi mäestikualal; see asub Övre Oldsjöni järve lähistel ja selle lähedale jääb 

kaks Natura 2000 ala. 
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Ametiasutused andsid ehitusloa tingimusel, et korraldatakse ulatuslikud väli- ja lähteuuringud, et uurida tuulepargi mõju 

lindudele. Viidigi läbi mahukas ehituseelne ja -järgne seireuuring, milles kasutati kontrollala ja mis võimaldas võrrelda 

olukorda enne ja pärast arendustöid. Tulemused näitavad, et üldiselt on Storruni tuulepargi mõju kohalikule linnustikule 

väike. Sellele vaatamata kinnitasid tulemused varasemaid oletusi, et mõnel püüliigil, näiteks rabapüül, esineb sageli 

kokkupõrkeid tuulikute konstruktsioonidega.  

 

Seireuuringut rahastati valitsuse teadusprogrammist, mille eesmärk oli koguda ja luua teaduslikke teadmisi tuuleenergia 

mõju kohta inimestele ja loodusele. Tulemustest nähtub, et kui ka edaspidi rajatakse mägistele aladele tuuleenergeetika 

arendusobjekte, tuleks võtta leevendusmeetmeid. 

Allikas: „Naturvärdsverket rapport 6546 – Book of abstracts (2013) Pre- and post-construction studies on the effects on 

birds at Storrun wind farm in the mountain region of Jämtland, Sweden“ (Naturvärdsverketi aruanne nr 6546 – 

kokkuvõtted (2013). Ehituseelsed ja -järgsed uuringud lindudele avalduva mõju kohta Storruni tuulepargis Jämtlandi 

mägipiirkonnas Rootsis) 

 

Veelgi sisukamat teavet annavad mitut tuuleparki hõlmavad seirekavad. Seirekavade eelis on, et nende põhjal 

luuakse ulatuslikke andmebaase, mis annavad piisavalt teavet leevendusmeetmete mõjususe hindamiseks. 

Ulatuslik andmebaas võib anda ka üksikasjalikumaid andmeid selliste näitajate kohta nagu lindude ja 

nahkhiirte keskmine suremus kokkupõrgete tõttu. Allpool on esitatud kaks näidet mitut tuuleparki hõlmavate 

seirekavade kohta. Juhtumiuuringus Juhtumiuuring 7-2 kirjeldatakse, kuidas Prantsusmaal võeti vastu riiklikud 

suunised eesmärgiga seirata tuuleenergeetika arendusobjektide mõju lindudele ja nahkhiirtele. 

Juhtumiuuringus Juhtumiuuring 7-3 kirjeldatakse taastuvenergia võrgu algatuse (Renewable Grid Initiative, 

RGI) projekti, mida rahastati programmist LIFE ja mille eesmärk oli tõhustada põhivõrguettevõtjate poolt 

lindude kohta kogutud andmete kasutamist ja suurendada nende andmete läbipaistvust.  

Juhtumiuuring 7-2. Seireprotokoll Prantsusmaal 

Prantsusmaa ökoloogilise ülemineku ministeerium on välja töötanud riiklikud suunised lindude ja nahkhiirte seireks 

seoses tuuleenergeetika arendusobjektidega. Peamised eesmärgid on: 

• hinnata tegelikku mõju (kokkupõrkeohvrite arvu) ja leevendusmeetmete mõjusust; 

• hankida piisavalt andmeid mitmest tuulepargist, et arvutada lindude ja nahkhiirte keskmist suremust; 

• koguda riigi tasandil suuremahulisi andmeid, mis oleksid aluseks tulevasele poliitikale ja meetmetele.  

 

Protokolliga nõutakse, et esimese kolme tegevusaasta jooksul viidaks läbi vähemalt üks ehitusjärgne seire ja mõõtmine. 

Kui olulist mõju ei ilmne, tuleb järgmise 10 aasta jooksul korraldada vähemalt üks järelmõõtmine. Olulise mõju ilmnemisel 

tuleb võtta parandusmeetmeid ja järgmise aasta jooksul korraldada uus seire ja mõõtmine.  

 

Protokollis antakse täpsed juhised selle kohta, mis perioodil aastast tuleb seire läbi viia. Need perioodid peavad alati 

lähtuma konkreetsest juhtumist. Näiteks võib mõni tuulepark mõjutada rohkem talvituvaid veelinde, teine aga 

röövlindudest haudelinde. Protokollis antakse täpsed juhised ka järgneva kohta: i) loendamiste arv (vähemalt 20); 

ii) seiratavate tuulikute arv; iii) lindude ja nahkhiirte korjuste otsimise meetod jne. Nahkhiirte puhul tuleb seirekampaania 

raames mõõta (protokollis kindlaks määratud) perioodidel nii nahkhiirte tegevust turbiini juures kui ka maas olevaid 

korjuseid. 

Allikas: Protocole de suivi environnemental des parcs éoliens terrestres – revision 2018; https://eolien-

biodiversite.com/IMG/pdf/protocole_de_suivi_revision_2018.pdf. 

 

Juhtumiuuring 7-3. Põhivõrguettevõtjate poolt lindude kohta kogutud andmete tõhusam kasutamine 
ja läbipaistvus 

Kogu maailmas ähvardab mõnda linnuliiki oht lennata elektriliinidesse ning elektrilöögist viga saada või hukkuda. Et 

vähendada lindude suremust kavandatava või olemasoleva taristu tõttu, kogusid põhivõrguettevõtjad lindude kohta 

hulgaliselt andmeid. Neid andmeid kasutatakse projekti kohta otsuste tegemisel, kuid laiemalt kui konkreetse projekti 

kontekstis kasutatakse neid harva. RGI nägi võimalust täiendada kollektiivseid teadmisi, leides võimalusi tõhusamalt 

jagada uuringuandmeid lindude kokkupuute kohta võrkudega. Uuringuandmete süstemaatilise kogumise ja võrdlemisega 

saab teha metaanalüüse, et i) paremini mõista lindude elektriliinidesse lendamise/elektrilöögi ohtu põhjustavaid tegureid; 

https://eolien-biodiversite.com/IMG/pdf/protocole_de_suivi_revision_2018.pdf
https://eolien-biodiversite.com/IMG/pdf/protocole_de_suivi_revision_2018.pdf
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ii) paremini mõista leevendusmeetmete tõhusust ja iii) luua teaduspõhised töövahendid, millest on abi elektriliinide 

asukoha planeerimisel ja leevendusmeetmete kavandamisel. 

 

2018. aastal alustas RGI koostööd Briti ornitoloogiafondiga (British Trust for Ornithology) ja Briti Kuningliku Linnukaitse 

Seltsiga (Royal Society for the Protection of Birds), et mõista i) milliseid andmeid põhivõrguettevõtjad koguvad; ii) milliseid 

võimalusi näevad põhivõrguettevõtjad ja vabaühendused andmevahetuse parandamiseks; iii) kuidas andmeid praktikas 

kõige paremini jagada. Nad avaldasid saavutatud tulemuste kohta aruande. Mõnest järeldusest ja soovitusest on antud 

ülevaade alljärgnevas kolmes punktis. 

 

Andmetele esitatavad põhinõuded hõlmavad järgmist: 

• juurdepääs lindude esinemise ja arvukuse andmetele keskkonnamõju strateegiliseks hindamiseks ja 

keskkonnamõju hindamiseks; 

• tundlike alade kaardistamine ohtude tähtsusjärjekorda panemiseks (nt Belgia, Portugal, Slovakkia); 

• suremusandmed kas toorandmete kujul vabaühendustele, et need saaksid mõjudes veenduda, või 

eksperdihinnangu läbinud uuringu kujul põhivõrguettevõtjatele, et need saaksid kindlaks teha kõige ohualtimad 

liigid; 

• teave leevendusmeetmete mõjususe kohta, et põhivõrguettevõtja teaks, mida oleks kõige parem teha. 

 

Põhivõrguettevõtjate vahelist teabejagamist takistavad märkimisväärsed institutsionaalsed tõkked ja ka aeg 

selleks on piiratud. Mõlema probleemiga tuleb tegeleda. 

 

Andmejagamise ja pikaajalise koostöö edendamiseks võiks valida sammsammulise lähenemisviisi. Selleks oleks 

vaja: 

• töötada välja juhised väliuuringute meetodite keskkonnamõju hindamiseks kogutavate andmete kohta, korraldada 

mõju-uuringud ja leevendusmeetmete mõjususe uuringud; 

• parandada asjakohaste uuringute kättesaadavust ja nähtavust, jagades omavahel: i) metaandmeid, ii) elektriliinide 

mõju uuringute bibliograafiaid ja iii) leevendusmeetmete mõju uuringute bibliograafiaid; 

• analüüsida juba kogutavate ja jagatavate andmete ja teabe struktuuri – see oleks esimene samm laialdasemalt 

rakendatava kulu- ja ajasäästliku andmete ja teabe jagamise mudeli väljatöötamisel. 

Allikas: https://renewables-grid.eu/topics/nature-conservation/bird-data-report.html. 

 

 

Juhtumiuuring 7-4. Šotimaa idaranniku mereimetajate akustiline uuring (ECOMMAS) 

ECOMMASi projektis kasutatakse akustilisi salvesteid (C-PODe) 30 uuringukohas Šotimaa idaranniku lähedal, et 

avastada kajalokatsiooni häälitsusi. Neid häälitsusi teevad peamiselt pringlid ja silmikdelfiinid, aga ka muud delfiini- ja 

vaalaliste liigid. Kümnes uuringukohas kasutatakse ka akustilist lairibasalvestit, et salvestada ümbritsevat helitaset ja 

muid loomade häälitsusi. 

 

Alates 2013. aastast on neid seadmeid kasutatud igal aastal suvi läbi (aku peab vastu umbes neli kuud). Alates 

2015. aastast on aastas korraldatud kaks uuringut, nii et andmed on olemas ajavahemiku kohta aprillist novembrini. 

https://renewables-grid.eu/topics/nature-conservation/bird-data-report.html
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Joonis 7-1. Uuringuala 

 

ECOMMASi seirekohad 

 

Andmekogu ECOMMAS on avalikult kättesaadav allalaadimiseks ning hõlmab praegu aastaid 2013–2016. 

 

Programm annab väärtuslikku teavet Moray Firthi Natura 2000 ala kohta, mis kavandati silmikdelfiini kaitseks. Programm 

annab väärtuslikku teavet ka hariliku pringli jm elupaikade direktiivi IV lisas loetletud vaalaliste kohta. Peale selle on 

pikaajalise andmestiku olemasolu väga vajalik meretuuleparkide ehituse seireks selles piirkonnas. Beatrice’i 

meretuulepargis on nüüdseks paigaldatud sõrestikvundamentide vaiad ja piirkonda kavandatakse ka teisi tuuleparke. 

Kõigi tuuleparkide puhul on võimalik siduda konkreetse tuulepargi ehituse ja käitamise mõju vaalaliste käitumismustri 

laiema varieeruvusega selles piirkonnas. 

 

Allikas: Brookes, K.( 2017). The ECOMMAS data. doi: 10.7489/1969-1 

Andmed ja täiendav teave on kättesaadavad aadressil http://marine.gov.scot/information/east-coast-marine-mammal-

acoustic-study-ecommas. 

 

Juhtumiuuring 7-5. Kumulatiivse mõju hinnangutest määramatuse kõrvaldamine Belgias 

Alates 2016. aasta algusest on antud üheksale projektile luba ehitada ja käitada tuuleparke Põhjamere Belgia osas. 

Nendest tuuleparkidest kolm olid 2018. aasta lõpuks täielikult töövalmis. Ülejäänud kuus juba loa saanud projekti on 

erinevates ehituseelsetes etappides. Seetõttu on vaja jälgida tuulikute paigaldamisest tulenevat mõju Belgia mere 

ökosüsteemile. Keskkonnaloa tingimusena on sätestatud, et Belgia föderaalministeerium koordineerib seireprogrammi 

eesmärgiga hinnata meretuulikute positiivset ja negatiivset mõju. Programmi rahastavad tuuleparke käitavad ettevõtted, 

kes maksavad aastatasu. Sellisel lähenemisel on kolm peamist eelist, mis on loetletud allpool.  

• Kogu seiretegevus on koordineeritud, mis suurendab märgatavalt tõhusust, parandades tulemusi ja vähendades 

eelarvekulusid. 

• Eraettevõtetest arendajad saavad keskenduda oma põhitegevusele. Seire eest hoolitsevad eksperdid.  

• Valitsuse juhitav seireprogramm võimaldab paremini kindlaks teha seirevajadused.  

 

Seire tulemused esitatakse igal aastal koordineeritult kogu Põhjamere Belgia ala kohta. 

Allikas: https://odnature.naturalsciences.be/mumm/en/windfarms/. 

 

http://marine.gov.scot/information/east-coast-marine-mammal-acoustic-study-ecommas
http://marine.gov.scot/information/east-coast-marine-mammal-acoustic-study-ecommas
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7.2 Kohanduv kaitsekorraldus  

Kohanduva kaitsekorraldusega tagatakse, et kogu projekti elutsükli jooksul järgitakse asjakohase hindamise 

järeldusi.  

Kohanduva kaitsekorralduse põhimõtted on järgmised: 

• jälgimine: süstemaatiline andmekogumine (seire); 

• hindamine: i) seireandmete hindamine ja ii) mis tahes muutuste kindlakstegemine, mis võiks muuta 

varasemat prognoosi, et projekt ei avalda ala terviklikkusele negatiivset mõju ning sellise mõju 

puudumise suhtes ei ole teaduslikust seisukohast mingisugust põhjendatud kahtlust; 

• teavitamine: peamiste sidusrühmade teavitamine analüüsi tulemustest; 

• tegutsemine: vajaduse korral algatatakse kaitsekorralduslikud meetmed ettenägematu olulise mõju 

vähendamiseks;  

• tsüklit korratakse, et tagada rakendatud meetmete mõjusus. 

Kohanduva kaitsekorralduse kava peab tagama  

• piisavad rahalised vahendid, et katta hinnangulised seire-, võimaliku konsulteerimise ja 

kaitsekorraldusmeetmete kulud (v.a leevendusmeetmete kulud); 

• riigi pädeva asutuse heakskiidu enne kohanduva kaitsekorraldusega alustamist; 

• kõigi peamiste sidusrühmade osalemise seire ja kohanduva kaitsekorralduse rakendamisel;  

• kõigile peamistele sidusrühmadele juurdepääsu seireandmetele ja kaitsekorraldusmeetmete 

üksikasjadele. 

 

Erandjuhtudel võib kohanduv kaitsekorraldus seada ohtu tuulepargi majandusliku elujõulisuse. Nii on see 

näiteks juhul, kui ametiasutused nõuavad ühe või mitme turbiini püsivat seiskamist. Muidugi on kõigi 

sidusrühmade huvides selliseid olukordi vältida, tehes enne tuulepargi taristu kasutuselevõtmist üksikasjalikke 

hindamisi.  

Kasulik allikas, kust leida täiendavat teavet kohanduva kaitsekorralduse kohta, on WRENi kohanduva 

kaitsekorralduse valge raamat (Hanna jt, 2016).  

Valge raamat sisaldab ka mitut juhtumiuuringut. Mõnda neist on kirjeldatud allpool (juhtumiuuring 

Juhtumiuuring 7-6). 

Juhtumiuuring 7-6. Kohanduva kaitsekorralduse näiteid ELi liikmesriikidest 

• Candeeirose tuulepark asub Portugali keskosas ja on rakendanud kordusvaatlustel põhinevat lähenemist ehitusjärgse 

lindude suremuse seireks. Kolme ehitusjärgse aasta jooksul toimunud lindude seire näitas, et tuulepargis hukkusid 

kõige sagedamini tuuletallajad (Falco tinnunculus). Seetõttu seireprogrammi muudeti, et uurida tuuletallajate 

populatsiooni ja hinnata, kas tuulepargi mõju sellele liigile on oluline. Tuulepargi mõju kohalikule tuuletallajate 

populatsioonile peeti oluliseks, mis viis alakeskse leevendusmeetmete programmi väljatöötamisele (mis põhines 

kohapealsel minimeerimisel ja vastumeetmete võtmisel/kompenseerimisel). Leevendusmeetmete programm hõlmas i) 

kohalikku päritolu põõsaste istutamist; ii) elupaikade ja võserike alade laiendamist tuulikutest kaugemal ja iii) 

kariloomade karjatamise suurendamist tuulikutest eemal, et suurendada elupaiga heterogeensust. 

Leevendusmeetmete programmi rakendamine algas 2013. aastal ja kestis kuni 2016. aastani. Tuuletallajate 

populatsiooni seire ja korjuste uuringud on jätkunud, et hinnata leevendusmeetmete edukust. 

