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Energiakriisile otsitakse 
lahendusi nii EL kui 
Eesti tasandil.

REPowerEU pakub muuhulgas 
välja erinevad variandid 
taastuvenergia arendamise 
kiirendamiseks.

Eelisarendusaladel tuleks 
tuulepargi „mapping“, 
planeering ja KSH ning 
kõik load menetleda 3 
aastaga.



Kiirendame taastuvelektrile 
üleminekut ja seame eesmärgiks, et 
aastal 2030 toodetakse Eestis sama 
palju taastuvelektrit, kui on meie 
aastane tarbimise kogumaht.

Lühendame planeeringute ja lubade 
menetlusprotsesside pikkust.

Eesti Reformierakonna, Isamaa Erakonna ja Sotsiaaldemokraatliku 
Erakonna koostööleping aastateks 2022–2023



Fookus on tuuleenergia 
arendamisel.

Lisaks riigi siseste 
protsesside paremale 
kujundamisele, on audit 
oluline sisend REPowerEU
läbirääkimistele.



JÜHTRÜHM
(Riigikantselei)

KAARDISTAMINE
(KAUR)

PLANEERINGUD JA KSH
(RAM)

LOAMENETLUS
(MKM)

MAATOIMINGUD
(KEM)



Auditis toodud ettepanekute rakendamisel on 
võimalik tuuleparkide loomist oluliselt 
kiirendada. 

Kui parki arendatakse eelisarendataval alal ja 
riigimaal või juba menetluses  hoonestusloaga 
merel, on võimalik park arenduse algusest 
kasutusele võtta c 4 aasta jooksul varasema ca 
10 aasta aseme.



Vajalike seadusmuudatuste veebruariks 
ettevalmistamiseks käib kiire töö 
ministeeriumites.

Kiirendamise seis

Riigikogule on edastatud ettepanekud 
elektrituruseaduse ja teiste seaduste 
muutmise seaduse eelnõu (696 SE) 
muutmiseks.

Ministeeriumid on pakkunud välja ka 
võimalikud lisategevused, mis ei vaja 
muudatusi seadusandluses.



Seadusmuudatused 696 SE 
raames
• Keskkonnamõju hindamise ja 
keskkonnajuhtimissüsteemi 
seaduse (KeHJS) muudatused

• Looduskaitseseaduse 
muudatused

• Planeerimisseaduse ja 
ehitusseadustiku 
muudatused



Keskkonnamõju hindamise ja 
keskkonnajuhtimissüsteemi seadus

• Mõjuhindamise juhteksperdi 
(KSH/KMH) nõuete leevendamine 
ning KMH juhteksperdi KMH 
litsentsi kehtivuse aja 
pikendamine 

• Standardiseeritud KMH programm 
• Kehtivusaegade pikendamise 

võimalus enne 01.01.2020 
algatatud keskkonnamõju 
hindamistele



Looduskaitseseaduse muudatused

• Ehituskeeluvööndi ulatuse muutmise 
võimalus kohaliku omavalitsuse 
eriplaneeringuga

• Tuulikulabade ulatumise 
võimaldamine maaparandussüsteemi 
eesvoolude ehituskeeluvööndisse



Planeerimisseaduse ja 
ehitusseadustiku muudatused

• Tuuleparkide arenduste puhul KOV 
EP protsessis pärast tuulepargile 
sobiliku asukoha leidmist detailse 
lahenduse koostamisest loobumine

• KOV EP protsessis avalike 
väljapanekute ja koostöö 
vähendamine

• Merealal Riigi EP alusel 
eksklusiivse õiguse saamine 
hoonestusloa menetlusega 
jätkamiseks



• Ehitusseadustik
• Veeseadus
• Energiamajanduse korralduse seadus
• Halduskohtumenetluse seadustik
• Ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse 
rakendamise seadus

• Planeerimisseadus
• Keskkonnamõju hindamise ja 
keskkonnajuhtimissüsteemi seadus

• Keskkonnatasude seadus
• Metsaseadus



KOV-ide võimekuse tõstmine

Selleks, et KOV-id saaksid 
taastuvenergeetikat 
kiiremini planeerida, on 
vaja tagada neile 
rahalised vahendid 
pädevate spetsialistide 
palkamiseks või teenuse 
sisse ostmiseks.

46%

40%

14%
Olemas planeerija
ja jurist

Olemas planeerija
või jurist

Puudu planeerija
ja jurist



Ühendloa loomine merel

• Suureneb menetluste kiirus 
• Väheneb menetlusosaliste 

koormus
• Väheneb võimalus korduvaks 

KMH algatamiseks
• Väheneb võimalus 

kohtumenetlusteks 

HOONESTUSLBA
+ 

EHITUSLUBA
+

VEELUBA

ÜHENDLUBA



Alustatakse ehitusregistri
arendamisega meretuuleparkide
vajadustest lähtuvalt ja 
luuakse menetluse käsiraamat.

Tuuleparkide loamenetluste 
protsesside hõlbustamiseks 
luuakse kontaktpunkt ja 
koordinatsioonikogu.



Eelisarendusalad

Sobilike alade leidmiseks teeme 
uuringuid.

Parimad liitumisvõimalused ja 
alade potentsiaal (MW), 
omandisuhted jne.

Eluslooduse jt uuringud 
(maismaalinnustik, 
rohevõrgustik, nahkhiired, 
kultuuripärand jne).

100 MW
100 MW

150 MW

200 MW
150 MW
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Riigi 
eelisarendusala Ettevõtja 

arendusala

Ettevõtja 
arendusala Riigi 

eelisarendusalaEttevõtja 
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Ettevõtja 
arendusala
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