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Vastus ettepanekule Lääne maakonnaplaneeringu
teemaplaneeringu „Tuuleenergeetika“ kohta
Austatud Roman Ait
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 kanda
teemaplaneeringusse täiendav elektrituulikute arendusala Hanila vallas Esivere külas Kahmivälu
(kü tunnus 19501:002:0515;) ja Kahmi kinnistutel (kü tunnus 19501:002:0514).
Täname Teid esitatud ettepaneku eest!
Lääne maakonnaplaneeringu teemaplaneeringus „Tuuleenergeetika“ kajastatud arendusalade
määramise aluseks on sobivusanalüüs, millega kaardistatakse tuuleparkide rajamiseks
„tõenäoliselt ebasobivad alad“ ja „täiendavat tähelepanu vajavad alad“. Arendusalasid
planeeritakse eelkõige eelkirjeldatud aladest väljajäävatele aladele ehk „põhimõtteliselt
sobivatele aladele“. Elektrituulikute rajamist tõenäoliselt välistavaks kriteeriumiks on
asustusalad ja olemasolevad elamud ning nende puhveralad. Teemaplaneeringuga seatakse
eelkirjeldatud objektidele puhverala ulatusega 1000 m (va Martna vald, kus Martna valla
seisukohti arvestades on määratud puhverala ulatus 2000 m). Lähimad olemasolevad elamud
asetsevad Teie poolt välja pakutud arendusalast ca 400 m kaugusel, mistõttu paikneb ala
sobivusanalüüsi kohaselt täielikult „tõenäoliselt ebasobivas alas“ (vt Tsoneeringukaart) ning
sinna ei ole otstarbekas täiendavat arendusala planeerida.
Väidate oma kirjas, et Lääne maakonnaplaneeringu teemaplaneering „Tuuleenergeetika“ ei jäta
sõnaselget võimalust hiljem täpsemaid planeeringuid (üld- ja detailplaneeringuid) koostades
väljapoole arenduspiirkondi elektrituulikuid kavandada. Samuti olete arvamusel, et arendusala
kasutamise täpsem planeerimine ja sinna juurde konkreetsete eksperthinnangute (nt linnustiku
kohta) koostamine, või vajadusel ka keskkonnamõju strateegilise hindamise protsessi läbimine,
annab vaieldamatult otstarbekama lahenduse.
Vastavalt planeerimisseaduse (edaspidi PlanS) § 8 lõikele 4 võib üldplaneering põhjendatud
vajaduse korral sisaldada kehtestatud maakonnaplaneeringu muutmise ettepanekuid.
Haldusmenetluse seadusest tuleneva kaalutlusõigusega on kohalikule omavalitsusele antud
volitus kaaluda tuulikuparkide rajamist ka väljaspool teemaplaneeringuga määratud
arendusalasid. Sellisel juhul on tuulikuparkide rajamise aluseks üldplaneeringu tuuleenergeetika
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teemaplaneering või üldplaneering, mis kindlasti ei välista vaid pigem eeldab Teie poolt
mainitud eksperthinnanguid ning keskkonnamõju strateegilise hindamise protsessi läbiviimist.
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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