• Saksamaal ei nõuta kohanduvat kaitsekorraldust ja puuduvad ametlikud eeskirjad selle kasutamise kohta 

tuuleenergeetika projektide puhul. Sellele vaatamata on mitme projekti puhul rakendatud kohanduva kaitsekorralduse 

põhimõtteid. Näiteks Ellerni tuulepargis Rheinland-Pfalzi edelaosas püüti vähendada nahkhiirte suremust kokkupõrgete 

tõttu, piirates aprillist oktoobrini turbiinide tegevust, kui tuulekiirus oli alla 6 m/s. Seda leevendusmeedet nõudsid 

kohalikud ametiasutused ja see oli ka tuulepargi ehituseks loa saamise tingimus, mis lähtus riiklikest suunistest. 

Esimese tegevusaasta jooksul koguti andmeid korjuste uuringute ja gondliuuringute144 abil. Pärast esimest 

tegevusaastat võrreldi seireandmeid piirväärtustega, mille määrasid sidusrühmad, sh looduskaitseorganisatsioonid ja 

projekti sponsor. Selle tulemusena muudeti turbiinide töö piiramise meetodeid, et piirväärtusi ei ületataks. Seiret oli 

vaja üksnes esimesel kahel tegevusaastal ja edasi muutusi seirekavas praegu ei kavandata. 

                                                      

144 Gondel on korpus, milles paikevad tuuleturbiini kõik elektrit tootvad komponendid. 
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• Näite võib tuua ka ühest maismaal asuvast 50 MW võimsusega tuulepargist Ühendkuningriigis, mis rajati 

nõmmeelupaika juba enam kui kümne aasta eest. Enne ehituse algust töötati välja kokkupõrkeohu mudelid, mis 

näitasid, et tuulepark võib kujutada endast ohtu välja-loorkullile (Circus cyaneus). Viidi läbi seire, et otsustada, kuidas 

kõige tõhusamalt majandada kanarbikunõmme elupaika, et kontrollitud põletamisega, dreenide tõkestamisega jne. 

välja-loorkulli elutingimusi parandada. Seiretulemuste põhjal otsustatakse igal aastal, kuidas nõmmeelupaika kõige 

paremini majandada, mis omakorda vähendab välja-loorkullide jaoks kokkupõrkeohtu. Teadmised selle kohta, mil 

määral need tegevused on liikidele kasuks tulnud, on aja jooksul paranenud. 

• Hispaania lõunaosas Cádizis asuvates La Janda tuuleparkides hukkus arvukalt linde tiivikulaba löögist. Pärast mitut 

kohtumist tegid teadlased ettepaneku võtta lindude suremuse vähendamiseks kasutusele uudne meetod: see seisneb 

selles, et jälgitakse lindude – eriti ohustatumate liikide, nt kaeluskotka (Gyps vulvus) – lendu tuulepargi alal. Kui 

tuulepargi operaatorid märkavad ohtlikku olukorda, saavad nad vastavad turbiinid seisata ja käivitavad need alles 

pärast seda, kui linnud on alalt lahkunud. Operaatoreid koolitati, et nad oskaksid kokkupõrkeid märgata, ja ala otsiti 

läbi korjuste leidmiseks. Kokkupõrkeseiret tehti iga päev varahommikust hilisõhtuni. Kõik osapooled jõudsid järgmise 

kokkuleppeni: süsteemi eest maksid tuuleenergia ettevõtted; andmeid analüüsisid ja tõlgendasid teadlased ja 

keskkonnaametid ootasid enne rangemate meetmete võtmist ära tulemused. Pärast kahe aasta möödumist oli lindude 

suremus vähenenud 50 % ja energiatootmine ligikaudu 0,7 % aastas (de Lucas jt, 2012). Sestsaadik on seiremeetodit 

jätkuvalt kasutatud ja lindude suremus veelgi langenud. 

Allikas: „‘WREN’ adaptive-management white paper“ (WRENi kohanduva kaitsekorralduse valge raamat) (Hanna jt, 2016) 

 

Juhtumiuuring 7-7 Madalmaade meretuuleenergiaalane ökoloogiline programm Wozep 

2015. aastal käivitas Madalmaade majandusministeerium (EZ ED 2020) integreeritud seire- ja uuringuprogrammi Wozep, 

et täita lünki teadmistes meretuuleparkide mõjude kohta Põhjamere lõunaosa ökosüsteemile. See üldise suunitlusega 

programm käivitati vastusena Madalmaade avaliku sektori ehitustööde ja veekogude majandamise peadirektoraadi RWS 

soovitusele, mis tulenes järeldusest, et lüngad teadmistes olid peamiselt pigem üldist laadi kui seotud konkreetsete 

meretuuleparkidega.  

 

Praegu rakendatavas seireprogrammis (Rijkswaterstaat, 2016) on kirjeldatud aastateks 2017–2021 kavandatud seire 

ulatust. Seejuures on oluline, et kavas on kirjeldatud kavandatavaid töid, kuid jäetud ruumi ka paindlikkusele. Paindlikkust 

võib olla vaja, kui 

• tehakse muutusi uuringute tulemuste põhjal, 

• muutub poliitika või 

• edaspidi muutuvad prioriteedid. 

 

Wozepi programmi kohane seire- ja uuringutegevus peab aitama saavutada järgmisi eesmärke: 

• vähendada teaduslikes seisukohtades esinevat määramatust, mis tuleneb puudulikest teadmistest ja oletustest 

ökoloogilise ja kumulatiivse mõju hindamise, keskkonnamõju hindamise ja asjakohase hindamise raamistikus; 

• vähendada määramatust, mis tuleneb puudulikest teadmistest ja oletustest meretuuleparkide pikaajalise mõju ja 

laiendamise kohta (kuna riik kavatseb taastuvenergia – tuule- ja päikeseenergia – kasutamist laiendada, võivad ka 

meretuuleparke haldavad ettevõtted mõelda laienemisele); 

• otsustada, kas leevendusmeetmed on tõhusad (arvestades 40 % kulude vähendamist Hollandi 

energiakokkuleppes, mille valitsus on sõlminud tööandjate, ametiühingute, keskkonnaorganisatsioonide jt-ga). 

 

Eespool kirjeldatud eesmärgid tulenevad Hollandi valitsuse lubadusest kohaldada uutele meretuuleparkidele lubade 

andmisel kohanduva kaitsekorralduse põhimõtteid (IEA Wind Task 34 (WREN)). On kehtestatud programmid lindude, 

nahkhiirte, mereimetajate, kalade ja merepõhjaorganismide uurimiseks.  

 

See meetod kujutab endast kohanduvat kaitsekorraldust riigi tasandil. See on seotud mitme riigi vahel tehtava koostööga, 

mille eesmärk on töötada välja sarnased meetodid tuuleenergeetika jaoks. 

Allikas:  

Rijkswaterstaat (2016) Meretuuleenergia ökoloogiline programm (Wozep) 

Seire- ja uuringuprogramm 2017–2021. 

IEA Wind Task 34 (WREN), tehniline aruanne, detsember 2016. Kohanduva kaitsekorralduse valge 

raamat, terviktekst on kättesaadav aadressil: www.tethys.pnnl.gov/about-wren, 

https://www.noordzeeloket.nl/publish/pages/122275/offshore_wind_ecological_programme_wozep_-

_monitoring_and_research_programme_2017-2021_5284.pdf. 

Täiendavat infot vt  www.noordzeeloket.nl. 

 

http://www.tethys.pnnl.gov/about-wren
https://www.noordzeeloket.nl/publish/pages/122275/offshore_wind_ecological_programme_wozep_-_monitoring_and_research_programme_2017-2021_5284.pdf
https://www.noordzeeloket.nl/publish/pages/122275/offshore_wind_ecological_programme_wozep_-_monitoring_and_research_programme_2017-2021_5284.pdf
http://www.noordzeeloket.nl/
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Juhtumiuuring 3-1. Juhend 
ruumiline ulatuse 
kindlaksmääramiseks 
kumulatiivse mõju 
hindamise puhul, mis on 
seotud 
linnupopulatsioonidega 
Flaami piirkonnas (Belgia) 

BE 

X           X      X    

Juhtumiuuring 3-2. 
Kumulatiivse mõju 
hindamise käsitlemine 
Madalmaade 
meretuuleenergeetika 
projektide puhul 

NL 

 X          X  X    X  X  

Juhtumiuuring 3-3. 
Ettevaatusprintsiibi 
rakendamine 
tuuleenergeetika 
arendamise ruumilisel 
planeerimisel – metsised 
Schwarzwaldis (Saksamaa) 
(LIFE-projekt: 
LIFE98_NAT_D_005087) 

DE 

X  X X     X     X    X    

Juhtumiuuring 3-4. 
Rochdale’i 
projekteerimislahenduste 
valik: 
projekteerimissuundumuste
ga seotud määramatusega 
arvestamine – kohaldamine 

UK 

X        X     X        
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Orstedi meretuulepargi 
„Hornsea 3“ suhtes 

Juhtumiuuring 3-5. Mitme 
sidusrühma koostöö 
Saksamaal 

DE 
X X X    X   X X  X X X X X X X X  

Juhtumiuuring 3-6. Mitme 
sidusrühma koostöö 
Prantsusmaal 

FR 
X     X   X X  X X X X X X X X   

Juhtumiuuring 4-1. Kaart, 
mis näitab Belgia Flaami 
piirkonnas elunevate 
lindude ja nahkhiirte 

tundlikkust tuuleparkide 
suhtes 

BE 

X  X X       X  X X    X X   

Juhtumiuuring 4-2. 
Liuglevate lindude tundlike 
alade kaart 
tuuleenergeetika 
arendamiseks Kreekas 
Traakias 

EL 

X  X X       X  X X X   X    

Juhtumiuuring 4-3. 
SeaMaST (Seabird 
Mapping and Sensitivity 
Tool, merelindude 
kaardistamise ja tundlikkuse 
uurimise vahend): Inglismaa 
territoriaalvetes 
tuuleparkide mõju 

hindamiseks kasutatav 
vahend 

UK 

 X X X       X       X    

Juhtumiuuring 4-4. Projekt 
Edulis, näide tuuleenergia 

BE 
 X X          X         
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tootmise ja vesiviljeluse 
kombinatsioonist 
Põhjameres (Belgia) 

Juhtumiuuring 4-5. Söödava 
austri taastamine 
meretuuleparkides 
(Madalmaad) 

NL 

 X X          X        X 

Juhtumiuuring 5-1. 
Dobrogeas (Rumeenia 
kaguosas) tuulikute 
ehitamise tõttu stepistunud 
rohumaadele avaldunud 
mõju 

RO 

X          X   X       X 

Juhtumiuuring 5-2. 
RENEBAT II ja 
RENEBAT III / ProBat 

DE 
X X           X      X   

Juhtumiuuring 5-3. 
Ultraheliseadmete 
kasutamine nahkhiirte 
peletamiseks 

Rahvusv
aheline 

X X           X    X  X   

Juhtumiuuring 5-4. Radar- 
ja vahetu vaatluse 
kombineerimine pelikanide 
kokkupõrkeriski 
hindamiseks kavandatavas 
tuulepargis (Cape West 
Coast, Lõuna-Aafrika) 

Rahvusv
aheline 

X          X  X X X   X    

Juhtumiuuring 5-5. 
Flandrias (Belgia) lindude ja 
tuuleenergiaga seoses 
kasutatav mõju olulisuse 
hindamise metoodika 

BE 

X         X        X    
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Juhtumiuuring 5-6. GenEst, 
töövahend kokkupõrgetest 
tingitud suremuse 
hindamiseks 
tuuleenergeetika 
arendusobjektides 

Rahvusv
aheline 

X          X       X X   

Juhtumiuuring 5-7. GPS-
jälgimise kasutamine 
Prantsusmaal, et teha 
kindlaks väljatõrjumise 
esinemine kaljukotkaste 
puhul (Aquila chrysaetos) 

FR 

X  X        X   X X X X X    

Juhtumiuuring 5-8. 
Nõudmisel seiskamine 
vaatlejate abil (Tarifa, 
Hispaania) 

ES 

X            X    X X    

Juhtumiuuring 5-9. 
Nõudmisel seiskamine 
radari abil (Barão de São 
João tuulepark, Portugal) 

PT 

X            X    X X    

Juhtumiuuring 5-10. 
Seiskamine saagikoristuse 
ajal (Saksamaa) 

DE 
X            X     X    

Juhtumiuuring 5-11. 
Värvitud tiivikulabade ja 
tuulikumastide parem 
nähtavus (Smøla tuulepark, 
Norra) 

NO 

X            X     X    

Juhtumiuuring 5-12. 
Automaatse kokkupõrgete 
vältimise süsteemi 
kasutamine, et vähendada 

EL 

X            X     X    
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kokkupõrgete mõju 
pelikanidele (Pelecanus 
crispus ja Pelecanus 
onocrotalus) (Prespa 
rahvuspark, Kreeka) 

Juhtumiuuring 5-13. 
Elupaiga kaitsekorraldus 
kokkupõrkeriski 
vähendamiseks stepi-
tuuletallaja (Falco 
naumanni) puhul 
(Hispaania) 

ES 

X          X  X    X X   X 

Juhtumiuuring 5-14. 
Merikotka (Haliaeetus 
albicilla) kokkupõrkeohu 
vähendamine Smøla 
tuulepargi 
ajakohastamisega Norras 

NO 

X X   X      X  X     X    

Juhtumiuuring 5-15. 
Tiiruliikide kokkupõrkeohu 
vähendamine Belgias 
Zeebrugge tuulepargi 
ajakohastamise teel 

BE 

X X   X      X  X    X X X   

Juhtumiuuring 6-1. 
Halvenenud seisundiga 
elupaiga taastamine Anholti 
meretuulepargi ehitamise 
ajal Taanis 

DK 

 X           X        X 

Juhtumiuuring 6-2. 
Merelindude lennukõrguse 
hindamine LiDARi abil 

Rahvusv
aheline  X             X X X X    
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Juhtumiuuring 6-3. 
Mereimetajate populatsiooni 
mudelid 

UK 
 X            X      X  

Juhtumiuuring 6-4. 
Vundamendivaiade 
rammimisega kaasneva 
müra mõju hindamine 
Saksamaal 

DE 

 X        X X         X  

Juhtumiuuring 6-5. Hariliku 
pringliga seotud tingimused 
meretuulepargi ehitusloa 
andmisel Rootsis 

SE 

 X  X      X X  X       X  

Juhtumiuuring 6-6. 
Vundamendivaiade 
rammimisega kaasneva 
müra mõju leevendamine 
Saksamaal 

DE 

 X         X  X       X  

Juhtumiuuring 7-1. 
Ehituseelsed ja -järgsed 
uuringud lindudele avalduva 
mõju kohta Storruni 
tuulepargis Põhja-Rootsi 
mäestikupiirkonnas 

SE 

X  X        X   X X  X X    

Juhtumiuuring 7-2. 
Seireprotokoll Prantsusmaal 

FR 
X       X   X  X    X X X   

Juhtumiuuring 7-3. 
Põhivõrguettevõtjate poolt 
lindude kohta kogutud 
andmete tõhusam 
kasutamine ja läbipaistvus 

 

X   X          X   X X    

Juhtumiuuring 7-4. Šotimaa 
idaranniku mereimetajate 

UK 
 X X X       X         X  
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akustiline uuring 
(ECOMMAS) 

Juhtumiuuring 7-5. 
Kumulatiivse mõju 
hinnangutest määramatuse 
kõrvaldamine Belgias 

BE 

 X          X X X  X X X X X X 

Juhtumiuuring 7-6. 
Kohanduva 
kaitsekorralduse näiteid ELi 
liikmesriikidest 

ELi 
liikmesrii
gid 

X       X         X X X   

Juhtumiuuring 7-7 
Madalmaade 
meretuuleenergiaalane 
ökoloogiline programm 
Wozep 

NL 

 X            X  X X X X X X 
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B LIIDE – RAHVUSVAHELISED ALGATUSED 

Selles peatükis kirjeldatakse Euroopa kõige olulisemaid konventsioone taastuvenergia (nagu tuuleenergia) ja elurikkuse 

kaitse valdkonnas. Mitme konventsiooniga on vastu võetud ka konkreetsed soovitused ja otsused tuuleparkide ja 

elurikkuse kohta. 

Rahvusvahelised konventsioonid ja kokkulepped looduse ja elurikkuse valdkonnas  

EL ja selle liikmesriigid nagu ka enamik muid Euroopa riike on mitmesuguste rahvusvaheliste keskkonnakonventsioonide 

ja -kokkulepete lepinguosalised. Seepärast tuleb ELi ja liikmesriikide looduse ja elurikkuse kaitse õigusraamistikes võtta 

ka täielikult arvesse nende konventsioonide ja kokkulepete alusel võetud kohustusi.  

