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Maakonnaplaneeringu teemaplaneering "Tuuleenergeetika"

Täname arvamuse eest Hiiu maakonnaplaneeringu teemaplaneeringule „Tuuleenergeetika“.
Maakonnaplaneeringu teemaplaneeringu „Tuuleenergeetika“ 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.
Teemaplaneeringu koostamise korraldaja on Hiiu Maavalitsus, planeeringu koostamine toimus
erinevate huvigruppide (riigiasutused, kohalikud omavalitsused, era- ja kodanikeühenduste
sektor) esindajate koostööna ning rahastati Islandi, Liechtensteini ja Norra poolt EMP
finantsmehhanismi ning Norra finantsmehhanismi vahendusel. Planeeringu koostamsel puudus
konkreetne äripartner ja toetus.
Hiiu Maavalitsus ega Hendrikson&Ko ei ole kumbki arendajad. Hiiu Maavalitsusel ei ole
põhjust kahelda üle 15 aasta Eestis planeeringute koostamise ja keskkonnakonsultatsioonidega
tegelenud Hendrikso&Ko kallutatuses, riigihanke raames oleme kontrollinud kõiki
vastavasisulistele nõuetele vastavust.
Antud planeering ei ole takistuseks teiste taastuvenergia liikide kasutamisele. Peamisteks
taastuvenergia allikateks on vesi, tuul, päike, laine, tõus-mõõn, maasoojus, prügilagaas, heitvee
puhastumisel eralduv gaas, biogaas ja biomass.
Planeering ehk ruumiline planeering koostatakse vastavalt planeerimisseaduse nõuetele ning on
maakasutus-, ehitus-, keskkonna- ja arengutingimusi seadev dokument. Enamikku taastuvenergia
liikide arendamist ja kasutamist ei saa või ei ole otstarbekas maakonnaplaneeringuga lahendada.
Selleks koostatakse arengukavasid - arengukava on strateegilisel planeerimisel
arengustrateegiast lähtuv lähemate eesmärkide saavutamist kavandav dokument. Arengukava
võib käsitleda kui tegevusplaani.
1.oktoobril 2012 kinnitas HOL „Hiiumaa 2020: taastuvenergia tegevuskava“. Selle eesmärkideks
on energiaturvalisuse ja varustuskindluse suurendamine, sõltuvuse vähendamine välistest
energiakandjatest, SKP energiamahukuse vähendamine, CO2 emissiooni vähendamine:
Eesmärgi saavutamiseks kavandatakse kasutada elektri ja soojusenergia tootmiseks biomassi ja
tuuleenergiat.
Väikesi tuulegeneraatoreid püstitatakse kodumajapidamiste tarbeks, nende paigaldamist
maakonnaplaneering ei reguleeri vaid tuleb koostada detailplaneering.
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Kuna maakonnaplaneeringuga ei plaanita rajada hiigeltuuleparke Hiiumaale ja pärast
planeeringu kehtestamist ei ole enam võimalik hiigeltuuleparke Hiiumaale rajada, siis oleme
seisukohal, planeering ei ole vastuolus kogutud allkirjadega.
Mõjude hindamiseks inimese tervisele ja heaolule on koostatud neljale maakonnale ühine
keskkonnamõjude strateegiline hindamine (KSH). Kolmes maakonnas on protsess olnud kiirem,
läbinud avalikustamise ning jõudnud järelvalvesse. Planeeringu KSH on kolme maakonna osas
Keskkonnaameti poolt heaks kiidetud.
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 võib olla
30MW
Ülekandeliinide planeerimine ei ole antud planeeringu ülesanne. Juhul kui leitud alale peaks
kunagi rajatama tuulikupargid, on teada kui palju, millise võimsusega ja kuhu elektrituulikuid
rajama hakatakse, koostatakse ka vastava joonobjekti teemaplaneering.
Teemaplaneeringu “Tuuleenergeetika” avalik arutelu toimub 21.jaanuaril 2013.a kell 16.00
Käina Huvi- ja Kultuurikeskuse väikeses saalis.
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