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Enne kui alustame



Millest täna räägime?



Miks sellega tegeleme?

+Tuuleenergia on meie võimalus EL kliimaneutraalsuse 
ambitsiooni tuules ühiskonnale jõukust luua ning meie 
elektrisüsteemi tulevikukindlaks kujundada.

+Eesmärgiks on hoogustada tuuleparkide rajamist läbi 
tuulikutest saadava tulu jagamise mehhanismi 
sätestamise õigusakti tasemel

+Samal ajal tehakse ka teisi tegevusi tuuleparkide rajamise 
hoogustamiseks (riigikaitseliste kõrguspiirangute 
leevendamine, taastuvelektri vähempakkumised, ...)



Kohaliku kasu mudel Eestis ka 
laiemalt teemaks
+Praxise uuringust selgus, et õiguslikud alused on Eestis 

puudulikud. Uuringust ei tulnud lõplikke lahendusi, vaid leiti, 
et on probleem, mida on vaja lahendada (ebavõrdne 
kohtlemine, korruptsioonioht, pole avalikult leitavad).

+Avalik huvi regulatsiooni loomiseks (kohalikud elanikud, 
KOVid, tuuleenergia sektor). 

+Kogu valdkonna lahendamine ühe õigusliku aluse 
andmisega ei ole võimalik.

+Suurema õigusselguse loomiseks vajalik luua õiguslik 
regulatsioon, mis reguleeriks tuuleparkidest tingitud 
häiringute mõju kompenseerimist.



Tuuleenergeetika kohaliku kasu 
instrument
+Analüüs „Tuuleenergeetika kasutuselevõtu hoogustamiseks 

vajalike lahenduste välja töötamine“
+Eesmärgiks on tuuleenergeetika kasutuselevõtu 

hoogustamine läbi tuuleparkidest saadava tulu jagamise 
kohaliku omavalitsuse ja vahetult mõjutatud isikutega. 

+Maismaa- ja meretuulepargid
+Analüüsi tulemusel töötati välja põhimõtted, alternatiivid st. 

millistesse seadustesse regulatsioon võiks sobida (EhS, EnKS).
+Alternatiivid koos põhimõtetega esitatud VTK-s 

(väljatöötamiskavatuses) 
https://eelnoud.valitsus.ee/main/mount/docList/e7038a4e-4d3d-
4a4d-a4af-fecdb2511e94

https://eelnoud.valitsus.ee/main/mount/docList/e7038a4e-4d3d-4a4d-a4af-fecdb2511e94


Eelnõu VTK seis

+Mitteametlik VTK ja eelnõu tutvustus juuni keskpaigas. 
+Ametlik VTK kooskõlastusringil augustis, tähtajaga 6. 

september 2021.
+Tagasiside laekus 11 asutuselt (KOVid, 

katuseorganisatsioonid, ettevõtjad, ELVL).
+Justiitsministeeriumilt kooskõlastus veel laekumata
+9 asutust pooldas regulatsiooni loomist, üks ettevõtja oli 

vastu ning ühele MTÜ-le oli vaja selgitada regulatsiooni 
loomise põhimõtteid.



Põhimõtted: maismaa

+Talumistasu –> Tuulikutasu
+Tasu suuruseks on kuni 0,5 €/MWh

+ 100 MW suuruse tuulepargi puhul (toodang 300 GWh) oleks tasu 
150 000€/a.

+Tasu makstakse kohalikule omavalitsusele (50%) kohustusega 
osa tasust jaotada tuulikute läheduses elavatele isikutele 
(50%)

+Kuni 200 m kõrguste tuulikute puhul makstakse tasu kuni 2 km 
kaugusel paiknevatele elanikele, üle 200 m kõrguste tuulikute 
puhul makstakse tasu kuni 3 km kaugusel paiknevatele 
elanikele

+Tasu hakatakse maksma ajahetkest kui tootmisseade annab 
elektrit võrku



Põhimõtted: meretuulepargid

+Tasu makstakse meretuulepargi hoonestustasust. Tasu 
suuruseks on 0,3 €/MWh (varasemalt 5% hoonestustasust)
+ 1000 MW suuruse pargi puhul ca. 1,4M€/a ning see laekub kohalikule 

omavalitsusele.
+Tasu makstakse KOVidele, kes asuvad lähimale tuulikule 

lähemal kui 25 km (varasemalt 20). Kui kattuvus on mitme KOVi
vahel, jaotatakse tasu võrdselt.

+Vahetult mõjutatud isikute (nt traalpüüdjad) 
kompenseerimine toimub hoonestustasust.

+Tasu hakatakse maksma hoonestustasust vastavalt 
veeseaduses sätestatule (10% ehitusperioodi jooksul). 
Hoonestustasu makstakse täismääras alates ehitise kavandatud 
otstarbel kasutamise algusest.



Indikatiivne ajakava

+Juuni-oktoober 2021 – VTK väljatöötamine ja kooskõlastusring, 
sh paralleelselt konsultatsioonid huvitatud osapooltega (sektor, 
ministeeriumid, KOVid);

+November 2021 – Seaduseelnõu esimene kooskõlastusring 
(+laekunud ettepanekute arutelud, arutelud huvitatud 
osapooltega);

+Jaanuar 2021 – Seaduseelnõu teine kooskõlastusring 
(+laekunud ettepanekute arutelud, arutelud huvitatud 
osapooltega);

+Veebruar 2022 – Seaduseelnõu on kinnitatud Vabariigi Valitsuse 
poolt;

+ I pa 2022 – Seaduse menetlus Riigikogus.



Kokkuvõte

+Õigusakti muutmine / uue õigusakti loomine ei ole „hõbekuul“
+Õigusaktide muutmine on kompleksne ja ajamahukas 

protsess, palju huvipooli, erinevaid juriidilisi arvamusi
+Usume, et siinjuhul on selle teekonna ette võtmine ning 

edukalt lõpuni viimine vajalik
+Julgustame vahepealsel perioodil kasutama juba

olemasolevaid õigusakte ning mitteregulatiivseid meetodeid :)



Tänan kuulamast!
jaanus.uiga@mkm.ee