Need konventsioonid ja lepingud on aidanud kujundada ELis elurikkuse poliitika- ja õigusraamistikku. Samuti on need 

aidanud kujundada suhteid ELi ja muude riikide vahel. Mitme konventsiooniga on vastu võetud ka konkreetsed soovitused 

ja otsused energiataristu – eelkõige õhuliinide – ja eluslooduse kohta.  

Bioloogilise mitmekesisuse konventsioon145 

Bioloogilise mitmekesisuse konventsioon on 1992. aasta juunis Rio de Janeiros vastu võetud ülemaailmne kokkulepe. 

Konventsioon laiendas elurikkuse (bioloogilise mitmekesisuse) kaitset liikidelt ja elupaikadelt bioloogiliste ressursside 

jätkusuutlikule kasutamisele inimkonna hüvanguks. Praeguse seisuga on konventsiooniga ühinenud 193 riiki.  

Euroopa looduskeskkonna ja looduslike elupaikade kaitse konventsioon (BERNI KONVENTSIOON)146 

Euroopa looduskeskkonna ja looduslike elupaikade kaitse konventsioon, mida teatakse ka Berni konventsioonina, jõustus 

1982. aastal. See on täitnud tähtsat rolli elurikkuse kaitse alase töö tõhustamisel Euroopas. Konventsiooni on 

ratifitseerinud EL, neli Aafrika riiki ja 45 Euroopa Nõukogu liikmesriiki. Konventsiooni üks oluline eesmärk on luua 

kaitsealadest nn EMERALDi võrgustik147. See võrgustik tegutseb kõrvuti ELi Natura 2000 võrgustikuga. 2004. aastal võttis 

Berni konventsiooni alaline komitee vastu soovituse (nr 110) eesmärgiga minimeerida maapealsete elektri 

ülekandeseadmete (elektriliinide) kahjulikku mõju lindudele148. 2011. aastal palus alaline komitee konventsiooniosalistel 

esitada kaks korda aastas aruande soovituse nr 110 rakendamisel tehtud edusammude kohta. 

Metsloomade rändliikide kaitse konventsioon149 

Metsloomade rändliikide kaitse konventsiooni (Bonni konventsiooni) eesmärk on säilitada rändliike kogu nende looduslikus 

levilas. Konventsioon jõustus 1983. aastal ja praeguse seisuga on sellega ühinenud 116 osalist. Mitu selle konventsiooni 

alusel vastu võetud resolutsiooni, soovitust ja kokkulepet aitavad leevendada probleeme, mida võib rändloomadele 

põhjustada energiataristu, eelkõige õhuliinid. Neid on lühidalt kirjeldatud allpool.  

Bonni konventsiooni resolutsioonis 7.4150 rändlindude elektrilöökide kohta kutsutakse kõiki osalisi ja mitteosalisi 

vähendama elektrilöökide ohtu, rakendades liinide kavandamisel ja rekonstrueerimisel sobivaid meetmeid. 

Meetmete kataloog dokumendis UNEP/CMS/Inf.7.21. 

Aafrika ja Euraasia rändröövlindude kaitset käsitleva vastastikuse mõistmise memorandumi tegevuskavas151 

loetakse elektriliine põhiliseks ohuks lindudele ja on sõnastatud prioriteetne meede nende mõju vähendamiseks. 

Kava eesmärk on edendada rajatiste kavandamisel ja ehitamisel võimalikult kõrgeid keskkonnastandardeid, 

sealhulgas keskkonnamõju hindamiste kaudu, et vähendada eelkõige kokkupõrgetest ja elektrilöökidest tulenevat 

                                                      

145 https://www.cbd.int/. 
146 www.coe.int/t/dg4/cultureheritage/nature/bern/default_en.asp. 
147 www.coe.int/t/dg4/cultureheritage/nature/EcoNetworks/Default_en.asp. 
148 https://wcd.coe.int/wcd/ViewDoc.jsp?Ref=Rec(2004)110&Language=lanEnglish&Ver=original&Site=DG4-
Nature&BackColorInternet=DBDCF2&BackColorIntranet=FDC864&BackColorLogged=FDC864. 
149 www.cms.int. 
150 Kättesaadav näiteks aadressil 
www.cms.int/bodies/ScC/12th_scientific_council/pdf/English/Inf08_Resolutions_and_Recommendations_E.pdf. 
151 www.cms.int/species/raptors/index.htm. 

https://www.cbd.int/
http://www.coe.int/t/dg4/cultureheritage/nature/bern/default_en.asp
http://www.coe.int/t/dg4/cultureheritage/nature/EcoNetworks/Default_en.asp
https://wcd.coe.int/wcd/ViewDoc.jsp?Ref=Rec(2004)110&Language=lanEnglish&Ver=original&Site=DG4-Nature&BackColorInternet=DBDCF2&BackColorIntranet=FDC864&BackColorLogged=FDC864
https://wcd.coe.int/wcd/ViewDoc.jsp?Ref=Rec(2004)110&Language=lanEnglish&Ver=original&Site=DG4-Nature&BackColorInternet=DBDCF2&BackColorIntranet=FDC864&BackColorLogged=FDC864
http://www.cms.int/
http://www.cms.int/bodies/ScC/12th_scientific_council/pdf/English/Inf08_Resolutions_and_Recommendations_E.pdf
http://www.cms.int/species/raptors/index.htm
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mõju liikidele, ning püüda vähendada olemasolevate rajatiste mõju, kui selgub, et need avaldavad asjaomastele 

liikidele negatiivset mõju.  

Tegevuskavas pakutakse seoses elektriliinide ja röövlindudega välja järgmised neli tegevust: 

 vaadata läbi asjakohased õigusaktid ja võtta võimaluse korral meetmeid tagamaks, et neis nõutaks 

kõikide uute elektriliinide projekteerimisel röövlindude elektrilöökide vältimist; 

 teha tähtsate alade kohta riskianalüüs, et teha kindlaks inimtegevusest põhjustatud (sh põlengud, mürgi 

väljapanemine, pestitsiidide kasutamine, elektriliinid, tuuleturbiinid) märkimisväärse suremuse tegelikud 

või võimalikud põhjused ning ja nendega tegeleda; 

 võimaluse korral võtta vajalikke meetmeid tagamaks, et lindudele kõige ohtlikumaid olemasolevaid 

elektriliine muudetakse röövlindude elektrilöökide vältimiseks; 

 jälgida elektriliinide ja tuuleparkide mõju röövlindudele, sealhulgas olemasolevate andmete, näiteks 

rõngastamisandmete analüüsi teel.  

Aafrika ja Euraasia rändveelindude kaitse kokkuleppes152 kutsutakse üles koordineeritud tegevusele rändveelindude 

rände- või lennuteede ulatuses. Kokkulepe jõustus 1999. aastal. See hõlmab 119 riiki ja 235 veelinnuliiki. Euroopa Liit 

ratifitseeris Aafrika ja Euraasia rändveelindude kaitse kokkuleppe 2005. aastal.  

Euroopa nahkhiirte asurkondade kaitse leping (EUROBATS)153 hõlmab kõigi Euroopas leiduva 45 nahkhiireliigi kaitset. 

Leping jõustus 1994. aastal. Praegu on sellega ühinenud 32 riiki. Selle alusel toimuv põhiline tegevus on ühiste 

kaitsestrateegiate elluviimine ja rahvusvaheline kogemuste vahetamine. Resolutsioonis 8.4 käsitletakse konkreetselt 

elektrituulikuid ja nahkhiirte populatsioone154. 

Läänemere, Atlandi ookeani kirdeosa, Iiri mere ja Põhjamere väikevaalaliste kaitse kokkulepe (ASCOBANS)155 

käivitati 1991. aastal. Kokkuleppe eesmärk on koordineerida kümne osalise hulgas meetmeid, et vähendada kaaspüüki, 

elupaikade kadumist, merereostust ja akustiliste häirete negatiivset mõju. 2006. aastal võeti vastu resolutsioon müra 

kahjuliku mõju kohta väikevaalalistele, ka seoses energiataristute võimaliku mõjuga.  

Kokkulepe vaalaliste kaitsmise kohta Mustas meres, Vahemeres ja sellega külgneval Atlandi ookeani alal 

(ACCOBAMS)156 on koostööraamistik merekeskkonna bioloogilise mitmekesisuse kaitseks Vahemeres ja Mustas meres. 

Selle põhieesmärk on vähendada ohte nende merede vaalalistele ja parandada teadmisi nende kohta. Kokkulepe jõustus 

2001. aastal. 

Rahvusvahelise tähtsusega märgalade konventsioon (RAMSAR)157 

Rahvusvahelise tähtsusega märgalade konventsioon, mida teatakse ka Ramsari konventsiooni nime all, on 

valitsustevaheline leping, millega on loodud riikide meetmete ja rahvusvahelise koostöö aamistik, et märgalasid kaitsta ja 

targalt kasutada. Konventsioon võeti vastu 1971. aastal ning seda muudeti 1982. ja 1987. aastal. Praegu on sellel 

160 osalist ja Ramsari rahvusvahelise tähtsusega märgalade loendisse on seni lisatud 2006 ala kogu maailmast. 

Konventsioonis ei nähta ette selle ratifitseerimist riigiüleste ühenduste poolt, nagu Euroopa Liit, kuid kõik ELi liikmesriigid 

on kokkuleppega ühinenud.  

Kirde-Atlandi merekeskkonna kaitse konventsioon (OSPAR)158 

OSPAR suunab rahvusvahelist koostööd mitmesugustes küsimustes, sealhulgas i) merekeskkonna bioloogilise 

mitmekesisuse ja ökosüsteemide kaitse; ii) eutrofeerumise ja ohtlike ainete mõju ning iii) seire ja hindamise küsimused. 

Konventsioon jõustus 1992. aastal pärast varasemate (1972. ja 1974. aasta) Oslo ja Pariisi konventsioonide ühendamist. 

Selle konventsiooni egiidi all on algatatud mitu uuringut energiataristute võimaliku mõju kohta merekeskkonnale.  

                                                      

152 www.unep‑aewa.org. 
153 www.eurobats.org. 
154 https://www.eurobats.org/sites/default/files/documents/pdf/Standing_Committee/Doc.StC14-AC23.15-
DraftResolution8.4_WindTurbines.pdf. 
155 www.ascobans.org. 
156 www.accobams.org. 
157 www.rasmsar.org. 
158 www.ospar.org. 

http://www.unep‐aewa.org/
http://www.eurobats.org/
https://www.eurobats.org/sites/default/files/documents/pdf/Standing_Committee/Doc.StC14-AC23.15-DraftResolution8.4_WindTurbines.pdf
https://www.eurobats.org/sites/default/files/documents/pdf/Standing_Committee/Doc.StC14-AC23.15-DraftResolution8.4_WindTurbines.pdf
http://www.ascobans.org/
http://www.accobams.org/
http://www.rasmsar.org/
http://www.ospar.org/
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Läänemere piirkonna merekeskkonna kaitse konventsioon (HELCOM)159  

HELCOM ehk Helsingi konventsioon hõlmab Läänemere vesistut ja kõiki selle valgala siseveekogusid. Konventsioon võeti 

vastu 1980. aastal ning seda muudeti 1992. aastal. Konventsiooniga on ühinenud EL ja kõik Läänemere-äärsed riigid.  

Vahemere merekeskkonna ja rannikuala kaitse konventsioon (Barcelona konventsioon)160 

Vahemere merekeskkonna ja rannikuala kaitse konventsiooni ehk Barcelona konventsiooni eesmärk on eelkõige 

reguleerida ja vähendada igat liiki saasteainete negatiivset mõju Vahemere basseinis. Konventsioon koostati 1976. aastal 

ja seda muudeti viimati 1995. aastal. Sellega on ühinenud enamik Vahemere-äärseid riike. 

  

                                                      

159 www.helcom.fi. 
160 www.unep.ch/regionalseas/regions/med/t_barcel.htm. 

http://www.helcom.fi/
http://www.unep.ch/regionalseas/regions/med/t_barcel.htm
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C LIIDE– ASJAKOHANE HINDAMINE 

Tabel 9-1. Näiteid headest tavadest, mis aitavad vältida tuuleenergeetika arendusobjektide hindamisel esinevaid tüüpilisi 
määramatuse allikaid 

Määramatuse allikas Hea tava  

 Kava Projekt 

Tuuleenergeetika arendusobjektide 
asukoha olulisus Natura 2000 
võrgustiku terviklikkuse seisukohast 
projekti asukoha valimise etapil 

Kaardistada eluslooduse tundlikud 
alad piirkonna/riigi tasandil, et teha 
kindlaks piirav mõju tuuleenergeetika 
arendamisele. 

Lähtudes eluslooduse tundlike alade 
piirkonna/riigi tasandi 
kaardistamisest, teha kindlaks 
asukohad ja kaardistada tundlikud 
alad projekti tasandil, kui neid esineb 

Ebapiisavad teadmised 
alustingimustest  
 
Näited: 
• Merepõhja elupaikade ulatus ja 

kvaliteet 
• Mereimetajate ja lindude levik ja 

arvukus merealal 
• Nahkhiirte varjepaikade jaotus, 

suurus ja tüüp 

Korraldada piirkondlikke/riiklikke 
uuringuprogramme, et täita lünki 
planeeringualastes teadmistes 

Korraldada uuringuid, et täita lünki 
projektialastes teadmistes 

Ebapiisavad teadmised liikide 
käitumisest 
 
Näited: 
• Nahkhiirte toiduotsimisteed 
• Maismaa- ja merelindude 

käitumine öisel toiduotsimisel 
• Lindude lennukõrgus ja -kiirus 

Korraldada piirkondlikke/riiklikke 
uurimisprogramme, et täita lünki 
teadmistes 

Korraldada uuringuid, et täita lünki 
teadmistes, mis on seotud projekti 
uurimisvaldkonnaga ja/või küsida 
eksperdiarvamust riigi ja/või 
rahvusvahelistelt spetsialistidelt 

Mõju omistamine individuaalsele 
erikaitsealale (loodusalale/linnualale), 
eriti kui liik on hajunud laiemasse 
populatsiooni 

Korraldada piirkondlikke/riiklikke 
uurimisprogramme, et täita lünki 
teadmistes 

Kui riigi pädeva asutusega pole 
kokku lepitud ühises lähenemises, 
luua riigi pädeva asutuse osalusel 
ekspertide töörühm eesmärgiga 
leppida kokku ühises lähenemises 
mõjude omistamise suhtes 
individuaalsetele erikaitsealadele 

Prognoosimudelite täpsus 
 
Näited: 
• Kokkupõrkeohu mudelid lindude 

jaoks 
• Liikide populatsioonide mudelid 

mereimetajate ja lindude jaoks 

Esitada selgelt ja läbipaistvalt 
prognoosidega seotud määramatuse 
tasemed 
 
Hinnata prognooside ja nendega 
seotud usalduspiiride põhjal olulisust 
 
Luua eksperdirühm, kuhu kuuluksid 
ka riigi pädeva asutuse esindajad, et 
leppida kokku prognoosimudelitest 
lähtuvas olulisuse määramise 
meetodis 
 
Liikide populatsioonimudelid peavad 
olema piirkonna/riigi tasandil (nõuab 
ka lähteandmeid piirkonna/riigi 
tasandil) 

Esitada selgelt ja läbipaistvalt 
prognoosidega seotud määramatuse 
tasemed 
 
Hinnata prognooside ja nendega 
seotud usalduspiiride põhjal olulisust 
 
Luua eksperdirühm, kuhu kuuluksid 
ka riigi pädeva asutuse esindajad, et 
leppida kokku prognoosimudelitest 
lähtuvas olulisuse määramise 
meetodis  
 
Projekti hindamisel kasutatavad 
liikide populatsioonide mudelid 
peavad olema Natura 2000 ala(de) 
tasandil (nõuab ka lähteandmeid 
Natura 2000 alade tasandil) 
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D LIIDE– ELUSLOODUSE TUNDLIKKUSE KAARDISTAMISE KÄSIRAAMAT 

Eluslooduse tundlikkuse kaardistamise käsiraamatus esitatakse kõikehõlmav ülevaade andmestikest, metoodikatest ja 

GIS-rakendustest, mida on vaja selleks, et töötada ELis välja tõhusad eluslooduse tundlikkuse kaardistamise meetodid. 

Käsiraamat koondab teavet, mida on vaja selliste meetodite väljatöötamiseks erinevate taastuvenergeetika tehnoloogiate 

tarbeks, sh tuule-, päikese- ja ookeanienergia. Käsiraamat keskendub mitmele eluslooduse kesksele osale. Need 

hõlmavad kõiki ELi loodusdirektiividega kaitstud liike ja elupaiku, rõhuasetusega lindudel, nahkhiirtel ja mereimetajatel. 

