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Vastus ettepanekutele Lääne maakonnaplaneeringu
teemaplaneeringu „Tuuleenergeetika“ kohta
Austatud Tanel Ehrpais
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 seisukohal, et majandatavad
riigimetsad ei ole tõenäoliselt sobilikud alad tuuleenergia tootmiseks ning palute seda
arendusalade L1, L7 ja L8 moodustamisel arvesse võtta. Lisaks palute arvestada RMK
12.04.2010. a kirjas nr 3-1.13/257 „RMK ettepanekud tuuleenergeetika teemaplaneeringu
kohta Hiiu-, Saare-, Lääne- ja Pärnumaal“ esitatud ettepanekutega.
Täname Teid esitatud ettepanekute eest!
Planeerimisseadusega (edaspidi PlanS) maakonnaplaneeringule seatud ülessannete
kohaselt on tegemist pigem strateegiaga, mille suurest üldistusastmest tulenevalt
näidatakse ära maakonna territooriumi kasutamise üldised tingimused. Kindlasti ei tegele
maakonnaplaneering omandisuhetega, mistõttu on planeeringus metsaaladele
tuuleparkide rajamisega seotud mõjusid käsitletud olenemata selle kuulumisest riigile või
eraomanikele. PlanS kohaselt on planeerimisalase tegevuse korraldamine valla või linna
haldusterritooriumil kohaliku omavalitsuse pädevuses, mistõttu on teemaplaneeringus
„Tuuleenergeetika“ majandatavad riigimetsad eemaldatud planeeritavate arendusalade
koosseisust vaid juhul, kui sellekohase ettepaneku on teinud kohalik omavalitsus, kelle
territooriumil konkreetne riigimets asub.
Peate vajalikuks majandatavate riigimetsade tuuleenergia tootmiseks tõenäoliselt
sobimatuteks aladeks määramist kuna tuulikute püstitamisega kaasnevad täiendavad
piirangud metsa majandamisele, nii tuulikute ehitamise kui ka järgneva ekspluatatsiooni
ajal. Eestil on Taastuvenergeetika direktiivist tulenev kohustus 2020. aastaks taastuvatest
allikatest lähtuva energiaga katta 25% energiavajadusest. Seetõttu on otstarbekas
kasutada riigimetsa kui riiklikku ressurssi eelkirjeldatud eesmärgi saavutamisel lisades
senisele tulundusmetsana kasutamisele ka tuuleelektri tootmise funktsioon. Nagu selgus
ka 06.09.2010. aastal Tallinnas toimunud Tuuleenergeetika teemaplaneeringute
juhtrühma ning RMK esindajate vahelisel koosolekul, ei peaks planeeringu eesmärgiks
olema rohkete keelualade määramine, vaid erinevatest keskkondadest tulenevate
konkreetsemate planeerimis- ja kasutustingimuste seadmine. Metsaaladele tuuleparkide
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planeerimise erisusi käsitletakse teemaplaneeringu II köite „Olemasoleva olukorra
analüüs ja teemaplaneeringu protsess ning KSH aruanne“ punktis 3.7.1 „Taimekooslused
(sh mets ja rohevõrgustik)“. Muuhulgas rõhutatakse eelnimetatud punktis, et mõju
taimekooslustele, sh metsale ja rohevõrgustikule sõltub väga suures ulatuses konkreetse
tuulikupargi konkreetsest lahendusest, mis täpsustub edasiste detailsemate planeeringute
käigus. Seetõttu esitatakse järgnevatele planeeringutele järgmised soovitused:
 Detailse planeeringulahenduse väljatöötamisel põllumajandusmaadel tuleb
jälgida, et teede ja liinirajatiste ehitamine ei raskendaks oluliselt kõlvikute edasist
kasutamist/hooldust.
 Detailse planeeringulahenduse väljatöötamisel tuleb arvestada hüdroloogilise
režiimiga, sh maaparanduse ja drenaažiga, selliselt et teede ja liinirajatiste ja
elektrituulikute platside ehitamine ei muudaks/halvendaks tuulikupargi ala kui
terviku hüdroloogilist režiimi ega maaparandussüsteemide toimimist.
