Hiiu Leht . TEISIPAEV
19.MAI 2009

An-amused tel 463 2199,e-post hiiuleht@uulehtee

Kumbon tasuvarn?
Juba paar kuud on Kiirdla Keskv:lljakul intrigeeriva kiisimusegaplakat: kumb on tasuvam, *AEVAtr!5d*tc
tuuma- v6i tuulejaam? Nii tuule- kui tuumaenergial on oma koht. Arutlust n6uab, kus, milliste
seadmetegaja millisel hulgal erinevaid energiaallikaid kasutada.Kindlasti tuleb kiisida ka: kellele
tasuvam,sest see,mis kasulik hundile, on sageli
traagiline jdnesele.
lbuma- ja tuulejaamadetasul'ust uurivad majandusteadlased.Mina teeksin kokkuv6tte tuulejaamademdjust bervisele.Uks on kindel, tuulepargid mQjutavadiimbruskonna elanike tervist.
Tanu AS Raunisaar grandioosseleplaanile rajada Hiiumaale hiigeltuulepark, uurisin, milline
INGE TALTS
on kaasaegsearstiteaduse niigemus tuuleparkide m6just inimese tervisele. Tbaduskirjdnduses
tuuakseviilja kaks friiisikalist n;ihtust mis m6jutavadinimesetervist: keskkoma v6nkumine (ehk
mura ja vibratsioon)ja vilkuv valgus.
lhulepartidega koossaaksimeendaleka pideva
mtra, kes kddule ldhemale, kes kaugemale. See
miira on vai.kne,kuid pidev.Sedaei saa ddseks,
viisimusehetkeksegapidulikuls siiLndmuseks
v,ilja
Itilitada Suurosasellestonmadalsageduslik,
sellest osakuuldamatu.Mrira, eriti uneaegnemiira,
kahjustab tervisL Ka seemiira, mis ei arata, v6ib
siiski tervist kahjustada.l,aste lervisekahjustuse
vliltimiseks peaks nende uneaegne miira olema
alla 30 dBA, Eestis kehtivad normid lubavad
Kindlasti.tuleb
kuuldavat dist tditstusmiira kuni 40 dBA. Miira
pohjustabuneh:iireid,:irrituvust, suminat k6rvu s, lsttsidaka:kellepeapddritust,iiveldust,miilu- ja kontsentratsiooni- le tax.mam, sest
kiireid. T6estatudon disemiira pdhjustatud suda- see,nxi,sknsume-veresoonkonnahaigusi,sh k6rgverer6hut6be
likhundile, on.
soodustavm6ju. On kirjeldatud ka tuulepaikidest
traagili.ne
sageli,
3 hr kaugusel elavate inimeste miirast tingitud
'
jrinesel.e.
unehiiireid"
Veelkaitsehrmadon inimesedmadalsagedusliku
miira suhtes:kehtiva korra jtirgi hakatakse seda
m6dtma alles siis, kui see p6hjustab kodanite
kaebusi.Samasjust tuulegenerlatorite miira madalsageduslikosamuudabmtiraiirrituse raskesti
talutavaks. See k6lab nagu "viuuh-vauuh-viuuhvauuh"ja on eriti iugev ridsiti.Madala sagedusega
miira (0-500HA pdhjustabvibroakustilist haigusl
Sel puhul rakkudevaheliseaine hulk suureneb,
kahjustadasaavadsiseelundid.Lisanduvad depressioon,suurenenuddrrituvus,agressiivsus,
kalduws isolatsioonile.ilrnneb vaimsete v6imeie
vdhenemine.
Miira h:iiriv m6ju ei s6ltu vaid miira m66detavast tugevusesl Rootsis .kibi viidud uuringud
n:iitasid,.et mtira talutakse tunduvalt halvemini
hajaasustusega
maapiirlondades,kus muud miira
on v:ibe. Seegav6ib <ielda,et hiidlane, kui siiani
vega madala foonmiiraga harjunu, talub halvasti
miirafooni tugevat t6usu. Sama iruringuseeria
kiiigus selgus t6siasi; et tuugani nligemine suurendas mita ifrritavat toimet. Seeqaon suurte
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tuulegeneraatorite miiraSffitus suurem.