Käsiraamat sisaldab põhisoovitusi kõige sobivamate andmetüüpide ja sensitiivsusanalüüsi kohta. Samuti sisaldab see 

arvukalt linke välistele veebisaitidele ja dokumentidele, millest leiab põhjalikku täiendavat teavet ja näiteid. 

Käsiraamat on interaktiivne. Kasutajad saavad sisus liikuda navigeerimisribal olevate ikoonide abil või kasutades 

peatükkide ja alapeatükkide päises olevaid linke. Selles mõttes sarnaneb käsiraamat veebisaidiga.  

Käsiraamatu mõned kesksed teemad on esitatud allpool nii loetelupunktidena kui ka põhjalikumas käsitluses:  

• etapiviisiline lähenemine eluslooduse tundlike alade kaardistamisele;  

• elurikkuse tundlikkuse hindamise süsteemi väljatöötamine;  

• ülevaade ruumilistest elurikkuse andmetest; 

• peamised soovitused.  

Käsiraamat on koostatud osana Euroopa Komisjoni projektist, mille eesmärk on analüüsida ja leevendada taastuvenergia 

projektide mõju linnu- ja elupaikade direktiivi alusel kaitstud elupaikadele ja liikidele161. 

Etapiviisiline lähenemine eluslooduse tundlike alade kaardistamisele 

Teha kindlaks, millise taastuvenergia liigi jaoks on projekt mõeldud ja mis liike ja elupaiku see tõenäoliselt mõjutab  

Millise taastuvenergia liigi taristuga on tegemist (tuule-, päikese-, geotermiline, ookeanienergia)? Mis liike või elupaiku 

projekt tõenäoliselt mõjutab? Kuidas projekt neid tõenäoliselt mõjutab? 

 

Mõjutatud liigid/elupaigad 

• Kaaluda, mis liigid/elupaigad on projekti seisukohast olulised (igal projekti etapil), võttes arvesse kogu liikide 

elutsüklit (sigimisaeg, rändeaeg jne).  

• Kaaluda projekti eri etappe (nt ehitus- ja käitusetapp), samuti sellega seotud taristut (nt ühenduskaableid 

ülekandevõrguga).  

• Kaaluda, mis liigid/elupaigad on projekti suhtes tundlikud (omadused, populatsiooni dünaamika).  

• Kaaluda, mis liigid/elupaigad on kaitse all (nt linnu- ja elupaikade direktiivis loetletud liigid/elupaigad). 

 

Tõenäoline mõju  

• Kaaluda, kuidas mõjutab liike elupaiga kadumine ja selle seisundi halvenemine: kokkupõrge taristu osadega, 

vältimine, väljatõrjumine ja tõkestav mõju. 

 

Koostada andmestikud tundlike liikide, elupaikade ja muude oluliste tegurite leviku kohta  

Analüüsida, millised levikuandmed on olemas ja kas on vaja koguda täiendavaid andmeid   

• Kui andmed on ruumiliselt puudulikud, kaaluda, kas on vaja kasutada elupaiga- ja maastikutunnustel põhinevat 

mudeldamist, et prognoosida levikut andmetes alaesindatud aladel (nt tiheduspinna mudel).  

• Samuti on tähtis avalikustada andmete puudused ja muud metoodilised puudujäägid. 

 

Tundlikkuse hindamise süsteemi väljatöötamine  

Panna liikide ja elupaikade tundlikkusele hinded, mis põhinevad kindlatel omadustel (liigi käitumine, elupaiga 

haavatavus, kaitsestaatus jne).  

 

Kaardi loomine 

Mis on kõige sobivam kaardiformaat ja GIS-tarkvara?  Mis on kõige sobivam kaardistusüksus?  

• Luua sobival kaardistusüksusel põhinev ruudustik ja paigutage sinna liikide levikuandmed (või mudelid) ja muud 

kasulikud andmestikud, sh andmed sobivate puhvertsoonide kohta.  

                                                      

161 
https://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/natura_2000_and_renewable_energy_developments_
en.htm. 
 

https://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/natura_2000_and_renewable_energy_developments_en.htm
https://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/natura_2000_and_renewable_energy_developments_en.htm
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• Määrata kindlaks, milliseid liike igas ruudus esineb (st kus liigi asukoht (või puhvriosa) jääb ruudu sisse).  

• Arvutada iga ruudu jaoks hinne, kasutades liikide tundlikkuse hindamise süsteemi. 

 

Tõlgendamine  

Kuidas on tundlikkushinded seotud riskiga? Kuidas tuleks kaarti tõlgendada?  

• Jagage tundlikkushinded kategooriatesse, mis näitavad nende tundlikkuse taset (nt väga kõrge, kõrge, keskmine, 

madal). Puudulike andmete korral ei ole soovitatav määrata alale tundlikkustaset „madal“. Sellistes olukordades 

võib olla parem kasutada tundlikkuse kohta väljendeid „pole teada“ või „ebakindel“ Vahel valitakse normatiivsed 

kategooriad (nt keeluala või madala riskiga ala).  

• Töötada välja kaardi juurde kuuluv juhendmaterjal, kus on täielikult selgitatud, milliseid andmeid on kasutatud, 

kuidas kaart on loodud, kuidas tuleks seda tõlgendada ja milliseid eritingimusi tõlgendamisel arvesse võtta. 

 

Tundlikkuse hindamise süsteemi väljatöötamine 

Mõned eluslooduse tundlike alade kaardid lihtsalt esitavad visuaalselt bioloogilisi andmeid ja jätavad andmete 

tõlgendamise lõppkasutajale. Enamikul juhtudel siiski ei piisa üksnes sellest, et teatakse bioloogilise elemendi 

geograafilist ulatust, nt haavatava linnuliigi levila või nahkhiirte varjepaiga asukoha suurust. Peale selle on vaja 

tõlgendust, mis näitab, mida teatava bioloogilise elemendi esinemine tähendab taastuvenergia arendamise 

väljavaadetele.  

 

Lihtsaim tõlgendusviis on määrata kõik andmekihid tundlikuks. Ainsa selgitava lisandusena võiks alade 

puhvertsoonide määramisel arvesse võtta hajumise ulatust (nt teadaolevat hajumist ümber varjepaiga) või 

tunnistada määramatust andmete täpsuses. Mõne ala, näiteks kotkakoloonia puhvertsoon võib ulatuda paljude 

kilomeetriteni, samas kui teistel, nt mõnel nahkhiirekoloonial, on see väiksem.  

 

Puhvertsooni määramisel tuleks lähtuda:  

• mujal sarnase lähenemise puhul kasutatud tunnustatud protokollist; 

• teaduskirjanduses avaldatud teadaolevatest bioloogilistest parameetritest (nt mõne haudelinnuliigi 

dokumenteeritud levila);   

• ettevaatlikust hoiakust, tunnistades andmete ja teadmiste piiratust. 

 

Mõne lähenemisviisi puhul kirjeldatakse kõiki tundlikke alasid ja nendega seotud puhvertsoone keelualadena, 

kus soovitatakse arendustegevusest täielikult hoiduda. Enamik eluslooduse tundlike alade kaardistamise 

suundi siiski hoiduvad sellisest absoluutsest prognoosist, tunnistades nii ruumiliste andmete kui ka 

kaardistamismeetodite piiratust. Mõnes olukorras (ehkki neid pole palju) võib olla võimalik mõju piisavalt 

leevendada isegi väga tundlikes asukohtades, nii et arendustegevus on võimalik. 

 

Enamik eluslooduse tundlike alade kaarte liigitavad tundlikkust astmeliselt. Kõige lihtsamal kujul võib see 

hõlmata teatavate põhielementide – nagu kaitsealused alad, keelualad ja vähem tundlikud teisesed alad – 

liigitamist aladeks, kus arendustegevus võib põhjustada probleeme ja kus tuleb olla ettevaatlik. Keerukamate 

kaardistamismeetodite kasutamisel määratakse tundlikkus alade kaalumisega teadaolevate tundlikkust 

suurendavate parameetrite suhtes. Tundlikkust suurendavad tegurid kuuluvad üldjuhul järgmistesse 

kategooriatesse: liigi omadused, elupaiga omadused, populatsiooni dünaamika ja kaitsestaatus. 

• Liigi omadused  

 Liigi käitumine: mõned liigid on teatavate käitumuslike joonte tõttu taastuvenergia projektide suhtes 

tundlikumad. Liigi tundlikkust kõige enam mõjutav tegur võib olla kokkupuute ulatus. Näiteks tuulikute kõige 

tõenäolisemalt kokku põrkavad linnu- ja nahkhiireliigid on tõenäoliselt need, kes veedavad kõige rohkem aega 

rootori pöörlemiskõrgusel (u 30–150 m maapinnast) lennates.   

 Liigi morfoloogia: mõned liigid võivad olla tundlikumad oma kuju tõttu. Näiteks nahkhiireliike, kelle tiivad on 

mõeldud kiireks lennuks lagedal maal ohustab kokkupõrge tuulikutega rohkem. Lindude puhul on 

kokkupõrkeriski määramisel üks keskne tegur tiiva eripind (tiiva pindala ja kehakaalu suhe). Sama oluline võib 

olla ka silma ehitus, nt kaeluskotkaste nägemisväli sisaldab väikest binokulaarset piirkonda ja suuri pimedaid 

alasid pea kohal, all ja taga, mistõttu nad lennates sageli enda ette ei näe. 

 Rändekäitumine: mõned liigid võivad olla tundlikumad oma rände laadi tõttu. Näiteks mõned liigid rändavad 

kindlat marsruuti mööda ja seetõttu on neid lennuteel väga tihedalt. Kui taastuvenergia rajatised asuvad sellel 

marsruudil, eriti nn rände „pudelikaeltes“, on kokkupõrke tõenäosus suurem. 

• Elupaiga omadused  

 Elupaiga haavatavus: teatavad elupaigad on taastuvenergeetika arendusprojektide suhtes tundlikumad. 

 Sõltuvus elupaigast: Teatavad liigid sõltuvad piiratud hulgast elupaikadest ja võivad sattuda ohtu, kui projekt 

hõlmab sellest levilast liiga suurt osa. 

• Populatsiooni dünaamika  
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 Osakaal maailma/piirkonna/riigi populatsioonis Mida suurem osa populatsioonist on mõjutatud, seda 

tundlikum populatsioon on. 

 Elukäiguomadused. Otsene suremus tuulikuga kokkupõrke tagajärjel avaldab populatsiooni tasandil 

tõenäolisemalt mõju liikide puhul, mille elukäiguomadused on seotud madalama sigimismäära ja suurema 

sõltuvusega täiskasvanud isendite ellujäämisest. 

• Kaitsestaatus  

 Üleilmne, ELi, piirkondlik või riiklik kaitsestaatus. Eriti tähtis on tuvastada looduskaitse seisukohast olulised 

liigid: liigid, mis on loetletud IUCNi punases raamatus, riikide punastes raamatutes või ELi loodusdirektiivides. 

 

Kui on koostatud ohustatud liikide ja elupaikade nimekiri, saab neid hinnata tundlikkuse taseme alusel. Sellised 

nimekirjad peaksid tuginema põhjalikule teaduskirjanduse analüüsile ja põhiekspertidega konsulteerimisele. 

Selliste parameetrite nagu lennukõrguse või kokkupõrkest hoidumise määra alusel hindamispunktide 

määramisel tuleks lähtuda eksperimentaalsetest tõenditest. Alati ei ole see siiski võimalik ja võib osutuda 

vajalikuks lähedaste taksonite kohta teadaolevate parameetrite andmete ekstrapoleerimine. Tuleb märkida, et 

isegi taksonoomias lähedaste liikide käitumine ja reaktsioonid võivad suuresti erineda. 

 

Tundlikkuse hindamise süsteemi rakendamise teoreetiline näide  

 

Selles lihtsas teoreetilises näites hinnatakse nelja liiki nende tundlikkuse alusel teatava taastuvenergia liigi 

suhtes. Nelja liigi ruumilise leviku andmed sobitatakse ruudustikku. Igas ruudus olevate liikide punktisummad 

liidetakse ja iga ruudu koondpunktisummade alusel tekib visandlik tundlikkuse kaart.  

 

1. ETAPP Kõiki nelja liiki hinnatakse punktidega nende tundlikkust ja kaitsestaatust tõstvate morfoloogiliste, 

käitumuslike ja populatsiooni dünaamikaga seotud omaduste alusel. Seejärel need punktisummad liidetakse ja 

saadakse tundlikkuse koondsumma (vt hindamissüsteemi näide). Selles näites paigutatakse liigid, keda ühe 

parameetri järgi peetakse väga tundlikuks või äärmiselt tundlikuks, automaatselt kategooriasse „KÕRGE“, 

olenemata sellest, millised on nende punktid puude parameetrite järgi. 

 

Morfoloogia / käitumise / populatsiooni dünaamika punktid (1 = vähetundlik, 2 = keskmiselt tundlik, 3 = väga 

tundlik, 4 = ülitundlik) 

Kaitsestaatuse punktid (0 = madal, 1 = keskmine, 2 = kõrge, 3 = väga kõrge)  

Kaitsestaatuse punkte korrutatakse enne morfoloogia / käitumise / populatsiooni dünaamika punktidele liitmist 

kahega 

Tundlikkuse tase KESKMINE (3–8), KÕRGE (9–14), VÄGA KÕRGE (15–20) 

Iga liik, kes saab morfoloogia / käitumise / populatsiooni dünaamika skaalal 3 või 4 punkti, kuulub automaatselt 

kategooriasse „KÕRGE“  

 

Liik  Morfoloogia Käitumine 
Populatsiooni 

dünaamika 
Kaitsestaatus 

Tundlikkuse 

hinne 

1. liik 3 1 1 0 5 

2. liik 2 2 2 0 6 

3. liik 4 2 1 3 13 

4. liik 4 4 4 3 18 

 

2. ETAPP Seejärel sobitatakse liikide levimise ruumilised andmed sobivale ruudustikule. 
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3. ETAPP: Seejärel saab kõigi ruudus esinevate liikide tundlikkuse hindeid kokku liites arvutada igale ruudule 

tundlikkuse koondhinde. Joonisel on kujutatud teoreetiline ruudustik, mida on kaalutud vastavalt varasemale 

tundlikkuse hindele. See lihtne näide põhineb esinemisel/puudumisel, ent kui kättesaadavad on andmed 

populatsiooni kohta, saab nende alusel kaaluda iga ruutu isendite arvuga liigi kohta või iga esineva liigi 

osakaaluga üleilmses või piirkondlikus populatsioonis. 

 

Tundlikkuse tase KESKMINE (3–8), KÕRGE (9–14), VÄGA KÕRGE (15–20), ÄÄRMISELT KÕRGE (> 20) 

 

 
  

 

 

4. ETAPP Lõplik tundlikkuse kaart näitab tundlikkuse koondandmeid nelja teoreetilise liigi kohta teoreetilisel 

maastikul. Harilikult kujutatakse sellistel kaartidel tundlikkuse tasemeid eri värvide abil. 
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Ülevaade ruumilistest elurikkuse andmetest 

Eluslooduse tundlike alade kaardistamisel tuleks kasutada kõige täpsemaid ja värskemaid andmeid potentsiaalselt 

tundlike liikide ja elupaikade jaotuse ja arvukuse kohta. Ideaaljuhul kogutaks selliseid andmeid süstemaatiliselt mõne 

sellise standardprotokolli alusel, nagu kasutab Euroopa linnuloenduse nõukogu (European Bird Census Council) Euroopa 

haudelindude levikuatlase (European Breeding Bird Atlas) koostamisel Sageli saadakse andmeid aga ühekordsete 

projektidena, nt kogutakse vaatlusandmeid harrastusteadlaste abiga või geograafiliselt piiratud väliuuringute teel. Tuleks 

tunnistada uuringute kvaliteedi või põhjalikkuse ebaühtlust ja selgelt välja tuua määramatuse tase. Andmed liikide levi 

kohta tuleb tuletada üldiste levilakaartide, elupaigakaartide või kaugseire andmete põhjal. Ka siin tuleb selgelt välja tuua 

kõik selliste mudelite aluseks olevad oletused ja mudelite puudused.  

 

Tuleks tunnistada, et liigi praegune levik võib olla palju piiratum, kui see on ajalooliselt olnud, ja ka palju piiratum, kui on 

populatsiooni taastumiseks kaitse-eesmärgiks määratud. Seetõttu võib olla soovitatav koostada prognoositud levila 

kaardid, mis lähtuvad soovitud levikust pärast populatsioonide taastumist.  

