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Maakonnaplaneeringu teemaplaneering "Tuuleenergeetika"

Täname vastukaja eest Hiiu maakonnaplaneeringu teemaplaneeringule „Tuuleenergeetika“.
Maakonnaplaneeringu teemaplaneering „Tuuleenergeetika“ on ruumiline planeering, mille
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.
Planeeringu koostamise korraldaja on Hiiu Maavalitsus ja planeeringu jõustumiseks konkreetses
omavalitsuses on vajalik vastava kohaliku omavalitsuse kooskõlastus planeeringulahendusele.
Teie poolt viidatud olemasoleva olukorra analüüsi ja KSH aruande kaalutlusotsuseid teevad Hiiu
Maavalitsus ja kohalikud omavalitsused, mitte Hendrikson&Ko.
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.
Mõjude hindamiseks inimese tervisele ja heaolule on koostatud keskkonnamõjude strateegiline
hindamine (KSH). 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.
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.
Planeeringulahenduses kavandatud võimalikud potentsiaalsed arendusalad on valitud suhteliselt
kaugele nii elukohtadest kui ka muudest eluvaldkondadest, mistõttu tuulikute olemasolu ei tekita
negatiivset mõju või kahju kogukonna elu-olule.
Käesoleva planeeringu koostamise protsessis ei tegeletud kodanikuliikumisega kogutud
allkirjade õigsuse kontrollimisega. Teie poolt viidatud tekstilõigus tõdetakse üldiselt sedalaadi
aktsioonidega saadud informatsiooni mõningast metoodilist nõrkust võrreldes väga detailsete
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arvamusküsitlustega. Selline tõdemus ei vähenda aga kogutud allkirjade tähtsust kaalutlusotsuse
tegemisel.
Teemaplaneeringu “Tuuleenergeetika” avalik arutelu toimub 21. jaanuaril 2013.a kell 16.00
Käina Huvi- ja Kultuurikeskuse väikeses saalis.
Lugupidamisega
(allkirjastatud digitaalselt)
Riho Rahuoja
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