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Vahel tundub, juStkui keegi 
ei hoolitseks läänemere eest. 
See on ülekaSutatud 
   ja reoStunud.

     kes Vastutab Selle 
eeSt, et erinevad inimtegevuSed 
  merel olekSid korraldatud ja 
loodusVäärtused 
       kaitstud?



appi! 
ka meie 
  Vajame 
ruumi!

LoodusaLa



  Vahel tundub nagu 
  igaükS olekS läänemere 
peremeeS. Siin valitSeb 
    erinevate reeglite, 
    õiguSte ja vaStutuSte 
labürint liiga paljude 
osapooltega, keS kõik 
kaitSevad eri valdkondade 
ja riikide huve. 
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mina Vastutan 
ainult rootsi     
  kalanduse    
        eest! 

sak
sam

aa taani läti eesti

rootsi

leedu

Venemaa

soome
poola

          mingit 
ülepüüki ei ole. 

ära tiku meie 
laeVateele!

mina annan loa taani   
       tuuleparkidele, 
kaitsealad mind 
   ei huVita. 

läänemere 
terVis on 
tähtis. 

mine ära minu 
territooriumilt!

mina jagan 
  põllumeestele 
    raha. ei ole minu 
mure, kuhu toitained     
    põllult 
jõuaVad. 

mina müün 
Väetisi. 
   tore teiega 
kohtuda!
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  selles õiguste,
Võimude, Vastutuste ja riiklike huVide
   džunglis on edaSiminek läänemereS

Vääääääga aeglane.
 

    õnneks 
  on olemaS lahenduS: 
“merealade ruumiline
planeerimine” (mrp).
  kõlab keerukalt ja
 tehniliSelt, kuid
  tegelikult on Seda tehtud
 juba tuhandeid
    aastaid.



  kuidas oleks     
      helCom ii? 
selleks on muidugi     
   aega Vaja.

sorry, meil on 
Valimised tule-
mas!

kalanduse 
kvootide 
otsustamine 

     seda teemat on 
arutatud alates 
   1980.

pead küsima mu 
    kolleegilt, 
          kalanduse 
ministrilt.

hei, selle 
eest Vastutab 
põllumajan-
dusminister.

Vaja on 
komisjoni, 
        et 
otsustada, 
kas Vajame 
komisjoni.

ausalt öeldes, kui 
asi taandub sellele, 
siis seisan ma 
ainult oma riigi eest.

Võiksime 
teha kaVa 
kuni 2080, 
jääks 
rohkem 
aega.

kas Vene 
delegatsioon 
on kohal?

läänemere 
juhid



mida tegid näitekS 
1000 aastat 
 tagasi 9 
suguharu, keS 
tahtSid kaSutada  
      läänemerd? 

esimeseks Valikuks 
 võiS muidugi olla 
Sõdimine kõigi teiStega,   
 kes tahtsid merd 
       “omada”. 
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s?  kuidas nad
   Seda teinud
  olekSid?kas igaüks olekS   

      läbi rääkinud
  igaühega?

kas tuleb tuttaV ette?

klannid oleksid
 tõenäoliSelt mõiStnud,
et aSi tulekS lahendada
  rahumeelSemalt.

   Selline
         lähenemine
    viib tihti 
suurema
kaoseni.

 kas ei
meenuta
See piSut
läänemere
piirkonnaS
tänapäeval
toimuVat?

  kas oleks toimunud vaevaline
debatt tuhandete klanniliikmete
    vahel kalanduSe, karjatamiSe,
niiSutuSe, ehituSe, territooriumide,
 kaitsealade teemadel?





klannipealikud oleksid 
 pidanud esindama
läbirääkimiStel oma klanni 
seisukohti, miS eelnevalt 
klanni SeeS kokku lepitud. 

kuid mere kaSutamiSekS 
  on palju erinevaid 
võimaluSi. hoolitseda 
tuleb ka ohuStatud 
liikide ja elurikkuse 
  eest. 
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ma elan mere ääres, 
loomulikult sooVin ma 
puhast merd!