 

Paratamatult varieerub andmete kvaliteet ja teadmised selle kohta, kuidas neid kõige paremini tõlgendada, piirkondade 

ja taksonoomiliste rühmade vahel märkimisväärselt. Näiteks nahkhiireliikide jaotuse kohta Euroopas on andmeid palju 

vähem kui linnuliikide kohta. Isegi kui andmed on piiratud ja tundlike alade kaardid seega toored ja esialgsed, on neist 

varase etapi planeerimistegevustes siiski abi. Seejuures tuleb siiski selgelt mõista nende puudusi.  

 

Euroopa eluslooduse liikide jaotuse ja arvukuse kohta on olemas arvukalt andmestikke. Leidub ka mitu biootiliste ja 

abiootiliste ruumiliste keskkonnaandmete kogumit, millest võib olla kasu selgitavate muutujatena leviku mudeldamisel.  

 

Laias valikus andmestikke on saadaval Euroopa Keskkonnaameti (EEA) veebisaidil. EEA portaali kaudu pääseb juurde 

linnu- ja elupaikade direktiivi alusel esitatud aruannetes sisalduvatele andmetele ja teabele. ELi liikmesriigid on 

kohustatud iga kuue aasta tagant esitama aruande lindude ja elupaikade seisundi kohta vastavalt artikli 12 ja 17 alusel. 

Nendes aruannetes esitatud andmetest on üldsusele kättesaadavad kaitsestaatuse ja leviku tabelid, samuti ruumilise 

jaotuse andmed10x10 km standardruudustikuna. Need hõlmavad järgmisi andmestikke: 

• artikkel 12 (linnudirektiiv): kaitsestaatus ja levik artikli 12 kohaste aruannete põhjal162;   

• artikkel 17 (elupaikade direktiiv)): kaitsestaatus ja levik artikli 17 kohaste aruannete põhjal163; 

                                                      

162 https://www.eionet.europa.eu/etcs/etc-bd/activities/reporting/article-12. 
163 https://www.eionet.europa.eu/etcs/etc-bd/activities/reporting/article-17. 

https://www.eionet.europa.eu/etcs/etc-bd/activities/reporting/article-12
https://www.eionet.europa.eu/etcs/etc-bd/activities/reporting/article-17
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• Natura 2000: ELi linnu- ja elupaikade direktiivi alusel määratud erikaitsealade jaotus164. 

 

Muud olulised andmestikud, millest saab teavet ELi elurikkuse seisundi ja/või leviku kohta, on:  

• eluslooduse atlased  

• vaatlusandmed 

• liikide levila kaardid 

• liikide leviku mudelid 

• kaugseire andmed 

• määratud kaitsealad 

• elupaigad ja taimestik. 

Neid andmestikke kirjeldatakse üksikasjalikumalt allpool peatükis. 

 

Eluslooduse atlased 

 

Kirjeldus: eluslooduse atlased esitavad süstemaatiliselt kogutud andmeid liikide esinemise ja arvukuse kohta. Üldjuhul 

jagatakse piirkond ruudustikuks ja iga ruutu uuritakse standardprotokolli alusel, mis tagab loenduse ühtluse. Mõnes riigis 

järgib see ruudustik geograafilisi pikkusi ja laiusi; kasutushõlpsuse mõttes valitakse sageli ruutude intervalliks 1 kraad, 

30 minutit või 15 minutit. Kõrgematel laiustel, kus sellise lähenemisega oleksid ruudud väga erineva pindalaga, 

kasutatakse suuruse määramisel sagedamini ruudu küljepikkusena mõõtu 1, 2, 5, 10 või 50 km. Korduval kaardistamisel 

eri ajavahemike tagant ja sarnase metoodika alusel on atlastest väga palju kasu esinemise ja arvukuse muutuste 

dokumenteerimisel. 

 

Tüüp: vektor/raster. 

 

Eelised: kaardistab lindude esinemismustreid suurtel geograafilistel aladel. Loenduste kvaliteet on üldjuhul ühtlane. 

 

Puudused: ruudustikuna esitatud andmed ei vasta sageli täpselt looduslikele piiridele. Ruudud ei kajasta tegelikku 

olukorda alati ühtlase põhjalikkusega. Loenduskvaliteedi ebaühtlust on vahel võimalik korrigeerida. 

 

Näited:  

• Euroopa haudelindude atlase teise väljaande (The European Breeding Bird Atlas 2, EBBA2) kaart sisaldab üle 

5 000 ruudu mõõtmetega 50 × 50 km ja sisaldab teavet üle 500 haudeliigi kohta165.  

• Suurbritannia ja Iirimaa linnuatlas (The Bird Atlas of Britain and Ireland, 2007–2011)166 kaardistab linde nii talvel kui 

ka pesitsusajal. See on valminud Briti ornitoloogiaühenduse (BTO), organisatsiooni BirdWatch Ireland ja Šoti 

ornitoloogide klubi koostöös.  

• EMODneti mereelustiku atlases (The EMODnet Atlas of Marine Life)167 on kombineeritud töövahendid, mudelid ja 

ruumilised kaardid, mis võimaldavad kasutajatel visualiseerida merede bioloogilisi andmeid. Atlases on antud 

ülevaade Euroopa merevetes esinevatest merelindudest, imetajatest, roomajatest, kaladest, 

merepõhjaorganismidest, vetikatest ja planktonist. 

• Euroopa Komisjoni avaldatud Euroopa metsapuuliikide atlas (The European Atlas of Forest Tree Species)168 on 

kasulik teabeallikas puude ja metsaelupaikade jaotuse kohta. 

 

 

Vaatlusandmed 

 

Kirjeldus: liikide georefereeritud vaatlusandmed, mis on kogutud struktureeritud uuringutega ja üha enam ka vabatahtlike 

vaatlejate abiga. Georefereeritud vaatlusandmed saab kaardistada levikut ja arvukust näitavate punktidena. 

 

Tüüp: punkt. 

 

Eelised: punktitiheduste põhjal saab interpoleerida ruudustikke või kontuurkaarte. 

 

Puudused: vaatluste kvaliteet võib olla ebaühtlane ja statistiline viga väljajätete tõttu seega märkimisväärne. On olemas 

meetodid, mis võimaldavad loenduskvaliteedi ebaühtlust korrigeerida. 

 

Näited: 

                                                      

164 https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/figures/natura-2000-birds-and-habitat-directives-10. 
165 https://mapviewer.ebba2.info/. 
166 https://www.bto.org/our-science/projects/birdatlas. 
167 https://www.emodnet-biology.eu/about-atlas. 
168 https://forest.jrc.ec.europa.eu/en/european-atlas/. 

https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/figures/natura-2000-birds-and-habitat-directives-10
https://mapviewer.ebba2.info/
https://www.bto.org/our-science/projects/birdatlas
https://www.emodnet-biology.eu/about-atlas
https://forest.jrc.ec.europa.eu/en/european-atlas/
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• Euroopa merelindude andmebaas ESAS (European Seabirds at Sea)169 sisaldab andmeid, mis on kogutud merel 

laevadelt ja lennukitelt, kasutades meetodeid, mida on kirjeldanud Tasker jt (1984) ja Camphuysen (2004). Vees 

olevate lindude puhul kasutatakse ribaloenduse meetodil distantsloendust ja lendavate lindude puhul nn hetkvõtte 

(snapshot) meetodit. Andmeid koguvad kogu Loode-Euroopa merelinnu-uurijad ja Ühendkuningriigi looduskaitse 

komitee JNCC (Joint Nature Conservation Committee). Andmeid haldab partnerite nimel JNCC. Alates 

1979 aastast on andmeid kogutud umbes 3 000 000 loenduselt. Andmed on soovi korral kättesaadavad. 

• Vabakasutusega eBird Basic Dataset (EBD)170 sisaldab kõiki eBirdi vaatluste toorandmeid ja vaatlustega seotud 

metaandmeid. Seda ajakohastatakse igakuiselt ja seda saab alla laadida. EBD sisaldab ka pakette, mis 

võimaldavad neid andmeid töödelda arvutiprogrammis R. Lisaks saab eBirdi vaatlusandmetele juurde pääseda ka 

rahvusvahelise võrgustiku Global Biodiversity Information Facility171 veebisaidi kaudu. 

• The Euro Bird Portal172 on Euroopa linnuloenduse nõukogu (EBBC) projekt, milles osaleb 29 asutust 21 Euroopa 

riigist. Sellesse repositooriumi on paljudest allikatest koondatud andmeid, mis võimaldavad suuremahulisi ruumilisi 

analüüse. Praegu on andmed nähtavad interaktiivse veebivaaturi kaudu. EBBC projekti edenedes aga saavad 

kolmandad isikud andmetele ja toodetele otsejuurdepääsu võimaluse. 

• BirdTrack173 on tasuta veebiportaal, kuhu saab lisada Ühendkuningriigis ja Iirimaal tehtud linnuvaatluste andmeid. 

• Ornithoportal174 sisaldab andmeid Austria, Hispaania (Kataloonia ja Baskimaa), Itaalia, Luksemburgi, Poola, 

Prantsusmaa, Saksamaa ja Šveitsi linnustiku kohta. 

• Observation.org175 on veebisait, kus loodusvaatlejad üle kogu maailma saavad registreerida ja jagada teavet 

vaatlustel märgatud taimede ja loomade kohta. 

• Euroopa elurikkuse portaalis176 saab tutvuda elurikkuse vaatluste ja ökoloogiliste andmetega, samuti pakutakse 

seal töövahendeid andmete jagamiseks ja avastamiseks. 

• Andmeportaal EMODnet Biology177 pakub tasuta juurdepääsu andmetele kõigis Euroopa piirkondlikes meredes 

elutsevate liikide ajalise ja ruumilise jaotuse ja liikide omaduste kohta. EMODnet Biology kuulub ELi rahastatavasse 

Euroopa merevaatluste ja andmevahetuse võrgustikku ning see tugineb maailma mereliikide registrile (World 

Register of Marine Species) ja teabesüsteemile European Ocean Biogeographic Information System. 

 

 

Liikide levila kaardid 

 

Kirjeldus: levikukaardid näitavad liigi üldist esinemist või puudumist ja annavad harilikult ülevaate liigi esinemise ulatusest. 

Maakatte analüüside ja liikide leviku mudelitega saab sellist teavet piisavalt viimistleda, et tulemuseks oleks realistlikum 

liikide esinemise kujutamine. 

 

Tüüp: polügoon. 

 

Eelised: kasulik andmeallikas vaatlus- või atlaseandmete puudumisel. 

 

Puudused: üldjuhul kajastavad sellised kaardid liigi esinemisulatust, mis võib tuua kaasa märkimisväärse vea väljajätete 

tõttu. 

 

Näited: 

• Euroopa Keskkonnaamet haldab GIS-andmeid Euroopa liikide ja elupaigatüüpide leviku kohta. Andmed 

agregeeritakse liikmesriikide kaupa kaitsestaatuse alusel ja EL-28 tasandil. 

• BirdLife International koostab ja haldab digiteeritud kaarte kõigi maailma linnuliikide kohta. Kaartidega saab tutvuda 

elurikkuse tervikliku hindamisvahendi IBAT (Integrated Biodiversity Assessment Tool) kaudu. 

 

Liikide leviku mudelid 

 

Kirjeldus: liikide leviku mudelid (SDM-mudelid) kombineerivad liikide vaatlusandmeid teadaolevate 

keskkonnaparameetritega, et esinemist täpsemalt prognoosida. SDM-mudeleid saab kasutada ka tulevase leviku 

mudeldamiseks, lähtudes erinevatest stsenaariumidest, nagu prognoositavad kliimamuutused või liigi kavandatav 

                                                      

169 http://archive.jncc.gov.uk/default.aspx?page=4469. 
170 https://ebird.org/home. 
171 https://www.gbif.org/. 
172 https://www.eurobirdportal.org/ebp/en/#home/HIRRUS/r52weeks/CUCCAN/r52weeks/. 
173 https://bto.org/our-science/projects/birdtrack. 
174 https://www.fauna.hr/. 
175 https://observation.org/. 
176 http://biodiversity.eubon.eu/. 
177 https://www.emodnet.eu/biology. 

http://archive.jncc.gov.uk/default.aspx?page=4469
https://ebird.org/home
https://www.gbif.org/
https://www.eurobirdportal.org/ebp/en/#home/HIRRUS/r52weeks/CUCCAN/r52weeks/
https://bto.org/our-science/projects/birdtrack
https://www.fauna.hr/
https://observation.org/
http://biodiversity.eubon.eu/
https://www.emodnet.eu/biology
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taastumine. Pikaajaliste arendusprojektide planeerimisprotsessi käigus on tähtis saada teavet ka tõenäoliste tundlikkuse 

muutuste kohta tulevikus.  

 

 

Tüüp: vektor/raster. 

 

Eelised: näitab liigi tegelikku esinemisala suurema tõenäosusega kui levilakaardid. 

 

Puudused: täpsus sõltub aluseks olevatest algoritmidest. Andmeid soovitatakse verifitseerida väliuuringutega. 

 

Kaugseire andmed 

 

Kirjeldus: andmed, mis näitavad looma järjestikuseid asukohti konkreetsetel ajahetkedel. Andmed pärinevad üldjuhul 

märgistatud (nt GPS-saatjaga) isenditelt.  Kaugseire andmed annavad olulist teavet liigi ruumilise ökoloogia kohta ja 

nende põhjal saab välja selgitada peamisi toitumisalasid või rändeteid. Andmete kogumiseks loomade liikumise kohta 

märgistavad teadlased isendeid elektrooniliste jälgimisseadmetega. Seadmed ulatuvad VHF-raadiosaatjatest, mis 

saadavad signaali uurija vastuvõtjasse, GPS- ja PTT-märgisteni, mis edastavad täpsemaid aja- ja asukohaandmeid ja 

mis ei vaja inimvaatleja füüsilist kohalolu. 

 

Tüüp: joon. 

 

Eelised: kasulik rändeteede, peamiste toitumisalade jne väljaselgitamiseks. 

 

Puudused: andmete salvestuskvaliteet on üldjuhul väga kõikuv ning teatavad liigid teatavates asukohtades on tugevalt 

üleesindatud. 

 

Näited: 

• kaugseireandmete repositooriumina toimivad veebipõhised andmebaasid, nt Movebank (mida haldab Max Plancki 

ornitoloogiainstituut). Üksikud seireandmete read kuuluvad uurijatele, kelle poole võib andmesooviga pöörduda.  

• Maailma suurim merelinnuseire andmekogu on Birdlife Internationali andmebaas Seabird Tracking Database - 

Tracking Ocean Wanderers. See kujutab endast kogu maailmast pärit seireandmete keskset repositooriumi ning 

aitab edendada merelindude seiret ja kaitset. 

 

Kaitsealad 

 

Kirjeldus: looduskaitse seisukohast olulised piiritletud alad (kaitsealused alad, Natura 2000 alad, tähtsad linnu- ja 

elurikkuse alad (IBAd) jne). 

 

Tüüp: polügoonid/punktid. 

 

Eelised: põhilised alad, millega tuleb taastuvenergeetika kavandamisel arvestada. 

 

Puudused: mõne andmestiku ärilisel eesmärgil kasutamine on kulukas. 

 

Näited: 

• ELi kaitsealuste alade Natura 2000 võrgustik koosneb ELi elupaikade direktiivis (92/43/EMÜ) ja loodusliku linnustiku 

kaitse direktiivis määratletud erikaitsealadest (loodus- ja linnualad). Natura 2000 võrgustik kuulub omakorda Berni 

konventsiooniga loodud nn Emeraldi võrgustikku. 

• Natura 2000 Viewer on veebirakendus, mis i) loetleb kõik Natura 2000 alad; ii) annab põhilist teavet liikide ja 

elupaikade kohta, mille kaitseks iga ala on määratud ja iii) esitab hinnangulised andmed populatsioonide kohta ja 

teavet kaitsestaatuse kohta. Vt http://natura2000.eea.europa.eu/. 

• Natura 2000 andmed ja kaardid. 

• Protected Planeti veebisait pakub ajakohast ja ulatuslikku teavet kaitsealuste alade kohta kogu maailmas. Seda 

haldab ÜRO keskkonnaprogrammi maailma looduskaitse ja seire keskus (UNEP-WCMC), keda toetab IUCN koos 

oma kaitsealuste alade maailmakomisjoniga (WCPA). 

• Võtmetähtsusega elurikaste alade (Key Biodiversity Areas, KBA) võrgustik on suurim ja kõige laiahaardelisem 

võrgustik, mis koondab ülemaailmse elurikkuse säilimise jaoks olulisi alasid. KBDde ülemaailmset andmebaasi 

haldab KBA partnerluse nimel BirdLife International. Andmebaas sisaldab andmeid ülemaailmsete ja piirkondlike 

KBAde, sh tähtsate linnu- ja elurikkuse alade (Important Bird and Biodiversity Areas, IBAs) kohta. Lisateavet 

mereala IBAde kohta leiab meredel asuvate tähtsate linnualade e-atlasest (e-Atlas of Marine Important Bird Areas). 

