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Vastus ettepanekutele Lääne maakonnaplaneeringu
teemaplaneeringu „Tuuleenergeetika“ kohta
Austatud Margus Eisenschmidt
Lääne maakonnaplaneeringu teemaplaneeringu „Tuuleenergeetika“ ja teemaplaneeringu
keskkonnamõju strateegilise hindamise (edaspidi KSH) aruande avalik väljapanek toimus
ajavahemikul 02.04.-30.04.2012, mille jooksul oli igal isikul õigus esitada ettepanekuid
ja vastuväiteid planeeringu ja selle KSH aruande kohta. Olete teinud ettepaneku märkida
seletuskirja, arendusala L7 tabelisse infrastruktuuride reale kõrvalmaantee nr 16196
Kirbla – Rumba – Vana-Vigala ning mitte planeerinda elektrituulikute arenduspiirkonda
L8 riigimaanteele nr 16178 Tuudi – Risti ja selle kaitsevööndisse. Ettepanekus rõhutate,
et arenduspiirkonna ja arendusala kaugus riigimaantee mulde servast peaks võrduma
vähemalt tuulikute maksimaalse kogukõrgusega.
Täname Teid esitatud ettepanekute eest!
Vastavalt Teie ettepanekule viime seletuskirja tabelisse sisse arendusala L7 puudutava
paranduse kõrvalmaantee nr 16196 Kirbla – Rumba – Vana-Vigala osas.
Peame vajalikuks selgitada teemaplaneeringuga määratud tuuleparkide arendusalade ja
arenduspiirkondade sisulist erinevust. Arendusala on sobivusanalüüsi ning riigi ja
kohaliku omavalitsuse tasandil teadaoleva informatsiooni alusel määratletud
elektrituulikute arendamiseks sobiv ala. Arendusalasid on planeeritud käesolevas
teemaplaneeringus määratletud “tõenäoliselt ebasobivatest aladest” ning “täiendavat
tähelepanu vajavatest aladest” väljajäävatele aladele (vt Seletuskiri peatükk 2
“Elektrituulikute rajamiseks sobivate alade väljaselgitamine“). Teemaplaneeringus on
suuri infrastruktuuri elemente (kõrgepingeliinid, riigimaanteed, raudtee, gaasitrass,
telekommunikatsiooni mastid) koos nende 150 m laiuse puhveralaga käsitletud
“tõenäoliselt ebasobivate aladena“, kuhu tõenäoliselt on välistatud elektrituulikute
paigutamine. Arenduspiirkond on arendusalale puhveralade lisamisega moodustatud
territoorium. Arenduspiirkonna sees võib elektrituulikute arendusala laieneda või
kitseneda kui see osutub võimalikuks sobivuskriteeriumite täpsema analüüsi tulemuste
alusel järgnevate planeeringute koostamisel. Seega ei pea me praeguse teemaplaneeringu
koosseisus otstarbekaks arenduspiirkonna L8 eemaldamist riigimaanteelt nr 16178 Tuudi
– Risti ja selle kaitsevööndist.
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Koostatud planeeringulahenduses oleme arvestanud Maanteeameti poolt 26.03.2010. a
saadetud kirjas nr 3.1-4/10-00301/008 esitatud seisukohaga, et elektrituulikuid ei tohiks
püstitada maanteedele lähemale kui tuuliku kogukõrgus. Teemaplaneeringuga seatakse
suurtele infrastruktuuri elementidele puhverala ulatusega 150 m, lähtudes hüpoteetilisest
tuulikust kogukõrgusega 150 m (100 meetriline torn ja 100 meetriline tiivik). Kuna
teemaplaneeringu objektiks on kuni 250 m kogukõrgusega tuulikud, sätestatakse
teemaplaneeringu KSH aruande peatükis 3.8 „Vastasmõju infrastruktuuri elementidega“,
et edasiste detailsemate planeeringute koostamisel peab lähtuma reaalselt kasutatava
elektrituuliku parameetritest. Selguse ja üheseltmõistetavuse mõttes lisame
teemaplaneeringu seletuskirja peatükki 3.3.1 “Tuuleenergeetika arendamise põhimõtted”
punkti järgmises sõnastuses:
Elektrituulikute
minimaalne
kaugus
infrastruktuuri
suurtest
elementidest
(kõrgepingeliinid, riigimaanteed, raudtee, gaasitrass, telekommunikatsiooni mastid) peab
olema võrdne elektrituuliku kogukõrgusega (torn+tiiva pikkus). Edasiste detailsemate
planeeringute koostamisel peab lähtuma reaalselt kasutatava elektrituuliku
parameetritest.
Eelkirjeldatud punkt tagab, et ka kõrgemate kui 150 m tuulikute planeerimisel tagatakse
Teie poolt nõutud tingimuse täitmine.
Vastavalt planeerimisseaduse § 21 lõikele 6 on Teil õigus loobuda esitatud ettepanekutest
või vastuväidetest, teatades sellest kirjalikult planeeringu koostamist korraldavale Lääne
maavanemale.
Samuti ootame Teid teemaplaneeringu „Tuuleenergeetika“ ja teemaplaneeringu KSH
aruande avalikule arutelule, mis toimub 05.06.2012 kell 10.00 Lääne Maavalitsuses
(Lahe 8, 90503 Haapsalu, Läänemaa).
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