Ka on valgel ajal tuuleparkide liiheduses pidev
valguse-ja varjumang Selle t€kitab turbiinilabadelt peegelduvvalgus v6i piiikesekiire katkemine.
Sedavilkuvat valgust ei saa viilja liilitada. Ka silmade sulgemine ei aita; valguse vilkumine j6uab
ka suletud silmadesseja sealt ajiu. Liiheduses
asuvatel inimestel tekib eba&ugavustunne, v6ib
tekkida peavalu. Valguse vilkumine pdhjustab
m6nedel inimestel krampe. Krambidsk viiheneb
oluliselt alles l00kordsel kauguselrootori k6rgusega v6rreldes. 100m k6rguse generaatori puhul on
ohutukaugus100x100
m = 10000m = 10km.
Mida kaebavad suude tuuleparkide laheduses
elavadinimesed?Paljudeljuhtudelei osanudnad
rielda,mis on nende tervisel viga. Nad lihtsalt
tundsid, et peale generaatorite rajamist on nende
tervis halvenenudjamiski poleenamendine.Arstil
on sellistekaebustegainimest vagaraske aidata.
On v6imalik leida kdrvalekaldeid l2ihikonnas
elavateinimeste tervises,kuid.p6hjuslikuseose
leidmine miira, vibratsiooni, ka vilkuva valgusega on raske. Tbadusuuringutes on seda v6imalik
teha, t?ippisuurilgud aga ei ole Eestis aga alati
kiittesaadavad.
Aimabesseosttuulepargija tervisehiiire vahel ei
saa ei arst ega haigerakendadakdigeolulisemat
- pdhjuslikku ravi Suuri generaatoreidei saa dra
viia egaiimber t6sta.M6ned ravimid v6ivadoiukorra talumist kergendada,kuid enamastitiihendaks
seeli:trlukatja pidevat ravi.
T\rulegeneraatorite ajaloos on esinehud ka
seadmetepurunemist. Kuni 2006.aastani on dokumenteeritud 38 rasket 6nnetust, nende kiiigus
hukkus 31tuulepargi tddtajatja 10tavakodanikku.
Asjatundjadv6iksid riiiikida ka tuulegeneraatorite
hoolduselja pesemisel kasutatavatest kemikaalidest,nendeloodusessesattumisevdimalustestja
m6just inimese tervisele.
ltrulejaamad tddtavadpauudeskohtades.Ka
Hiiumaa elukeskkondaon sajandite viiltel kuulunud tuule j6ul rin$evad veskitiivad. TUuleenergia
m6istlit kasutami:reei ole balb egatervistkahjustav- Oluline on selle tegevuse ulatus ja eesmtirk
Raskeon leida andmeid viiikeste tuu.legeneraatorite h;iiriva v6i tervistkahjustava m6ju kohta nirrg
tervisehliired tekivad just suurte tuuleparkide
pubul Jtidb vaid lisada, et AS Raunisaar plaanib
Hii.umaalesuuri, 2-5MW tuuganeid.
Artuneesteviiitel rajaneb tuuleparkide tulusus
saadavabel
dotatsioonidel mitie siiiistlikkusel. Seega v6ib osutuda pmjekt arendajale t6eliselt tasuvakCkuid sedahiidlaste tervise arvel.Ifujundlikult
rjeldesv6ib saareelanikujaoks kujuneda olukord,
kus h oma raha eest ostab endalehaigust.
I\iteerides Maailna terviseorganisatsiooni
WHO (1999):"Tbrvis on uniffisaalni: vliiirtus ja
inimese pohi6igus.Meil on 6igus vziltidaarendusi,
mis vdivad osutuda tervisele kahjulikeks."