Kõnealune IBAde loend on olnud ELis üheks aluseks erikaitsealade (linnualade) määramisel ning Euroopa Kohus 

ja Euroopa Komisjon on korduvalt tunnistanud selle väärtust erikaitsealade „varinimekirjana“. 
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• Ärilisel eesmärgil kasutamiseks on KBAde ja WDPA (World Database of Protected Areas) ülemaailmsete 

andmebaaside andmed kättesaadavad elurikkuse tervikliku hindamisvahendi IBAT (Integrated Biodiversity 

Assessment Tool) kaudu. 

• Ramsari alad: Ramsari konventsiooniga kaitse alla võetud märgalade kohta on võimalik saada täpsemat teavet, 

kuid ruumiliste andmete kättesaadavus on piiratud. 

 

Elupaigad ja taimestik 

 

Kirjeldus: kirjeldab ökoloogilisi kooslusi ja nende seoseid reljeefi, geoloogia, topograafia ja pinnasega. 

 

Tüüp: raster/vektor. 

 

Eelised: kasulik haavatavate ökoloogiliste koosluste kindlakstegemiseks.  

 

Puudused: tihti on kaardid üsna üldised. 

 

Näited: 

• Natura 2000 Viewer näitab nende elupaikade levikut, mille kohta esitatakse artikli 17 kohaseid aruandeid. 

• CORINE maakatte andmebaas (CORINE Land Cover) on Euroopa Komisjoni loodud töövahend, mis võimaldab 

standardmetoodika alusel koguda võrreldavaid georuumilisi keskkonnaandmeid kogu Euroopa kohta. Programm 

algatati 1985. aastal; kaardistamise esimene referentsaasta oli 1990 ning hilisemad uuendused hõlmavad aastaid 

2000, 2006, 2012 ja 2018. 

• Ocean Data Viewer pakub kasutajatele võimalust vaadata ja alla laadida mitmesuguseid ruumilisi andmestikke, mis 

on seotud mere ja ranniku elurikkusega, sh elupaikade andmekihte. 

 

Peamised soovitused 

Kõigile taastuvenergeetika kavadele ja arendusprojektidele peaks alati eelnema eluslooduse tundlike alade 

kaardistamine.  

Eluslooduse tundlike alade kaardid tuleks koostada kõigi asjaomaste sidusrühmade (sh reguleerivad asutused, 

looduskaitseorganisatsioonid ja arendajad) koostöös. 

Paljud liikmesriigid kaaluvad kombineeritud taastuvenergeetika lahendusi, mis hõlmavad nii tuule- ja 

päikeseenergiat kui ka muid tehnoloogiaid. Ideaaljuhul tuleks kaardistusprojekti ajal kaaluda kõiki neid erinevaid 

taastuvenergia liike, töötades iga liigi jaoks välja eraldi tundlikkuskihid.  

Eluslooduse tundlike alade kaarte tuleks koostada mitmel geograafilisel skaalal. Planeerimine suurel ruumilisel 

skaalal on väga oluline, et kavandada strateegiliselt optimaalseid ja kõige sobivamaid arendusvõimalusi nii 

taastuvenergeetika kui ka looduskaitse perspektiivis. Võimaluse korral tuleks kaarte koostada piirkondlikul, riiklikul 

või isegi rahvusvahelisel tasandil. Kaaluda tuleks siiski ka väiksema skaala kaarte, mis põhinevad täiendaval 

andmekogumisel ja keskenduvad aladele, kus on kas suur arenduspotentsiaal või suur tõenäosus konfliktiks 

elusloodusega. 

Eluslooduse tundlike alade kaardid peaksid püüdma hõlmata kõiki potentsiaalselt mõjutatud liike ja elupaiku, mis 

on looduskaitse seisukohast olulised (st mis on loetletud ELi loodusdirektiivides). Teatavaid taksoneid on 

paratamatult raskem hinnata, kuna andmed nende leviku kohta on piiratud ja pole piisavalt teada ka neile 

avalduvate mõjude kohta. Selliste rühmade puhul on vaja skemaatilisemat analüüsi ja ettevaatlikumat 

tõlgendamist. 

Võimalusel tuleks tundlike alade kaarte kavandada nii, et need sobiksid olemasolevate planeerimissüsteemidega. 

Eluslooduse tundlike alade kaardid peaksid olema avalikkusele kättesaadavad, lihtsalt kasutatavad ja loogilised 

ning varustatud selgete tõlgendusjuhistega. 

Kaartide loomisel tuleks teha koostööd mitme taksonoomiaeksperdiga, et koostatud andmestikud oleksid piisavalt 

põhjalikud.  

ELis saab eluslooduse tundlike alade kaardistamisel kasutada Natura 2000 võrgustikuga seotud andmestikke. 

Artiklite 12 ja 17 kohaselt kogutud andmed, mis põhinevad 10x10 km ruudustikul, on uute andmestike loomisel 

heaks lähtepunktiks. 

Eluslooduse tundlike alade kaardid tuleks koostada selliselt, et neid oleks lihtne ajakohastada ja sinna uusi 

andmestikke lisada. 

Taksonite puhul, mille kohta ei ole piisavalt andmeid, võivad kasulikuks lähtekohaks olla elupaiga üldise sobivuse 

andmed. Mõne taksoni, nt nahkhiirte ja mereloomade kohta on andmed (ja teadmised selle kohta, kuidas oleks 

neid kõige parem tõlgendada) palju piiratumad. 

Eluslooduse tundlike alade kaartide koostamisel tuleks kasutada parimaid saadaolevaid andmeid võimalikult 

üksikasjalikult. Kaardid peaksid selgelt näitama määramatuse taset, andmete piiratust ja eri andmestike 

võrreldavust.  
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Kaardid peaksid ühilduma planeerimissüsteemiga ja olema juurdepääsetavad kõigi asjaomaste kasutajate ja 

sihtrühmade jaoks. Head võimalust kaartide esitamiseks pakuvad veebiplatvormid, mis võimaldavad 

lõppkasutajal interaktiivselt kaartidega tutvuda ja vaadata kaardi kihte koos muude muutujatega, nt muude 

arendusprojektide asukohad, kaitsealad jne. Kaartide laiema kasutamise tagamiseks võib olla abi 

planeerimisasutusele, arendajatele ja muudele lõppkasutajatele korraldatud tutvustusüritustest. 
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E LIIDE – RIIKLIKUD SUUNISED TUULEENERGEETIKA ARENDUSOBJEKTIDEGA NAHKHIIRTELE, LINDUDELE JA MEREIMETAJATELE AVALDUVA OLULISE MÕJU 

HINDAMISE KOHTA 

Tabel 9-2. Riiklik juhenddokument tuuleenergeetika arendusobjektidega nahkhiirtele avaldatava olulise mõju hindamiseks 
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Pealkiri  Viitenumber 

Albaania O Kandid
aatriik 

E E E   

Gruusia  O OECD E E E   

Iisrael O LIPA* J E E Korjuste uuringu juhend (docweb)   

Iisrael O LIPA J E E Nahkhiirte ja elektrituulikute 
hindamise juhend (docweb) 

 

Põhja-
Makedoonia 

O OECD E E E   

Moldova O OECD E E E   

Monaco O OECD E E E   

Montenegro O Kandid
aatriik 

E E E   

Norra O OECD E E E   

San Marino O OECD E E E   

Šveits O OECD E E E   

Ukraina O OECD E E E   

Belgia O Liikme
sriik 

J 
(Vall
ooni 
piirk
ond) 

E J Note de référence pour la prise en 
compte de la biodiversité 

http://biodiversite.wallonie.be/servlet/Repository/28103.pdf
?ID=28103 
 
 

Belgia O Liikme
sriik 

J 
(Fla
ami 

E J Effecten van windturbines op 
vogels en vleermuizen in 
Vlaanderen 

https://pureportal.inbo.be/portal/files/11928837/Everaert_2
015_EffectenVanWindturbinesOpVogelsEnVleermuizenInV
laanderen.pdf 

                                                      

178 Teatava rändliigi levialariik – i) kõik riigid (ja muud käesoleva lõike punktis k osutatud osapooled, kui see on asjakohane), mis teostavad oma jurisdiktsiooni mõnel kõnealuse 
rändliigi levila osal, või ii) riigid, kelle lipu all sõitvad laevad tegelevad kõnealuse rändliigi püüdmisega väljaspool siseriikliku jurisdiktsiooni piire. 
Konventsiooniosaline – riik või suveräänsete riikide moodustatud piirkondlik majandusintegratsiooni organisatsioon, mille pädevusse kuulub läbirääkimiste pidamine käesoleva 
konventsiooni reguleerimisalasse kuuluvate küsimustega seotud rahvusvaheliste lepingute osas, nende lepingute sõlmimine ja kohaldamine, ning kelle suhtes käesolev 
konventsioon kehtib. 
Allikas: Metsloomade rändliikide kaitse konventsioon, https://www.cms.int/en/convention-text. 
 

http://biodiversite.wallonie.be/servlet/Repository/28103.pdf?ID=28103
http://biodiversite.wallonie.be/servlet/Repository/28103.pdf?ID=28103
https://pureportal.inbo.be/portal/files/11928837/Everaert_2015_EffectenVanWindturbinesOpVogelsEnVleermuizenInVlaanderen.pdf
https://pureportal.inbo.be/portal/files/11928837/Everaert_2015_EffectenVanWindturbinesOpVogelsEnVleermuizenInVlaanderen.pdf
https://pureportal.inbo.be/portal/files/11928837/Everaert_2015_EffectenVanWindturbinesOpVogelsEnVleermuizenInVlaanderen.pdf
https://www.cms.int/en/convention-text
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piirk
ond) 

        
Bulgaaria O Liikme

sriik 
E J E   

Horvaatia O Liikme
sriik 

E ? J Report of the IWG on Wind 
Turbines and Bat Populations 
(2017) 

http://www.zastita-prirode.hr/content/download/393/2127 
 

Horvaatia O Liikme
sriik 

E ? J Smjernice za izradu studija 
utjecaja na okolis za zahvate 
vjetroelektrana 

 

Küpros O Liikme
sriik 

E E E   

Tšehhi O Liikme
sriik 

J 
(mõ
ne 
koh
aliku 
koh
and
use
ga) 

E E  NO (kohandustele) 
 
 

Taani O Liikme
sriik 

E E E   

Eesti O Liikme
sriik 

E E E   

Soome O Liikme
sriik 

E E J Planning wind-farm construction 
update 2016 
Tuulivoimarakentamisen 
suunnittelu. Päivitys 2016.  

http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/790
57/OH_5_2016.pdf 
 

Soome O Liikme
sriik 

E E J Avian impacts assessment in wind 
power building  
Linnustovaikutusten arviointi 
tuulivoimarakentamisessa. 

http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/754
07/SY_6_2016.pdf?sequence=1&isAllowed=y 
  

Soome O Liikme
sriik 

E E J Impact of wind turbines on 
avifauna and bats in literature and 
reports, Kirjallisuusselvitys 
tuulivoimaloiden vaikutuksista 
linnustoon ja lepakoihin.  

https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/80
066/TEMrap_27_2017_verkkojulkaisu.pdf?sequence=1 
 

Prantsusmaa O Liikme
sriik 

J J J  Üldine ametlik juhend  
 https://www.ecologique-
solidaire.gouv.fr/sites/default/files/Guide_EIE_auto%20env
_2017-01-24.pdf http://www.grand-est.developpement-
durable.gouv.fr/IMG/pdf/Guide_eolien_cle71dfc4.pdf 

  
  

http://www.zastita-prirode.hr/content/download/393/2127
http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/79057/OH_5_2016.pdf
http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/79057/OH_5_2016.pdf
http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/75407/SY_6_2016.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/75407/SY_6_2016.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/80066/TEMrap_27_2017_verkkojulkaisu.pdf?sequence=1
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/80066/TEMrap_27_2017_verkkojulkaisu.pdf?sequence=1
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/Guide_EIE_auto%20env_2017-01-24.pdf
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/Guide_EIE_auto%20env_2017-01-24.pdf
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/Guide_EIE_auto%20env_2017-01-24.pdf
http://www.grand-est.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Guide_eolien_cle71dfc4.pdf
http://www.grand-est.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Guide_eolien_cle71dfc4.pdf
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https://eolien-
biodiversite.com/IMG/pdf/protocole_de_suivi_revision_201
8.pdf http://www.charente-
maritime.gouv.fr/content/download/19109/131043/file/12%
20Eolien%20St%20F%C3%A9lix%205%20annexe%2013
%20Protocole_de_suivi_environnemental 
pdf (2015) 
  
SFEPMi juhend  
 uuringueelne juhend 
http://www.sfepm.org/pdf/20160201_planification_V2.1.pdf 
(2016)  
  
uuring: 
https://www.sfepm.org/pdf/20160213_diagnostic_V2.1.pdf(
2016)  
 seire: 
https://www.sfepm.org/pdf/20160213_suivis_V2.1.pdf 
(2016)  
  
la prise en compte des Chiroptères dans la planification 
des projets éoliens terrestres en France   
 le diagnostic chiroptérologique (étude d'impact) des 
projets éoliens terrestres   
 les suivis des impacts des parcs éoliens terrestres sur les 
populations de Chiroptères  

Saksamaa O Liikme
sriik 

E J (mõnel 
liidumaal või 
ettevõttes)  

J 
(mõnel 
liidumaa
l ja riiklik 
juhend 
elektritu
ulikute 
püstitam
ise 
kohta 
metsad
es) 

 Baieri: https://www.verkuendung-
bayern.de/files/allmbl/2012/01/anhang/2129.1-UG-448-
A001_PDFA.pdf (2011)  
  
Baden-Württemberg: https://wm.baden-
wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/m-
mvi/intern/Dateien/PDF/Windenergieerlass_120509.pdf 
(2012)  
  
Hessen: http://www.energieland.hessen.de/mm/WKA-
Leitfaden.pdf (2012)  
 
Alam-Saksi  
 1. osa:  
 (2016)  
 
2. osa:  
 
http://www.umwelt.niedersachsen.de/download/96712/Leitf

https://eolien-biodiversite.com/IMG/pdf/protocole_de_suivi_revision_2018.pdf
https://eolien-biodiversite.com/IMG/pdf/protocole_de_suivi_revision_2018.pdf
https://eolien-biodiversite.com/IMG/pdf/protocole_de_suivi_revision_2018.pdf
http://www.charente-maritime.gouv.fr/content/download/19109/131043/file/12%20Eolien%20St%20Félix%205%20annexe%2013%20Protocole_de_suivi_environnemental
http://www.charente-maritime.gouv.fr/content/download/19109/131043/file/12%20Eolien%20St%20Félix%205%20annexe%2013%20Protocole_de_suivi_environnemental
http://www.charente-maritime.gouv.fr/content/download/19109/131043/file/12%20Eolien%20St%20Félix%205%20annexe%2013%20Protocole_de_suivi_environnemental
http://www.charente-maritime.gouv.fr/content/download/19109/131043/file/12%20Eolien%20St%20Félix%205%20annexe%2013%20Protocole_de_suivi_environnemental
http://www.sfepm.org/pdf/20160201_planification_V2.1.pdf
https://www.sfepm.org/pdf/20160213_diagnostic_V2.1.pdf
https://www.sfepm.org/pdf/20160213_suivis_V2.1.pdf
https://www.verkuendung-bayern.de/files/allmbl/2012/01/anhang/2129.1-UG-448-A001_PDFA.pdf
https://www.verkuendung-bayern.de/files/allmbl/2012/01/anhang/2129.1-UG-448-A001_PDFA.pdf
https://www.verkuendung-bayern.de/files/allmbl/2012/01/anhang/2129.1-UG-448-A001_PDFA.pdf
https://wm.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/m-mvi/intern/Dateien/PDF/Windenergieerlass_120509.pdf
https://wm.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/m-mvi/intern/Dateien/PDF/Windenergieerlass_120509.pdf
https://wm.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/m-mvi/intern/Dateien/PDF/Windenergieerlass_120509.pdf
http://www.energieland.hessen.de/mm/WKA-Leitfaden.pdf
http://www.energieland.hessen.de/mm/WKA-Leitfaden.pdf
http://www.umwelt.niedersachsen.de/download/96712/Leitfaden_-_Umsetzung_des_Artenschutzes_bei_der_Planung_und_Genehmigung_von_Windenergieanlagen_in_Niedersachsen_Ministerialblatt_vom_24.02.2016_.pdf
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aden_-
_Umsetzung_des_Artenschutzes_bei_der_Planung_und_
Genehmigung_von_Windenergieanlagen_in_Niedersachse
n_Ministerialblatt_vom_24.02.2016_.pdf (2016)  
  