ei taha, et teised 
minu alal kalastaVad

tahame kaubelda 
teiste hõimudega

ärge Visake oma prügi 
meie merre!

peame 
  kaitsma 
pühasid 
 paiku

Vajame sadamat 
meie paatidele



  esiteks olekSid 
klannipealikud määratlenud kõigi 
  jaokS kehtivad ühiSed põhimõtted,  
  et ära hoida Seda, et iga klann 
  tegutSeb ainult oma huvideS. 
  eelkõige tuleb tagada mere 
 hea seisund, Seega peavad kõik 
ülejäänud eeSmärgid ja tegevuSed olema 
Selle põhimõttega kooSkõlaS. 
 tänapäeval nimetatakSe Seda 
  “ökosüsteemi-põhiseks 
    lähenemiseks”.

 teiseks oleksid 
  nad andnud kõigile kaSutajatele 
ja klannidele hääleõiguse debatiS. 
 tänapäeva merealade ruumiliSeS 
  planeerimiSeS nimetatakSe SelliSt 
lähenemiSt “osalusplaneerimiseks”.

  kõigi kasutajatega tuleb 
 arveStada ja neile oSalemiSekS 
   võimaluSed luua. 

 kolmandaks olekSid nad 
määratlenud mere kaSutuSõiguSed, 
  miS vaStab tänapäeva 
“ruumilisele tsoneerimisele”.
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tahan siin 
kala püüda!

aga pead eemale hoidma 
           meie pühapaigast!



Nii leidsid targad juhid lahendusi minevikus, kui probleemid olid veel suhteliselt lihtsad ja 
arusaadavad. Tänaseks on inimkasutus ja selle intensiivsus tohutult kasvanud ja kasvab veelgi. 
Õnneks sobib minevikus kasutatud metoodika sama hästi ka tänapäeval:  

• MRP peab olema esmatähtis (vajalik on efektiivne juhtimine piirkondlikul tasandil) 
• MRP nõuab ühtseid põhimõtteid (eelkõige ökosüsteemi-põhist lähenemist) 
• MRP peab olema osalusplaneerimine (tuleb arvestada kõigi kasutusaladega ja kaasata kõiki huvirühmi) 
• Oluline vahend on tsoneerimine

Tänapäevane Läänemere kasutamise korraldamine ei erine minevikust palju. Kuid mere ääres elab 
nüüd rohkem inimesi ja merd võetakse kui vaba ressurssi, mida igaüks võib kasutada, arvestades  
vaid väheste piirangutega. Seetõttu kipub Läänemeri kõigi kasutajate vajaduste rahuldamiseks  
väikeseks jääma.     

Maismaal lahendatakse need probleemid ruumilise planeerimise abil. Maa kasutamisel on palju  
kitsendusi, mida  aktsepteeritakse, sest inimtegevus poleks ilma nendeta võimalik. 

Kui meil on kasvav vajadus kasutada merd laevanduseks, meretuuleparkide rajamiseks, kalapüügiks 
ja looduskaitseks, vajame sarnast ruumilise planeerimise süsteemi ka merekasutuse korraldamiseks. 
Läänemeri on jagatud paljude erineva keele ja juhtimissüsteemiga riikide vahel. Meil on vaja vahendit, 
mis aitaks korraldada mõnikord konfliktseid kasutusi – õnneks on merealade ruumiline planeerimine 
just selline vahend. 

esimene maailmas?
Läänemeri võib saada maailma esimeseks piirkonnaks, kus rakendatakse edukalt merealade ruumilist
planeerimist, mille aluseks on mere kasutuste analüüs ja alade sobivuse hindamine erinevateks  
kasutusteks ning kasutajate huvide ja ideede ning ökosüsteemi vajadustega arvestamine. Nii võib 
Läänemeri teha ajalugu, demonstreerides, kuidas eri rahvad saavad korraldada ühise ressursi  
kasutamist ökosüsteemi-põhiselt, koordineeritult ja huvirühmi kaasates.