 Detailse planeeringulahenduse väljatöötamisel tuleb teede ja liinirajatiste puhul
otsida asukohad/trajektoorid, mis võimalikult vähe fragmenteeriks metsa ja teisi
looduslikke alasid.
Samuti toonitatakse, et riigimetsadesse tuulikuparkide rajamisel tuleks elektrikaablid
paigutada rajatavate teede alla (mitte kõrvale) selliselt, et metsa ülestöötamistehnikale ei
tekiks uusi piiranguid (näiteks kaablist ülesõidul) liiklemisel ega töötamisel.
Lisaks eelkirjeldatud ettepanekule sisaldub RMK 12.04.2010. a kirjas nr 3-1.13/257 veel
2 ettepanekut:
1. Määratleda rohevõrgustiku alad ja RMK puhkealad tuuleenergia tootmiseks
sobimatute aladena. Puhkealade teenindustsooni (puhkeala kõige aktiivsemalt
kasutatav osa) ümber moodustada elamute kaitsetsooniga võrdne puhvertsoon.
Tuuleenergeetika teemaplaneeringus on puhke- ja virgestusalad (sh RMK puhkealad)
ning selle 1000 m laiune puhverala määratletud elektrituulikute rajamist tõenäoliselt
välistava kriteeriumina.
Rohevõrgustiku alad on teemaplaneeringus käsitletud kui „täiendavat tähelepanu vajavad
alad“, mis ei välista otseselt elektrituulikute rajamist, kuid oma iseloomust tulenevalt
vajavad planeeringu koostamise protsessi käigus täiendavat tähelepanu. Seda põhjusel, et
rohevõrgustiku elementide pindala on kokku neljas planeeritavas maakonnas ca 680 000
hektarit (6800 km²) ning et näiteks hüpoteetilise 300–500 MW uue võimsuse
installeerimiseks (st kõik uued tuulikupargid kumuleeruvalt) on vajalik tuulikuparkide
kogupindala ca 1500-3500 hektarit (15-35 km²) (vt ptk 3.2 selgitust nn „energiatiheduse“
kohta), siis on käesoleva planeeringu koostamises osalenud KSH koostaja hinnangul
võimalike tuulikuparkide planeerimine teatud tingimustel aktsepteeritav ka
rohevõrgustiku aladele. Sellises kogumahus tuulikuparkide heatasemeline rajamine (st
soovitusi arvestavate edasiste planeeringute koostamine, ehitamine, ekspluatatsioon ja
utiliseerimine) ei too kaasa ülemäärast negatiivset mõju rohevõrgustikule ega laiemalt
taimestikule nii üksiku tuulikupargi kontekstis ega ka kumuleeruvalt paljude
tuulikuparkide kontekstis.
2. Käsitleda ammendatud ja ammenduvaid turbaväljasid tuuleenergia tootmiseks
sobivate aladena.
Teemaplaneeringuga
on
tehtud
ettepanekuid
tuuleparkide
planeerimiseks
turbamaardlatele, samas arvestades Maa-ameti 2011. aasta sügisel esitatud seisukohaga,
mille kohaselt on tuulikupargi rajamine keskkonnaregistri maardlate nimistus oleva
maardlaga kattuvale alale võimalik üksnes peale maavaravaru ammendamist.
Arenduspiirkondade rajamisel on vajalik arvelolev maavara väljata selliselt, et oleks
tagatud maavara kasutuskõlblikkus ning väljatud maavara tuleb kasutada
sihtotstarbeliselt. Arenduspiirkondade rajamisel ei ole arveloleva maavara osas lubatud
kasutada mass-stabiliseerimist või muud meetodit, mille tulemusena keskkonnaregistris
arvelolev maavara muutub kasutuskõlbmatuks.
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Vastavalt PlanS § 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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(allkirjastatud digitaalselt)
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