Nordrhein-Westfalen  
 üldine:  
 
https://www.umwelt.nrw.de/fileadmin/redaktion/PDFs/klima/
13_11_12_nrw_leitfaden_arten_habitatschutz.pdf (2013)  
 metsades: 
https://www.umwelt.nrw.de/fileadmin/redaktion/PDFs/klima/
leitfaden_wind_im_wald.pdf (2012)  
  
Rheinland-Pfalz  
 
https://lfu.rlp.de/fileadmin/lfu/Naturschutz/Dokumente/Erne
uerbare_Energien/Naturschutzfachlicher-Rahmen-zum-
Ausbau-der-Windenergienutzung-RLP_VSW-
LUWG_2012.pdf.pdf 
 
Saarimaa:  
 
http://www.saarland.de/dokumente/thema_naturschutz/Leitf
aden_Artenschutz_Windenergie_Schlussfassung_19Juni2
013.pdf (2013)  
 Saksi-Anhalt:  
 http://www.lee-
lsa.de/uploads/media/Leitfaden_Artenschutz_an_WEA_in_
ST_07.01.16.pdf(2016) 
 
Saksi-Anhalt  
https://mule.sachsen-
anhalt.de/fileadmin/Bibliothek/Politik_und_Verwaltung/MLU
/MLU/04_Energie/Erneuerbare_Energien/Windenergie/181
126_Leitlinie_Artenschutz_Windenergieanlagen_barrierefr
ei.pdf 
 
 Schleswig-Holstein: 
http://www.umweltdaten.landsh.de/nuis/upool/gesamt/wind
energie/windenergie.pdf (2008)  
  
Tüüringi:  
 
https://www.thueringen.de/mam/th8/tlug/content/arbeitshilfe
_fledermause_und_windkraft_thuringen_20160121.pdf 

http://www.umwelt.niedersachsen.de/download/96712/Leitfaden_-_Umsetzung_des_Artenschutzes_bei_der_Planung_und_Genehmigung_von_Windenergieanlagen_in_Niedersachsen_Ministerialblatt_vom_24.02.2016_.pdf
http://www.umwelt.niedersachsen.de/download/96712/Leitfaden_-_Umsetzung_des_Artenschutzes_bei_der_Planung_und_Genehmigung_von_Windenergieanlagen_in_Niedersachsen_Ministerialblatt_vom_24.02.2016_.pdf
http://www.umwelt.niedersachsen.de/download/96712/Leitfaden_-_Umsetzung_des_Artenschutzes_bei_der_Planung_und_Genehmigung_von_Windenergieanlagen_in_Niedersachsen_Ministerialblatt_vom_24.02.2016_.pdf
http://www.umwelt.niedersachsen.de/download/96712/Leitfaden_-_Umsetzung_des_Artenschutzes_bei_der_Planung_und_Genehmigung_von_Windenergieanlagen_in_Niedersachsen_Ministerialblatt_vom_24.02.2016_.pdf
https://www.umwelt.nrw.de/fileadmin/redaktion/PDFs/klima/13_11_12_nrw_leitfaden_arten_habitatschutz.pdf
https://www.umwelt.nrw.de/fileadmin/redaktion/PDFs/klima/13_11_12_nrw_leitfaden_arten_habitatschutz.pdf
https://www.umwelt.nrw.de/fileadmin/redaktion/PDFs/klima/leitfaden_wind_im_wald.pdf
https://www.umwelt.nrw.de/fileadmin/redaktion/PDFs/klima/leitfaden_wind_im_wald.pdf
https://lfu.rlp.de/fileadmin/lfu/Naturschutz/Dokumente/Erneuerbare_Energien/Naturschutzfachlicher-Rahmen-zum-Ausbau-der-Windenergienutzung-RLP_VSW-LUWG_2012.pdf.pdf
https://lfu.rlp.de/fileadmin/lfu/Naturschutz/Dokumente/Erneuerbare_Energien/Naturschutzfachlicher-Rahmen-zum-Ausbau-der-Windenergienutzung-RLP_VSW-LUWG_2012.pdf.pdf
https://lfu.rlp.de/fileadmin/lfu/Naturschutz/Dokumente/Erneuerbare_Energien/Naturschutzfachlicher-Rahmen-zum-Ausbau-der-Windenergienutzung-RLP_VSW-LUWG_2012.pdf.pdf
https://lfu.rlp.de/fileadmin/lfu/Naturschutz/Dokumente/Erneuerbare_Energien/Naturschutzfachlicher-Rahmen-zum-Ausbau-der-Windenergienutzung-RLP_VSW-LUWG_2012.pdf.pdf
http://www.saarland.de/dokumente/thema_naturschutz/Leitfaden_Artenschutz_Windenergie_Schlussfassung_19Juni2013.pdf
http://www.saarland.de/dokumente/thema_naturschutz/Leitfaden_Artenschutz_Windenergie_Schlussfassung_19Juni2013.pdf
http://www.saarland.de/dokumente/thema_naturschutz/Leitfaden_Artenschutz_Windenergie_Schlussfassung_19Juni2013.pdf
http://www.lee-lsa.de/uploads/media/Leitfaden_Artenschutz_an_WEA_in_ST_07.01.16.pdf
http://www.lee-lsa.de/uploads/media/Leitfaden_Artenschutz_an_WEA_in_ST_07.01.16.pdf
http://www.lee-lsa.de/uploads/media/Leitfaden_Artenschutz_an_WEA_in_ST_07.01.16.pdf
https://mule.sachsen-anhalt.de/fileadmin/Bibliothek/Politik_und_Verwaltung/MLU/MLU/04_Energie/Erneuerbare_Energien/Windenergie/181126_Leitlinie_Artenschutz_Windenergieanlagen_barrierefrei.pdf
https://mule.sachsen-anhalt.de/fileadmin/Bibliothek/Politik_und_Verwaltung/MLU/MLU/04_Energie/Erneuerbare_Energien/Windenergie/181126_Leitlinie_Artenschutz_Windenergieanlagen_barrierefrei.pdf
https://mule.sachsen-anhalt.de/fileadmin/Bibliothek/Politik_und_Verwaltung/MLU/MLU/04_Energie/Erneuerbare_Energien/Windenergie/181126_Leitlinie_Artenschutz_Windenergieanlagen_barrierefrei.pdf
https://mule.sachsen-anhalt.de/fileadmin/Bibliothek/Politik_und_Verwaltung/MLU/MLU/04_Energie/Erneuerbare_Energien/Windenergie/181126_Leitlinie_Artenschutz_Windenergieanlagen_barrierefrei.pdf
https://mule.sachsen-anhalt.de/fileadmin/Bibliothek/Politik_und_Verwaltung/MLU/MLU/04_Energie/Erneuerbare_Energien/Windenergie/181126_Leitlinie_Artenschutz_Windenergieanlagen_barrierefrei.pdf
http://www.umweltdaten.landsh.de/nuis/upool/gesamt/windenergie/windenergie.pdf
http://www.umweltdaten.landsh.de/nuis/upool/gesamt/windenergie/windenergie.pdf
https://www.thueringen.de/mam/th8/tlug/content/arbeitshilfe_fledermause_und_windkraft_thuringen_20160121.pdf
https://www.thueringen.de/mam/th8/tlug/content/arbeitshilfe_fledermause_und_windkraft_thuringen_20160121.pdf
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(2015)  
  
Muu: BfN – tuuleenergeetika ja metsad: 
http://www.bfn.de/fileadmin/MDB/documents/themen/erneu
erbareenergien/bfn_position_wea_ueber_wald.pdf (2011)  
NLT:  
 
http://www.nlt.de/pics/medien/1_1414133175/2014_10_01
_Arbeitshilfe_Naturschutz_und_Windenergie__5__Auflage
__Stand_Oktober_2014_Arbeitshilfe.pdf 
(2014)  
  

Saksamaa  Liikme
sriik 

   Arbeitshilfe Mopsfledermaus 
Untersuchungs- und 
Bewertungsrahmen 
für die Genehmigung von 
Windenergieanlagen (2018) 

https://lfu.rlp.de/fileadmin/lfu/Naturschutz/Dokumente/Erne
uerbare_Energien/Arbeitshilfe_Mopsfledermaus_2018_07_
23_LfU 
 

Saksamaa  Liikme
sriik 

   Leitfaden zur Beachtung 
artenschutzrechtlicher Belange 
beim Ausbau der 
Windenergienutzung im Saarland 

http://www.saarland.de/dokumente/thema_naturschutz/Leitf
aden_Artenschutz_Windenergie_Schlussfassung_19Juni2
013.pdf 
  

Saksamaa  Liikme
sriik 

   Report of the IWG on Wind 
Turbines and Bat Populations 
(2017) 

http://www.lee-
lsa.de/uploads/media/Leitfaden_Artenschutz_an_WEA_in_
ST_07.01.16.pdf  

Saksamaa  Liikme
sriik 

   Empfehlungen zur 
Berucksichtigung tieroklogischer 
Belange bei 
Windenergieplanungen in 
Schleswig-Holstein (2008) 

http://www.umweltdaten.landsh.de/nuis/upool/gesamt/wind
energie/windenergie.pdf 
  

Saksamaa  Liikme
sriik 

   Arbeitshilfe zur Berucksichtigung 
des Fledermasusschutzes bei der 
Genehmigung von 
Windenergieanlagen (WEA) in 
Turingen (2015) 

https://www.thueringen.de/mam/th8/tlug/content/arbeitshilfe
_fledermause_und_windkraft_thuringen_20160121.pdf 
  
 
  

Saksamaa  Liikme
sriik 

   Windkraft uber Wald (2011)  http://www.bfn.de/fileadmin/MDB/documents/themen/erneu
erbareenergien/bfn_position_wea_ueber_wald.pdf  

Saksamaa  Liikme
sriik 

    http://www.nlt.de/pics/medien/1_1414133175/2014_10_01
_Arbeitshilfe_Naturschutz_und_Windenergie__5__Auflage
__Stand_Oktober_2014_Arbeitshilfe.pdf 

Ungari O Liikme
sriik 

E E E   

Iirimaa  O Liikme
sriik 

E J E Bat Conservation Ireland Wind 
Turbine/Wind Farm Development 
Bat Survey Guidelines (2012) 

http://www.batconservationireland.org/pubs/reports/BCIrela
nd%20Wind%20Farm%20Turbine%20Survey%20Guidelin
es%20Version%202%208.pdf (2012) 

Itaalia  O Liikme
sriik 

E E E   

http://www.bfn.de/fileadmin/MDB/documents/themen/erneuerbareenergien/bfn_position_wea_ueber_wald.pdf
http://www.bfn.de/fileadmin/MDB/documents/themen/erneuerbareenergien/bfn_position_wea_ueber_wald.pdf
http://www.nlt.de/pics/medien/1_1414133175/2014_10_01_Arbeitshilfe_Naturschutz_und_Windenergie__5__Auflage__Stand_Oktober_2014_Arbeitshilfe.pdf
http://www.nlt.de/pics/medien/1_1414133175/2014_10_01_Arbeitshilfe_Naturschutz_und_Windenergie__5__Auflage__Stand_Oktober_2014_Arbeitshilfe.pdf
http://www.nlt.de/pics/medien/1_1414133175/2014_10_01_Arbeitshilfe_Naturschutz_und_Windenergie__5__Auflage__Stand_Oktober_2014_Arbeitshilfe.pdf
https://lfu.rlp.de/fileadmin/lfu/Naturschutz/Dokumente/Erneuerbare_Energien/Arbeitshilfe_Mopsfledermaus_2018_07_23_LfU
https://lfu.rlp.de/fileadmin/lfu/Naturschutz/Dokumente/Erneuerbare_Energien/Arbeitshilfe_Mopsfledermaus_2018_07_23_LfU
https://lfu.rlp.de/fileadmin/lfu/Naturschutz/Dokumente/Erneuerbare_Energien/Arbeitshilfe_Mopsfledermaus_2018_07_23_LfU
http://www.saarland.de/dokumente/thema_naturschutz/Leitfaden_Artenschutz_Windenergie_Schlussfassung_19Juni2013.pdf
http://www.saarland.de/dokumente/thema_naturschutz/Leitfaden_Artenschutz_Windenergie_Schlussfassung_19Juni2013.pdf
http://www.saarland.de/dokumente/thema_naturschutz/Leitfaden_Artenschutz_Windenergie_Schlussfassung_19Juni2013.pdf
http://www.lee-lsa.de/uploads/media/Leitfaden_Artenschutz_an_WEA_in_ST_07.01.16.pdf
http://www.lee-lsa.de/uploads/media/Leitfaden_Artenschutz_an_WEA_in_ST_07.01.16.pdf
http://www.lee-lsa.de/uploads/media/Leitfaden_Artenschutz_an_WEA_in_ST_07.01.16.pdf
http://www.umweltdaten.landsh.de/nuis/upool/gesamt/windenergie/windenergie.pdf
http://www.umweltdaten.landsh.de/nuis/upool/gesamt/windenergie/windenergie.pdf
https://www.thueringen.de/mam/th8/tlug/content/arbeitshilfe_fledermause_und_windkraft_thuringen_20160121.pdf
https://www.thueringen.de/mam/th8/tlug/content/arbeitshilfe_fledermause_und_windkraft_thuringen_20160121.pdf
http://www.bfn.de/fileadmin/MDB/documents/themen/erneuerbareenergien/bfn_position_wea_ueber_wald.pdf
http://www.bfn.de/fileadmin/MDB/documents/themen/erneuerbareenergien/bfn_position_wea_ueber_wald.pdf
http://www.nlt.de/pics/medien/1_1414133175/2014_10_01_Arbeitshilfe_Naturschutz_und_Windenergie__5__Auflage__Stand_Oktober_2014_Arbeitshilfe.pdf
http://www.nlt.de/pics/medien/1_1414133175/2014_10_01_Arbeitshilfe_Naturschutz_und_Windenergie__5__Auflage__Stand_Oktober_2014_Arbeitshilfe.pdf
http://www.nlt.de/pics/medien/1_1414133175/2014_10_01_Arbeitshilfe_Naturschutz_und_Windenergie__5__Auflage__Stand_Oktober_2014_Arbeitshilfe.pdf
http://www.batconservationireland.org/pubs/reports/BCIreland%20Wind%20Farm%20Turbine%20Survey%20Guidelines%20Version%202%208.pdf
http://www.batconservationireland.org/pubs/reports/BCIreland%20Wind%20Farm%20Turbine%20Survey%20Guidelines%20Version%202%208.pdf
http://www.batconservationireland.org/pubs/reports/BCIreland%20Wind%20Farm%20Turbine%20Survey%20Guidelines%20Version%202%208.pdf
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Läti O Liikme
sriik 

E E E   

Leedu O Liikme
sriik 

J  J   

Luksemburg O Liikme
sriik 

E E E  NO 

Malta O Liikme
sriik 

E E E   

Madalmaad O Liikme
sriik 

E J E  http://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-
ondernemen/duurzame-energie-opwekken/windenergie-op-
land/milieu-en-omgeving/vleermuizen(2013) 
 
https://www.rvo.nl/sites/default/files/2014/02/Protocollen%2
0vleermuisonderzoek%20bij%20windturbines.pdf (2013) 
 
https://www.rvo.nl/sites/default/files/2014/02/Samenvatting
%20-
%20%20Hoofdrapport%20Windturbines%20and%20bats%
20in%20the%20Netherlands%20%28NL%29.pdf (2013) 

Poola O Liikme
sriik 

E J 
(vabaühendu
ste 2009. 
aasta 
suuniseid 
pole 
ajakohastatu
d, 
vabaühendu
sed 
soovitavad 
eelnõu kujul 
olevat 
ametlikku 
juhendit) 

E 
(ametlik 
juhend 
pole 
veel 
vastu 
võetud, 
kuid on 
laialt 
kasutus
el) 

Ytyczne dotyczace oceny 
oddzilywania elektrowni 
wiatrowych na nietoperze (2013) 

http://www.ansee.pl/wp-
content/uploads/2015/09/Wytyczne_dotyczace_oceny_odd
zialywania_elektrowni_wiatrowych_na_nietoperze.pdf  

  Liikme
sriik 

   Poola ajutine juhend tuuleparkide 
poolt nahkhiirtele avaldatava mõju 
hindamiseks 

http://www.salamandra.org.pl/DO_POBRANIA/Nietoperze/
Guidelines_Poland.doc 
  

Portugal O Liikme
sriik 

  J Diretrizes para a consideração de 
morcegos em programas de 
monitorização de Parques Eólicos 
em Portugal continental (2017)  

http://www.icnf.pt/portal/naturaclas/patrinatur/resource/docs
/Mam/morc/morc-recom-p-eolic (2008) 
http://www2.icnf.pt/portal/pn/biodiversidade/patrinatur/resou
rce/docs/Mam/morc/2018-03-19-recomendacoes-parques-
eolicos-out2017.pdf  
 Uue versiooni eelnõu (2017) ootab ametiasutuste poolt 
heakskiitmist 

