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Ettepanekud Hiiu maakonnatuuleenergeetika
kehtestamiseks
teemaplaneeringu
Emmastevalla volikogu arutas29.11.2012.a.istungil Hiiu maakonnatuuleenergeetika
ning esitab vastuviiiteidja ettepanekud,millega tuleks enne
teemaplaneeringut
kehtesiamistarvestada:
teemaplaneeringu

Hiiumaa arengustrateegiakoostamineon alles algjiirgus.Moodustatudon
teemariihmad,kes on koos kiiinud vaid mdnedkorrad.Arengustrateegialtootame
Hiiumaale oluliste vii?irtusteja arengutekaardistamist.SA Tuuru koostatud
arengustrateegia
elluviimisega
ajakavaraamesj6utakse novembris-detsembris
kavandi
koostamiseni.
vajaduste
veljaselgitamiseni,
detsembris
strateegia
seotud
j
Strateegiakiidetakseajakava tirgi heaks20 13.a. septembris.
Ettepanek: Enne Hiiumaale tiihtsateildiste p6him6teteja vii?irtustepaikapanekut
ei tohiks nii ulatusliku m6jugaplaneeringutkehtestada.

il.

28. veebruaril2012. aastalsaatisEmmastevallavolikogu Hiiu Maavalitsusele
otsusemitte koosk6lastadaHiiu maakonnatuuleenergeetikateemaplaneeringut.
17. miirtsil 2011 vastastoonanemaavanemHannesMaasel:
juhtriihma ei ole kaasatudiihtegi
A. ,,Maavalitsuseesindajatestkoosnevasse
arendajatning juhtriihm ei liihtu iihegi arendajahuvidest.Samutipuudub
koostamiseraamesseosplaneeringukoostaja
kiiesolevateemaplaneeringu
Hendrikson&Koja arendajatevahel."
Kas maavanemsoovis vaita, et
Sellevastuseviimane lausejiiiib arusaamatuks.
planeeringukoostajalHiiu Maavalitsuselei ole tehtud lepingut
Hendrikson&Ko'sa?

