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Esitasite tuuleenergeetika teemaplaneeringule ettepaneku, milles palute arenduspiirkondadest
S11 Leisi vallas ja S14 Valjala vallas välja arvata kokku viis RMK halduses olevat
katastriüksust suurusega 4, 75 kuni 39,42 ha.
Vastuseks Teie ettepanekule märgime, et vastavalt teemaplaneeringu seletuskirjas antud
mõistele, on arenduspiirkond arendusalale (või nende grupile) 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 see, kas konkreetsele katastriüksusele tulevikus
tuulikuid kavandatakse, on järgnevate planeeringute teema. Tuulepargi rajamisele eelneva üldvõi detailplaneeringu koostamissse kaastatakse maaomanikud sh riik. Maakonnaplaneeringu
üldistusaste ei võimalda üksikute katastriüksustega tegelemist.
Lisaks märgime, et metsaaladele tuuleparkide 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. Järgnevatele planeeringutele on muuhulgas esitatud järgmised soovitused:


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.
Lähtuvalt eeltoodust me ei rahulda Teie ettepanekut arvata arenduspiirkondadest välja RMK
halduses olevad katastriüksused.
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Kuna teemaplaneeringu avaliku väljapaneku ajal on sellele esitatud ettepanekuid, mis võivad
kaasa tuua põhilahenduse muutmise ja uue avaliku väljapaneku, teavitame teemaplaneeringu
avaliku arutelu toimumise aja ja koha Teile hiljem, kuid mitte vähem kui üks nädal enne selle
toimumist.
Täname planeeringu protsessis aktiivse osalemise eest!

Lugupidamisega,

(allkirjastatud digitaalselt)
Jaan Leivategija
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