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Maakonnaplaneeringu teemaplaneering "Tuuleenergeetika"
Täname vastukaja eest Hiiu maakonnaplaneeringu teemaplaneeringule „Tuuleenergeetika“ ning
Hiiu maavalitsuse veebilehele.
Maakonnaplaneeringu teemaplaneeringu „Tuuleenergeetika“ 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 (sh müramäärusega). samuti
üleriigiliste strateegiliste arengudokumentidega.
Teemaplaneeringu koostamise korraldaja on Hiiu Maavalitsus, planeeringu koostamine toimus
erinevate huvigruppide (riigiasutused, kohalikud omavalitsused, era- ja kodanikeühenduste
sektor) esindajate koostööna ning rahastati Islandi, Liechtensteini ja Norra poolt EMP
finantsmehhanismi ning Norra finantsmehhanismi vahendusel. Planeeringu koostamsel puudus
konkreetne äripartner ja toetus.
Tuuleenergeetika teemaplaneering ja selle keskkonnamõjude strateegiline hindamine (KSH) on
koostatud neljale maakonnale ühine. 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 tuuleelektrijaamade summeeritud maksimaalse koguvõimsuse piiranguks on 30MW.
Planeeringulahenduses kavandatud võimalikud potentsiaalsed arendusalad on valitud suhteliselt
kaugele nii elukohtadest kui ka muudest eluvaldkondadest, mistõttu tuulikute olemasolu ei tekita
negatiivset mõju või kahju kogukonna elu-olule.
Maakonnaplaneeringult ei saa tulenevalt planeeringu tasemest (nn lennukõrgusest) eeldada
vastust kõigile detailsetele küsimustele ning paljude uuringute koostamist.
Maakonnaplaneeringule peab järgnema Käina valla poolt koostatav üldplaneering,
üldplaneeringu teemaplaneering või detailplaneering, mis keskendub vaid valitud alale ja on ka
seetõttu konkreetsem ning põhjalikum.

Leigri väljak 5
92401 Kärdla

Telefon 463 6040
Faks 463 6069

Registrikood 70001834
E-post mv@mv.hiiumaa.ee
www.mv.hiiumaa.ee

Kuna maakonnaplaneeringuga ei plaanita rajada hiigeltuuleparke Hiiumaale ja pärast
planeeringu kehtestamist ei ole enam võimalik hiigeltuuleparke Hiiumaale rajada, siis oleme
seisukohal, planeering ei ole vastuolus kogutud allkirjadega.
Kasutusele tulevaid kompensatsioonimehhanisme ei saa paika panna maakonnaplaneeringuga,
need selguvad läbirääkimiste tulemusena kohaliku omavalitsuse, ehk Käina valla, ja arendaja
vahel, kelle isik ei ole veel teada. Teemaplaneering vaid annab loetelu võimalikest erinevatest
variantidest.
Lisaks majanduslikule kompensatsioonimehhanismile on elamisvõimaluste tagamiseks vajalik ka
elektrivarustus. Parem elektriga varustatus soodustab ettevõtluse arengut, suurendades sellega
töökohtade arvu. Elektrivarustuse tagamiseks on vajalik süsteemi pidevalt investeerida, mida on
tõenäolisem teha kaasates sellesse ka elektri tootjate (näiteks tuulepargid) poolseid vahendeid.
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.
Tuulegeneraatorite paigaldamine ei nõua ulatuslike lageraiete teostamist.
Maa sundvõõrandamist ei toimu, kuna tegu ei ole riiklikult tähtsa objektiga.
Tuulegeneraatorite utiliseerimine lepitakse kokku (sh fikseeritakse vastavasisulises planeeringus,
keskkonnanõuetes, ehitusloas, kasutusloas jms dokumentides) kohaliku omavalitsuse ja arendaja
vahel siis, kui on olemas arendaja ja konkreetne arendusobjekt, praegu arendaja puudub.
Taastuvenergia tasu lisandub elektrihinnale sõltumata sellest, kas Hiiumaale püstitatakse
elektrituulikuid või ei.
Teemaplaneeringu “Tuuleenergeetika” arutelu toimub 21.jaanuaril 2013.a kell 16.00 Käina
Huvi- ja Kultuurikeskuse väikeses saalis.
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