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Maakonnaplaneeringu teemaplaneering "Tuuleenergeetika"
Täname vastukaja eest Hiiu maakonnaplaneeringu teemaplaneeringule „Tuuleenergeetika“ ning
Hiiu maavalitsuse veebilehele.
Maakonnaplaneeringu teemaplaneeringu „Tuuleenergeetika“ eesmärk ei ole tuuleparkide
rajamine, teemaplaneeringu eesmärk on välistada Hiiumaal alad, kuhu elektrituulikuid rajada ei
saa ja leida alad, kus see põhimõtteliselt oleks võimalik. Tuulikuparkide rajamiseks sobivate
alade leidmisel on arvestatud nii Hiiumaa omavalitsuste, erinevate ametkondade kui ka kodanike
poolt esitatud seisukohtade, kriteeriumite ja ettepanekutega ning kõigi kehtivate seadusandlike
aktidega (sealhulgas müramäärusega), üleriigiliste strateegiliste arengudokumentidega ning
üleriigilise planeeringuga Eesti 2030+.
Tuuleenergeetika teemaplaneering ja selle KSH on koostatud neljale maakonnale ühine. Kolmes
maakonnas on protsess olnud kiirem, läbinud avalikustamise ning jõudnud järelvalvesse.
Planeeringu KSH on kolme maakonna osas Keskkonnaameti poolt heaks kiidetud.
250 m on tuulegeneraatorite maksimaalne kõrgus koos labadega, millede paigutamine oleks
vastavuses teemaplaneeringuga. Seda ei ole planeerimisprotsessi vältel muudetud.
Võrreldes teiste maakondadega on Hiiu maakonnas sisse viidud kõige rangemad tingimused –2
km puhverala on kehtestatud elamutele, tugimaanteedele, väärtuslikele maastikele ning
ehitatavate tuuleelektrijaamade summeeritud maksimaalse koguvõimsuse piiranguks on 30MW.
Maakonnaplaneeringult ei saa tulenevalt planeeringu tasemest (nn lennukõrgusest) eeldada
vastust kõigile detailsetele küsimustele ning paljude uuringute koostamist.
Maakonnaplaneeringule peab järgnema Käina valla poolt koostatav üldplaneering,
üldplaneeringu teemaplaneering või detailplaneering, mis keskendub vaid valitud alale ja on ka
seetõttu konkreetsem ning põhjalikum, vajadusel tehakse ka kaitsealuste liikide ja elupaikade
inventuure.
Ringtoite rajamine ja ülekandeliinide planeerimine ei ole antud planeeringu ülesanne. Juhul kui
leitud alale peaks kunagi rajatama tuulikupargid, annaks see parema väljavaate ringtoitekaabli
rajamisele, kuna suureneks Hiiumaa olulisus üle-Eestilises elektrisüsteemis. Siis koostatakse ka
vastava joonobjekti teemaplaneering.
Kasutusele tulevaid kompensatsioonimehhanisme ei saa paika panna maakonnaplaneeringuga,
need selguvad läbirääkimiste tulemusena kohaliku omavalitsuse, ehk Käina valla, ja arendaja
vahel, keda veel ei ole. Teemaplaneering vaid annab loetelu võimalikest erinevatest variantidest.
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Hiiu maakonnaplaneeringu teemaplaneering „Tuuleenergeetika“ ei ole takistuseks Hiiumaa
arengustrateegia koostamisele vaid annab lisavõimaluse maakonna arenguks.
Alade väljaselgitamisel on arvestatud kõigi elamutega. Selleks on kasutatud erinevaid riiklikke
andmebaase (eeskätt kaardiandmed põhikaardilt) ja täiendavalt ka kohalike omavalitsuste poolset
informatsiooni. Seega on sobivate alade väljaselgitamisel arvestatud kõigi elamutega, mida on
olnud võimalik tuvastada. Kõigi elamute korral on puhveralaks määratletud 2 kilomeetrit ja juhul
kui eksisteerib küll elamumaa (vastav sihtotstarbega kinnistu), millel ei asu elamut, on
puhvertsoon arvestatud elamumaast.
Teie kirjas punktis 7 väidate tegemist olevat faktiveaga. KSH aruandes on öeldud 2009 aasta 11.
märtsil esitas Kristi Ugam Hiiu maavanemale kirja, mille koosseisus oli kodanikuliikumisega
kogutud 7549 inimese allkirjad hiigeltuuleparkide vastu Hiiumaal ja rannikumeres. Seega ei ole
KSH aruandes väidetud, et Kristi Ugam on allkirjad ainuisikuliselt kogunud, vaid on
väljendatud, et allkirjad koguti kodanikuliikumisega.
Teemaplaneeringu “Tuuleenergeetika” arutelu toimub 21.jaanuaril 2013.a kell 16.00 Käina
Huvi- ja Kultuurikeskuse väikeses saalis.
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