aga kuidas see töötab?
Merealade ruumiline planeerimine on vahend, mis võib aidata lahendada meie rahavarohke planeedi 
keerukaid probleeme. MRP kõlab hirmus keeruliselt, kuid tegelikult ei ole seda ...ku
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      sukeldume nüüd merealade 
ruumilise planeerimise 
  sügaVustesse!



 unesCo defineerib 
mrp järgneValt:

   

    ”merealade 
     ruumiline planeerimine  
   (mrp) on aValik protsess 
  merealadel toimuva inimtegevuSe  
   ruumiliSe ja ajaliSe paiknemiSe  
  analüüSimiSekS ning 
   korraldamiSekS, saaVutamaks   
   ökoloogilisi, majanduslikke ja  
   sotsiaalseid eesmärke, miS on  
  enamaSti paika pandud 
  poliitiliSte protSeSSide kaudu.” 

www.uneSco.org
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MRP-d võib kirjeldada astmelise protsessina: 
• ühtse visiooni kujundamine, 
• mereala võimaluste hindamine ja võimalike kasutajate väljaselgitamine, 
• eri kasutusteks sobivaimate alade määratlemine,   
•  lubatud tegevuste ja piirangute määratlemine, et tagada mereala hea seisund ja tootlikkus  

pikas perspektiivis. 

Lõpptulemuseks on planeering, mille järgimine peaks olema seaduse järgi kohustuslik.  
Teatud aja möödumisel tuleb planeering uuesti üle vaadata ja uuendada vastavalt vahepeal  
toimunud muutustele. 

Merealade ruumiline planeerimine 6 astmena: 
 1.   Hinda vajadust ja tahet visioonil, planeerimispõhimõtetel ning õiguslikul raamistikul ja 

strateegiatel põhineva MRP protsessi läbiviimiseks.  

2.  Koonda andmed olemasoleva olukorra kohta ja hinda süsteemselt alade sobivust  
erinevateks merekasutusteks. 

3.  Selgita välja kokkusobivad ja konfliktsed huvid, konsulteerides huvirühmadega ning  
kasutades usaldusväärset kaardistamist ja analüüsi. 

4.  Koosta mereala ruumilise planeeringu kavand koos eri kasutusteks või eesmärkideks 
määratud tsoonidega. Räägi planeering ja eri tsoonide detailsed regulatsioonid läbi  
huvirühmadega. 

5.  Koosta lõplik mereala ruumilise tsoneeringu plaan koos rakendamiseks ja seireks  
vajalike regulatsioonidega ning saada huvirühmadele lõplikuks kommenteerimiseks.

6.  Kinnita planeering ning korralda rakendamine ja seire.
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   alade sobiVuse kaart
   kooStatakSe teaduSliku ja
   huvirühmadelt Saadud
 informatSiooni põhjal ning
Sellel näidatakSe eri kaSutuStekS
Sobivad merealad nagu näitekS
                 kalade kaSvu- ja kudealad,
tuuleparkide rajamiseks sobiVad
        alad, parimad laeVateed,
elurikkuse säilitamiseks oluli-
sed alad, kaablite ja torujuhtmete
paigaldamiSekS Sobivad alad,
             nafta või muude merepõhja
               reSSurSSide leiukohad…. 



läänemere alade
sobiVuse kaart

legend:

parim laevatee
kalarikas ala
väärtuslik ala elurikkuse poolest
tuulepargi rajamiseks sobiv ala



   nii tuleVad Välja alad, 
kus VõiVad tekkida konfliktid 
  ja kus on Vaja lahendusi leida. 

 kaart ainult illustreerib 
     konflikte – lahenduSed tuleb 
leida, järgideS kokkulepitud 
eeSmärke, põhimõtteid ja prioriteete. 

