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Päevakord: 

1. Radarid ja tuulikud 

Kaitseministeerium (edaspidi KM): KM andis ülevaate Riigikaitse poolsest 
probleemipüstitusest seoses tuuleparkide arendustega. Tulenevalt riigikaitse alastest 
vajadustest muudeti Kaitseministri 26. juuni 2015. a määrust nr 16 „Riigikaitselise ehitise 
töövõime kriteeriumid, piirangute ruumiline ulatus ja andmed riigikaitselise ehitise töövõimet 
mõjutavate ehitiste kohta“, millega kitsendatakse tuuleparkide ehitamise alasid Põhja-, Ida- ja 
Lõuna-Eestis. Määrusega on muudetud riigikaitseliste ehitiste piirangu kriteeriume, mitte 
piiranguvööndeid. KM tegeleb lahenduste otsimisega, et leida alasid, kuhu tuuleparke ehitada. 
KM näeb kiiremaid lahendusvõimalusi tuuleparkide arendamisega jätkamiseks Lääne-Eestis, 
samuti tuleb otsida võimalusi vähendada Ida-Eestis riigikaitsega seotud alasid. Igas haldusalas 
peaks tekkima selge arusaam, kus on tuulikute püstitusalad.  

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium (edaspidi MKM): Energiamajanduse 
arengukava 2030 eelnõu näeb ette järk-järgulist taastuvenergia mahu suurendamist. Aastaks 
2030 näeb arengukava eelnõu ette 50%-list taastuvelektri osakaalu. Kuna arvestatava osa 
taastuvelektri osakaalust moodustavad tuulepargid, teeb MKM  KM-ga koostööd leidmaks 
lahendusi, kuidas saab edasi minna tuuleparkide arendamisega kahjustamata riigikaitse 
alaseid huvisid.  

Kohaletulnute sõnul on lääne-Eestisse tuuleparkide ehitamine raskendatud piirangute ja 
kohalike omavalitsuste vastuseisu tõttu. Vaja oleks riigi selgesõnalist toetust Lääne-Eestisse 
tuuleparkide ehitamise osas.  

Tuuletehnoloogia Liit: Tuuletehnoloogia Liidu hinnangul on määruse aluseks olnud 
mõjuhinnangud eksitavad, kuna seal on kirjas, et majanduslikku mõju ei ole - tegelikult 
takistab see võimsuste välja ehitamist. Samuti takistab määrus uute töökohtade loomist. On 
olemas sisejulgeoleku risk - koondamised Ida-Virumaal. Ida-Virumaal on liitumised välja 



ehitatud, Lääne-Eestis mitte. Lisaks on Ida-Virumaa omavalitsused huvitatud tuuleparkide 
loomisest.  

Vaivara Tuulepark OÜ: Määrusel on vastuolu õiguspärase ootusega. Kes hüvitab ehitusloa 
mitteandmisel eelnevalt tehtud investeeringud? 

Eleon OÜ: Eleon OÜ on ehitanud uut tüüpi tuuliku, mille tehnoloogia toob lahendusi seni 
lahendamatutele küsimustele. Miks mitte seda tehnoloogiat veel edasi arendada, et leida 
lahendused Kaitseministeeriumi muredele. Oleme teinud ettepaneku Kaitseministeeriumile 
koostööks, kahjuks siiani edutult. 

Eesti Energia AS: Lääne-Eestisse tuuleparkide ehitamise vastu on ka RMK. Võiks 
moodustada töögrupi, kuhu lisaks MKM-le ja omavalitsustele on kaasatud ka 
Keskkonnaministeerium. Meil on Lääne-Eestis mitmeid saari, kuhu võiks tuulikuid püstitada. 
Tuleks läbi mõelda olemasolevates parkides masinate väljavahetamise ja selle 
reglementeerimise peale. 

Guido Kartau: Võttes arvesse kõiki aspekte ja piiranguid, ei leidnud me neljas maakonnas 
ühtegi täielikult sobivat kohta tuulepargile.  

Maila Kuusik: Tuuleparkide jaoks on vaja teha eriplaneering. Segaseks jääb, miks on 
seletuskirjas vaja välja tuua eraldi kohad, see muudab asja segasemaks. Tuuleparkide 
planeerimisele ja kehtivatele planeeringutele on suur mõju ja seda tuleks seletuskirjas 
kajastada, hetkel seda seal kajastatud ei ole.  
 
Harri Raudvere: Ida-Eestisse on investeeritud palju raha, välja on ehitatud liitumised. Mujal 
maailmas on probleemidele lahendused leitud, Eestis mitte. 
 

MKM: Antud teemad tulevad lähiajal arutlusele Vabariigi Valitsuses seoses 
Energiamajanduse arengukava aastani 2030 eelnõu aruteluga. Kuna riigil on nii 
taastuvenergia arendamise kui ka riigikaitse alased huvid, tuleb leida lahendused. Kõige 
mõistlikum on selleks kutsuda kokku töögrupp, kes hakkab tegelema lahendusteede 
väljatöötamisega. Need võivad endas hõlmata nii seadusandlikke muudatusi, kui ka 
potentsiaalselt uute tehnoloogiate kasutuselevõtmist või arendamist. Mõlemasse teemasse on 
oodatud panustama ka tuuleparkide ja tehnoloogia arendajad. Kõik tänasel koosolekul 
väljendatud mõtted on väärtuslikud ja saab võtta Vabariigi Valitsuses toimuval arutlusel 
arvesse.  

 

 