Emmaste
92001Hiiumaa
EESTIESTONIA
Begnr 75009935

rel 4622 444
Faks 46 22 44O

Na 11201?4153
Hansapank

Toome siinkohal viilja m6ned momendid,mis viitavad seosteleHendrikson&Ko
ning arendajateAS Raunistal/ AS Raunisaarvahel, millele palume anda
maavanamahinnang:
1) Hiiu maakonnaplaneeringu
tuuleenergeetikateemaplaneeringei saanudalgust
mitte rahvatahtestega vajadusestteha olulisi muudatusiHiiumaa
energeetikasektoris,
vaid konkreetsearendajahuvist. 2008. aastasiigisel kiilastasid
AS Raunisaaresindajadkoos eestk6nelejaHendrikson&Ko esindajaKuido
Kartaugak6iki Hiiumaa valdu soovigateha ettevalmistusi500 MW suuruse
maismaatuulepargi
rajamiseks.
7. oktoobril 2008 Emmastevallavolikogule saadetudkidas tegi AS Raunisaar
ettepanekualgatadaEmmastevallas olulise ruumilise m6juga objekti
(tuuleelektrijaama)asukohavaliku iildplaneeringuteemaplaneeringning algatada
kaasnevakeskkonnam6justrateegilinehindamine(KSH).
Samaskirjas kinnitab AS Raunisaarjuhatuseliige Valery Makushin: ,,KZiesoleva
planeerimisealgatamiseettepanekukoostamiselon osalenudruumilise
planeerimiseja keskkonna-korralduse
konsultatsiooniettev6te
OU
Hendrikson&Ko."
2) Emmastestoimunud rahvakoosolekul13.jaanuaril 2009 osalesKuido Kartau
Hendrikson&Ko'st koos AS-i Raunistalliikmetega,esindadesviimaste plaaneja
seisukohti.
3) PiirastHiiu maakonnaplaneeringu
tuuleenergeetikateemaplaneeringualustamist
oli OU Hendrikson&Ko Eesti TuuleenergiaAssotsiatsiooni(ETEA,
u.ww.tuuleenergia.ee)
liikmete nimekirjas.Tiinaseseisugaon seenimi sealt
kustutatud.Sellegaseoseson alust arvata,et Hendrikson&Ko edendab
tuuleenergeetikaarengutEestis
4) Kanadasregistreeritudenergeetikaettev6tte
GretaEnergy Inc. (AS Raunisaarja
AS Raunistalemaettev6tte)kodulehe(www. gretaenerg)'.com)
vAitel on
ja
Hendrikson&Ko nendepartnerEestisning teebPurtse,Udria Hiiumaa
tuuleparkidelekeskkonnamdjuhinnangutja detailplaneeringut.
5) Saare-,Hiiu-, Liiiine-ja Piirnumaakonnastuuleenergeetikateemaplaneeringu
koostamiseriigihanke 25. jaanuaril 2010 v6itnud OU Hendrikson&Ko pakutud
konkurentidestligikaudu kaks korda madalamhind v6ib viidata muudele
v6imalikele paralleelsetelerahastamisallikatele.
Vastuviiide: Arvestadeseelnimetatudasjaoludegaon alusetuviiita, et OU
Hendrikson&Ko ning arendajatevahel puudub seos.Olukord on vastuolusKeHJS
$ 14 lg5 n6udega,et keskkonnam6juhindamiseekspertpeabolema kavandatava
tegevusekeskkonnam6juhindamiselerapooletuning s6ltumatu.Seetdttuei saa
Hiiu Maavalitsusekoosk6lastamisotsus
nr. 13-212009147
5-26 olla kehtiv.
B. Planeeringei arvestarahvatahet mitte planeeridatuulikuparki .
l l.miirtsil 2009.a.anti maavanemalenle 7549 inimeseallkirjad, kus allakirjutajad
deklareerisid,et ei soovi Hiiumaa mdistesvAgasuuretuulepargiehitust meie

ja rannikumerre.
Kunateemaplaneeringus
saarele
mainitakse,
et " allkirjade
kogumineei pruugiolla k6igetiipsemja objektiivsemviis elanikearvamuse
viiljaselgitamiseks",
siisometigion seeantudolukorrasselgeviiljendus,et hiidlane
on tuuleparkide
vastu.Kuigi teemaplaneeringus
viiidetakse,et
planeeringulahenduse
viiljat66tamisel
on arvestatud
kaalutlusotsuste
tegemisel
allkirjaandnute
seisukohaga,
siistegelikultsedatehtudei ole.
Ettepanek:Maavanemal
andakonkreetne
seisukoht
nimetatudrahvaarvamuse
kohtaningsellekajastamisest
Hiiu maakonnaplaneeringutuuleenergeetika
teemaplaneeringus.
III.

Ule maailmavSibleidapalju omavahelvastuoluliste
tulemustega
madalsagedusliku
miiram6ju uuringuid.Planeeringu
l6puson neistmitmeteleka
viidatud.Ei ole agap6hjendatud,
planeeringus
miks on kdnealuses
arvestatud
ainultnendega,
mis v?iidavad,
et mittekuuldavalinfrahelilpuudubinimeste
mdju?
terviselei gasugune
jatmist.
vastupidiste
Ettepanek:Pdhjendada
tulemustega
uuringutearvestamata

IV.

KuuldavmiiLra
on arvestatud,
agaseeei ole vaikus.Looduslikkuvaikustja
puutumata
keskkonda,
mis on meiearvatesHiiumaasuurimaidviidrtusi,piirast
tuulepargiteketenampole.
Kiisimus: Miks on maavalitsus
planeeritavatele
otsustanud
tuuleparkidele
Hiiumaavaikuseohvrikstuua?
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