Rumeenia O Liikme
sriik 

E J E Nõuandva komitee 18. kohtumine 
(2013) 

http://www.aplr.ro/index.php?lang=ro&cat=9&page=2 
 

http://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/duurzame-energie-opwekken/windenergie-op-land/milieu-en-omgeving/vleermuizen
http://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/duurzame-energie-opwekken/windenergie-op-land/milieu-en-omgeving/vleermuizen
http://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/duurzame-energie-opwekken/windenergie-op-land/milieu-en-omgeving/vleermuizen
https://www.rvo.nl/sites/default/files/2014/02/Protocollen%20vleermuisonderzoek%20bij%20windturbines.pdf
https://www.rvo.nl/sites/default/files/2014/02/Protocollen%20vleermuisonderzoek%20bij%20windturbines.pdf
https://www.rvo.nl/sites/default/files/2014/02/Samenvatting%20-%20%20Hoofdrapport%20Windturbines%20and%20bats%20in%20the%20Netherlands%20(NL).pdf
https://www.rvo.nl/sites/default/files/2014/02/Samenvatting%20-%20%20Hoofdrapport%20Windturbines%20and%20bats%20in%20the%20Netherlands%20(NL).pdf
https://www.rvo.nl/sites/default/files/2014/02/Samenvatting%20-%20%20Hoofdrapport%20Windturbines%20and%20bats%20in%20the%20Netherlands%20(NL).pdf
https://www.rvo.nl/sites/default/files/2014/02/Samenvatting%20-%20%20Hoofdrapport%20Windturbines%20and%20bats%20in%20the%20Netherlands%20(NL).pdf
http://www.ansee.pl/wp-content/uploads/2015/09/Wytyczne_dotyczace_oceny_oddzialywania_elektrowni_wiatrowych_na_nietoperze.pdf
http://www.ansee.pl/wp-content/uploads/2015/09/Wytyczne_dotyczace_oceny_oddzialywania_elektrowni_wiatrowych_na_nietoperze.pdf
http://www.ansee.pl/wp-content/uploads/2015/09/Wytyczne_dotyczace_oceny_oddzialywania_elektrowni_wiatrowych_na_nietoperze.pdf
http://www.salamandra.org.pl/DO_POBRANIA/Nietoperze/Guidelines_Poland.doc
http://www.salamandra.org.pl/DO_POBRANIA/Nietoperze/Guidelines_Poland.doc
http://www.icnf.pt/portal/naturaclas/patrinatur/resource/docs/Mam/morc/morc-recom-p-eolic
http://www.icnf.pt/portal/naturaclas/patrinatur/resource/docs/Mam/morc/morc-recom-p-eolic
http://www2.icnf.pt/portal/pn/biodiversidade/patrinatur/resource/docs/Mam/morc/2018-03-19-recomendacoes-parques-eolicos-out2017.pdf
http://www2.icnf.pt/portal/pn/biodiversidade/patrinatur/resource/docs/Mam/morc/2018-03-19-recomendacoes-parques-eolicos-out2017.pdf
http://www2.icnf.pt/portal/pn/biodiversidade/patrinatur/resource/docs/Mam/morc/2018-03-19-recomendacoes-parques-eolicos-out2017.pdf
http://www.aplr.ro/index.php?lang=ro&cat=9&page=2
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Slovakkia O Liikme
sriik 

E E E   

Rootsi O Liikme
sriik 

E E E   

Ühendkuning
riik  

O Liikme
sriik 

E J J Nahkhiired ja maismaa 
tuuleturbiinid, vahesuunised 
(2014) 

http://publications.naturalengland.org.uk/file/612294166629
5808 
  

  Liikme
sriik 

   Nahkhiirte ja maismaa 
tuuleturbiinide uuring, hindamine 
ja leevendusmeetmed (2019)  

https://www.nature.scot/sites/default/files/2019-
01/Bats%20and%20onshore%20wind%20turbines%20-
%20survey%2C%20assessment%20and%20mitigation.pdf 

  Liikme
sriik 

   Taastuvenergeetika planeerimise 
suunis 3 (Cornwall) 

https://www.cornwall.gov.uk/media/3626640/3-Onshore-
Wind-V2-June-2013-cover.pdf 

  Liikme
sriik 

   Nahkhiired ja Cornwalli 
väiketuulikud: soovitatav 
lähenemine 

https://www.cornwall.gov.uk/media/3622897/Bat-survey-
guidance-for-small-wind-turbine-applications-in-Cornwall-
March-2011.pdf 

  Liikme
sriik 

   Ceredigion https://www.ceredigion.gov.uk/utilities/action/act_download.
cfm?mediaid=52666 (2015) 

Alžeeria L LIPA E E E   

Andorra L OECD E E E   

Armeenia L OECD E E E   

Aserbaidžaa
n 

L OECD E E E   

Valgevene L OECD E E E   

Bosnia ja 
Hertsegoviin
a 

L OECD E E E   

Vatikan L OECD E E E   

Iraan  L LIPA E E E   

Iraak L LIPA E E E   

Jordaania L LIPA E E E   

Kasahstan L LIPA E E E   

Kuveit L LIPA E E E   

Liibanon L LIPA E E E   

Liibüa L LIPA E E E   

Liechtenstein L OECD E E E   

Maroko L LIPA E E E   

Palestiina L LIPA E E E   

Venemaa 
Föderatsioon 

L OECD E E E   

Saudi 
Araabia 

L LIPA E E E   

Serbia L Kandid
aatriik 

E E J 
(nahkhii
ri 
käsitlev

Nahkhiired ja keskkonnamõju 
hindamine  

http://www.nhmbeo.rs/upload/images/ove_godine/Promocij
e2011/bats_and_environmental_impact_assessment_web
_lq.pdf (2011) 

http://publications.naturalengland.org.uk/file/6122941666295808
http://publications.naturalengland.org.uk/file/6122941666295808
https://www.nature.scot/sites/default/files/2019-01/Bats%20and%20onshore%20wind%20turbines%20-%20survey,%20assessment%20and%20mitigation.pdf
https://www.nature.scot/sites/default/files/2019-01/Bats%20and%20onshore%20wind%20turbines%20-%20survey,%20assessment%20and%20mitigation.pdf
https://www.nature.scot/sites/default/files/2019-01/Bats%20and%20onshore%20wind%20turbines%20-%20survey,%20assessment%20and%20mitigation.pdf
https://www.cornwall.gov.uk/media/3626640/3-Onshore-Wind-V2-June-2013-cover.pdf
https://www.cornwall.gov.uk/media/3626640/3-Onshore-Wind-V2-June-2013-cover.pdf
https://www.cornwall.gov.uk/media/3622897/Bat-survey-guidance-for-small-wind-turbine-applications-in-Cornwall-March-2011.pdf
https://www.cornwall.gov.uk/media/3622897/Bat-survey-guidance-for-small-wind-turbine-applications-in-Cornwall-March-2011.pdf
https://www.cornwall.gov.uk/media/3622897/Bat-survey-guidance-for-small-wind-turbine-applications-in-Cornwall-March-2011.pdf
https://www.ceredigion.gov.uk/utilities/action/act_download.cfm?mediaid=52666
https://www.ceredigion.gov.uk/utilities/action/act_download.cfm?mediaid=52666
http://www.nhmbeo.rs/upload/images/ove_godine/Promocije2011/bats_and_environmental_impact_assessment_web_lq.pdf
http://www.nhmbeo.rs/upload/images/ove_godine/Promocije2011/bats_and_environmental_impact_assessment_web_lq.pdf
http://www.nhmbeo.rs/upload/images/ove_godine/Promocije2011/bats_and_environmental_impact_assessment_web_lq.pdf
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ates 
riiklikes 
keskkon
namõju 
hindami
se 
suuniste
s on 
peatükk 
tuulepar
kide 
kohta) 

Hispaania  L Liikme
sriik 

E J E IWG aruanne elektrituulikute ja 
nahkhiirepopulatsioonide kohta 

http://secemu.org/wp-
content/uploads/2016/12/barbastella_6_num_esp_2013_re
d.pdf (2013) 

Süüria L LIPA E E E   

Tuneesia L LIPA E E E   

Austria L Liikme
sriik 

E E E   

Kreeka L Liikme
sriik 

E E E   

Türgi L Kandid
aatriik 

E E E   

* LIPA: Lähis-Ida ja Põhja-Aafrika. 

Tabel 9-3. Riiklik juhenddokument tuuleenergeetika arendusprojektidega lindudele avaldatava olulise mõju hindamiseks 

Riigid Pealkiri Asukoht 

Soome Linnustovaikutusten arviointi 
tuulivoimarakentamisessa 

http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/75407/SY_6_2016.pdf?sequence=1&isAllo
wed=y 

Ungari Szélenergia és természetvédelem http://www.termeszetvedelem.hu/_user/browser/File/Taj/Szélenergia_és_tv_08.pdf 

Ühendkuningriik Onshore wind energy https://www.nature.scot/professional-advice/planning-and-development/renewable-energy-
development/types-renewable-technologies/onshore-wind energy 

Ühendkuningriik Bird Collision Avoidance: Empirical evidence 
and impact assessment 

http://jncc.defra.gov.uk/pdf/Report_614_FINAL_WEB.pdf 

 

  

http://secemu.org/wp-content/uploads/2016/12/barbastella_6_num_esp_2013_red.pdf
http://secemu.org/wp-content/uploads/2016/12/barbastella_6_num_esp_2013_red.pdf
http://secemu.org/wp-content/uploads/2016/12/barbastella_6_num_esp_2013_red.pdf
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Tabel 9-4. Riiklik juhenddokument tuuleenergeetika arendusprojektidega mereimetajatele avaldatava olulise mõju hindamiseks 

Riigid Pealkiri Asukoht 

Soome Tuulivoimarakentamisen suunnittelu http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/79057/OH_5_2016.pdf?sequence=1&isAll
owed=y 

Saksamaa Konzept für den Schutz der Schweinswale vor 
Schallbelastungen bei der Errichtung von 
Offshore-Windparks in der deutschen Nordsee 
(Schallschutzkonzept) 

https://www.bfn.de/fileadmin/BfN/awz/Dokumente/schallschutzkonzept_BMU.pdf 

Madalmaad Kader Ecologie en Cumulatie – 2018 
Ondertitel: Cumulatieve effecten van aanleg van 
windparken op zee op 
bruinvissen 

https://www.noordzeeloket.nl/publish/pages/157579/kader_ecologie_en_cumulatie_-
_2018_cumulatieve_effecten_van_aanleg_van_windparken_op_zee_op_bruinvis.pdf 

Madalmaad Cumulatieve effecten van impulsief 
onderwatergeluid op zeezoogdieren 

https://www.noordzeeloket.nl/publish/pages/123302/kader_ecologie_en_cumulatie_t_b_v_uitrol_wi
ndenergie_op_zee_deelrapport_b_-_bijlage_tno-onderzoek_cu.pdf 

Ühendkuningriik Statutory nature conservation agency protocol 
for minimising the risk of injury to marine 
mammals from piling noise 

http://jncc.defra.gov.uk/pdf/JNCC_Guidelines_Piling%20protocol_August%202010.pdf 

Ühendkuningriik JNCC guidelines for minimising the risk of 
injury to marine mammals from using 
explosives 

http://jncc.defra.gov.uk/pdf/JNCC_Guidelines_Explosives%20Guidelines_August%202010.pdf 

Ühendkuningriik General advice on marine-renewables 
development 

https://www.nature.scot/professional-advice/planning-and-development/renewable-energy-
development/types-renewable-technologies/marine-renewables/general-advice-marine 
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LIIDE F – NAHKHIIRTE SUREMUS KOKKUPÕRGETE TAGAJÄRJEL 

Tabel 9-5. II lisa liikide (poolpaksus kirjas) esinemine suremusandmetes üle kogu Euroopa (9354 registreeritud hukkumist 
2003–2017).  

Selts/sugukond Eestikeelne nimetus Liik (EUNIS) Hukkunud nahkhiirte 
arv aruannete põhjal 

Chiroptera: Miniopteridae Harilik pikktiib Miniopterus schreibersii 11 

Chiroptera: Pteropodidae Egiptuse öötiibur Rousettus aegyptiacus 0 

Chiroptera: Rhinolophidae  Hele-sagarnina Rhinolophus blasii 0 

Chiroptera: Rhinolophidae  Vahemere sagarnina Rhinolophus euryale 0 

Chiroptera: Rhinolophidae  Suur-sagarnina Rhinolophus 
ferrumequinum 

2 

Chiroptera: Rhinolophidae  Väike-sagarnina Rhinolophus hipposideros 0 

Chiroptera: Rhinolophidae  Prill-sagarnina Rhinolophus mehelyi 1 

Chiroptera: 
Vespertilionidae 

Euroopa laikõrv Barbastella barbastellus 5 

Chiroptera: 
Vespertilionidae 

Pikkkõrv-lendlane Myotis bechsteinii 1 

Chiroptera: 
Vespertilionidae 

Lõunalendlane Myotis blythii 7 

Chiroptera: 
Vespertilionidae 

Pikkjalg-lendlane Myotis capaccinii 0 

Chiroptera: 
Vespertilionidae 

Tiigilendlane Myotis dasycneme 3 

Chiroptera: 
Vespertilionidae 

Ripslendlane Myotis emarginatus 4 

Chiroptera: 
Vespertilionidae 

Suurlendlane Myotis myotis 7 

 

Kokku moodustavad need liigid hukkunud nahkhiirtest alla 0,5 % (hukkumisjuhud on avastatud nii juhuslikult kui ka 

ehitusjärgsete seireuuringute käigus alates 2003. aastast kuni 2017. aasta lõpuni). Allikaks olevas dokumendis179 on 

märgitud, et need arvud „ei kajasta nahkhiirte hukkumist tuulikute tõttu kindlasti täies ulatuses“, sest need „põhinevad 

üksnes nendel hukkumisjuhtudel, millest on EUROBATS IWG liikmetele teatatud, mitte tegelikul suremusel, mille 

arvutamisel võetakse arvesse mitmesuguseid ebatäpsuse allikaid, nagu uuringu kvaliteet, korjuste kõrvaldamine 

röövloomade ja raipesööjate poolt, otsijate töö tõhusust ja põhjalikult läbi otsitud ala osakaal.“ Sellele vaatamata ohustavad 

tuulikud II lisa liike mitme muu liigiga võrreldes selgelt vähem. 

  

                                                      

179 EUROBATS IWG aruanne elektrituulikute ja nahkhiirte kohta, mis esitati nõuandva komitee 23. kohtumisele:  
https://www.eurobats.org/sites/default/files/documents/pdf/Advisory_Committee/Doc.StC14-
AC23.9_rev.2_Report_Wind_Turbines.pdf 

https://www.eurobats.org/sites/default/files/documents/pdf/Advisory_Committee/Doc.StC14-AC23.9_rev.2_Report_Wind_Turbines.pdf
https://www.eurobats.org/sites/default/files/documents/pdf/Advisory_Committee/Doc.StC14-AC23.9_rev.2_Report_Wind_Turbines.pdf
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Tabel 9-6. Registreeritud hukkumisjuhtude osakaal Euroopa tuuleparkides liikide kaupa. 

Liik* Osakaal Euroopa hukkumisjuhtude koguarvus 

Pipistrellus pipistrellus 24 % 

Nyctalus noctula 16 % 

Pipistrellus nathusii 17 % 

Pipistrellus pipistrellus/pygmaeus 5 % 

Nyctalus leisleri 8 % 

Pipistrellus spp. 7 % 

Pipistrellus kuhlii 5 % 

Hypsugo savi 4 % 

Pipistrellus pygmaeus  5 % 

*Loetletud liigid moodustavad üle 90 % nahkhiirte registreeritud hukkumisjuhtudest Euroopa tuuleparkides 

aastatel 2003–2017 (välja on jäetud hukkumisjuhud, mille puhul liiki ei tuvastatud). Ükski muu liik ei ületa 5 % 

registreeritud hukkumiste arvust. Kõik liigid on IV lisa liigid, mis hõlmab väike-käsitiivaliste (Microchiroptera) liike. Ühtki 

nendest liikidest pole loetletud elupaikade direktiivi II lisas. 

Allikas: EUROBATS IWG aruanne elektrituulikute ja nahkhiirte kohta, mis esitati nõuandva komitee 

23. kohtumisele (https://www.eurobats.org/sites/default/files/documents/pdf/Advisory_Committee/Doc.StC14-

AC23.9_rev.2_Report_Wind_Turbines.pdf) 
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