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Maakonnaplaneeringu teemaplaneering "Tuuleenergeetika"

Täname vastukaja eest Hiiu maakonnaplaneeringu teemaplaneeringule „Tuuleenergeetika“
Maakonnaplaneeringu teemaplaneeringu „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.
Tuuleenergeetika teemaplaneering ja selle keskkonnamõjude strateegiline hindamine (KSH) on
koostatud neljale maakonnale ühine ning seetõttu koostatud maksimaalselt ühtsena kõigi nelja
maakonna osas. 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 tuulegeneraatorparkide summeeritud koguvõimsuse piiranguks võib olla 30MW.
Maakonnaplaneeringu teemaplaneeringu kehtestamisele ei järgne tuulegeneraatorite rajamine
vaid 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 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.
Sundvõõrandamist ei toimu, kuna tegu ei ole riiklikult tähtsa objektiga.
Saare sõltumatu energialahenduse väljatöötamine Hiiumaa elanike ühisuse kaudu on suurepärane
mõte. Teie kirjas mainitud kolme-nelja mõistliku suurusega tuuliku puhul on mõistlikuks
suuruseks peetud võimsamat elektrituulikut kui 500 kW. Selliste tuulegeneraatorite
paigutamiseks ongi maakonnaplaneeringuga leitud ala mõeldud.
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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. Maakonnaplaneering on ruumiline planeering,
enamiku taastuvenergia liikide arendamist ei saa või ei ole otstarbekas maakonnaplaneeringuga
lahendada.
1.oktoobril 2012 kinnitas HOL „Hiiumaa 2020: taastuvenergia tegevuskava“, mille eesmärkideks
on suurendada energiaturvalisust ja varustuskindlust, vähendada sõltuvust välistest
energiakandjatest, vähendada SKP energiamahukust, vähendada CO2 emissiooni. Eesmärkide
saavutamiseks kavandatakse kasutada elektri ja soojusenergia tootmiseks biomassi ja
tuuleenergiat.
Teemaplaneeringu “Tuuleenergeetika” avalik arutelu toimub 21.jaanuaril 2013.a kell 16.00
Käina Huvi- ja Kultuurikeskuse väikeses saalis.
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