See toimub aSutuSte ja huvirühmade 
kaaSamiSe protSeSSi käiguS, mille 
  eeSmärgikS on kõigi 
 kaSutuSalade reguleerimine. 

   teisel kaardil 
  näidatakSe 
olemaSolevad kaSutuSed 
 ja huvid, miS võivad 
     mõnikord kattuda.  
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läänemere kasutuste 
ja konfliktide kaart

legend:

laevatee
kalapüügiala
looduskaitseala
tuulepargiala
Konfliktala/tsoon



lõppeesmärgiks peaks olema 
merealade ruumiliSe tSoneeringu   
plaan, miS määratleb ja korraldab  
   praeguSt ja tulevaSt 
merekaSutuSt SelliSel viiSil, miS 
kõige paremini vaStab oSalejate 
Seatud prioriteetidele 
        ja eeSmärkidele. 

  planeering tulekS 
kinnitada poliitiliSe otSuSega. 
  Selle rakendamiSekS ning 
 SeirekS ja ka teatud tegevuSte 
lubade või piirangute menetlemiSekS 
on vajalik vaStav halduSStruktuur.

          selle tulemusena saab 
planeeringust mereala edasist 
arendamist ja kasutamist 
        suunaV dokument. 
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läänemere ruumilise
tsoneeringu plaan

legenda:

laevatee
kalandus
looduskaitseala
tuulepark

üldkasutustsoon
eelistatud kasutus
teatud kasutuseks
eraldatud ala



Lisainformatsioon merealade ruumilise 
planeerimise kohta:

BaltSeaPlan projekti Eesti partnerite kontaktid:
MTÜ Balti Keskkonnafoorum
Merle Kuris 
merle.kuris@bef.ee
Tel. +372 6597 029
www.bef.ee

Tartu Ülikooli Eesti Mereinstituut
Georg Martin
georg.martin@ut.ee
Tel. +372 6718 936
www.sea.ee

www.elfond.ee/et/teemad/meri

www.baltseaplan.eu

www.bef.ee/index.php?id=95
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BaltSeaPlan projekti (2009-2012) viivad ellu 14 partnerit Saksamaalt, Poolast, Taanist,
Rootsist, Lätist, Leedust ja Eestist. Koos töötavad nad selle nimel, et muuta merealade
ruumiline planeerimine Läänemere piirkonnas reaalsuseks: kaasates sidusrühmi, analüüsides 
praegusi ja tulevasi suundumusi merekasutuses, koostades pilootplaneeringuid
valitud merealadele ja püüdes kaasa aidata integreeritud merekorraldust toetava riikliku
seadusandluse arendamisele. Lisainformatsiooni projekti ja selle tulemuste kohta leiab
www.baltseaplan.eu

BaltSeaPlan projekti rahastab osaliselt Läänemere piirkonna programm 2007-2013,
mis edendab piirkondade arengut riikidevahelise koostöö kaudu.
Eestis rahastab projekti ka Keskkonnainvesteeringute Keskus.
Trükis on valminud Euroopa Liidu (http://europa.eu) rahalisel toel.
Trükise sisu eest vastutab täielikult WWF ja see ei esinda Euroopa Liidu seisukohti.

WWF on üks maailma suurimaid ja kogenumaid sõltumatuid keskkonnakaitseorganisat-
sioone, millel on ligi 5 miljonit liiget ja toetajat ning mille globaalne võrgustik tegutseb
umbes 100 riigis.

WWF’i missiooniks on peatada planeedi loodusliku keskkonna hääbumine, et panna
alus tulevikule, kus inimesed elaksid harmoonias loodusega. Selleks tuleb:
• kaitsta maailma elurikkust
• tagada taastuvate loodusvarade säästev kasutamine
• vähendada reostust ja jäätmerohket tarbimist.

WWF Germany
Coastal & Marine Division
Baltic Sea Project Office
Beghinenhaus
Knieperwall 1
D-18439 Stralsund
Tel. +49 3831 297018
Fax +49 3831 297599
stralsund@wwf.de
www.wwf.de ©
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