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Saare, Lääne ja Pärnu maakonnaplaneeringute
tuuleenergeetika teemaplaneeringute keskkonnamõju
strateegilise hindamise aruande heakskiitmine
Austatud härra Kartau
Esitasite 23.10.2012 Keskkonnaametile heakskiitmiseks Saare, Lääne ja Pärnu
maakonnaplaneeringute tuuleenergeetika teemaplaneeringute keskkonnamõju strateegilise
hindamise (edaspidi nimetatud KSH) aruande (OÜ Hendrikson & Ko töö nr 1337/10).
I.

FAKTILISED ASJAOLUD

Saare,
Hiiu,
Lääne ja Pärnu maakonna tuuleenergeetika teemaplaneering
(edaspidi nimetatud teemaplaneering) ja KSH on algatatud Lääne maavanema 26.08.2009
korraldusega nr 97, Saare maavanema 18.09.2009 korraldusega nr 814, Pärnu maavanema
18.09.2009 korraldusega nr 109 ja Hiiu maavanema 22.09.2009 korraldusega nr 160.
Teemaplaneeringu koostamise korraldaja on Saare maavanem Lääne, Hiiu ja Pärnu
maavanemate volituste alusel. Teemaplaneeringu kehtestajad on vastavalt Saare, Lääne,
Hiiu ja Pärnu maavanemad. Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi
seaduse (edaspidi nimetatud KeHJS) § 38 lg 1 kohaselt on KSH järelevalvaja
Keskkonnaamet, kuna strateegilise planeerimisdokumendi elluviimisega eeldatavalt kaasnev
keskkonnamõju ei ole piiriülene.
KSH dokumente on menetletud neljas maakonnas
KSH programmi heakskiitmine
toimus
Keskkonnaameti
(02.11.2010 nr HLS 6-8/10/13978-13).

ühe dokumendina ja
poolt
ühe
kirjaga

Lääne Maavalitsus esitas 03.09.2012 kirjaga nr 12-3/1026-1 heakskiitmiseks Lääne
maakonnaplaneeringu teemaplaneeringu "Tuuleenergeetika" KSH aruande, mille
Keskkonnaamet tagastas 02.10.2012 kirjaga nr HLS 6-8/12/7768-3 viidates asjaolule, et
Keskkonnaamet ei saa ühes maakonnas KSH aruannet heaks kiita, kuna Hiiu maakonnas ei
olnud veel teemaplaneeringu ja selle KSH aruande avalikustamine toimunud ning
avalikustamise tulemusel võib ka ühine KSH aruanne muutuda. KSH aruande sisu ei ole peale
KSH aruande Lääne Maavalitsusele tagastamist muutunud.

Kuna Hiiu maakonna teemaplaneeringu menetlus on võtnud kauem aega kui teistes
maakondades, siis lepiti OÜ Hendrikson & Ko, Keskkonnaameti ja maavalitsuste esindajate
vahel kokku, et OÜ Hendrikson & Ko esitab KSH aruande heakskiitmiseks vaid 3 maakonna
(Saare maakond, Lääne maakond, Pärnu maakond) maakonnaplaneeringu teemaplaneeringu
osas. Hiiu maakonna osas esitatakse KSH aruanne heakskiitmiseks pärast teemaplaneeringu
vastuvõtmist ja sellele järgnevaid muid vajalikke protseduure.
Seega on käesoleva otsuse aluseks KSH aruanne, mis on koostatud Saare, Lääne ja Pärnu
maakondade tuuleenergeetika teemaplaneeringute osana ning kajastab samade maakondade
avalikustamise tulemusi, samas on kõigi 4 maakonna tuuleenergeetika teemaplaneeringud ja
KSH koostatud maksimaalselt ühtsena arvestades ühiseid põhimõtteid.
II.

OTSUSE PÕHJENDUSED JA KAALUTLUSED

KeHJS § 38 lg 2 p-de 2-5 kohaselt on KSH järelevalvaja ülesanneteks KSH aruande, eksperdi
ja menetluse õigusaktide nõuetele vastavuse kontrollimine ning KSH aruande heakskiitmine
ja seiremeetmete kinnitamine või aruande heakskiitmata jätmine.
KSH eksperdi nõuetele vastavus on kontrollitud KSH programmi heakskiitmisel.
Ekspertrühma juht on Kuido Kartau, ekspertrühma juht ei ole KSH jooksul muutunud.
2.1. KSH menetluse vastavus kehtestatud nõuetele
Saare maakonna teemaplaneeringu ja selle KSH aruande avalik väljapanek toimus Saare
maavalitsuses, Saare maakonna kohalike omavalitsuste keskustes, Saare Maavalitsuse
veebilehel ja teemaplaneeringu portaalis http://4maakonnatuuleenergia.hendrikson.ee
(edaspidi nimetatud teemaplaneeringu portaal) 04.06-02.07.2012 ja avalik arutelu 05.10.2012
kell 11.00 Saare Maavalitsuses. Avaliku väljapaneku kestus oli 4 nädalat nagu
maakonnaplaneeringu puhul KeHJS § 41 p 2 ja planeerimisseaduse § 19 p 3 ette nähtud.
Avaliku väljapaneku ajal esitati ettepanekuid, vastuväiteid, küsimusi 6 isiku/organisatsiooni
poolt. Kõik esitatud ettepanekud/vastuväited/küsi-mused olid esitatud eeskätt planeeringule ja
ei toonud kaasa KSH aruande muutmist. Ettepanekutega kirjad ja vastused neile on
kättesaadavad teemaplaneeringu portaalis.
Lääne maakonnaplaneeringu teemaplaneeringu avalik väljapanek toimus 02.04-30.04.2012
Lääne Maavalitsuses, Lääne maakonna kohalike omavalitsuste keskustes, Lääne Maavalitsuse
kodulehel ja teemaplaneeringu portaalis. Avalik arutelu toimus 05.06.2012 Lääne
Maavalitsuses. Avaliku väljapaneku ajal laekus ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi kokku
viielt organisatsioonilt ja eraisikult, millele on Lääne Maavalitsuse poolt piisavalt vastatud.
Ettepanekud puudutasid eelkõige teemaplaneeringut ja ei toonud kaasa muudatusi KSH
aruandesse. Laekunud kirjad ja vastused neile on teemaplaneeringu portaalis kättesaadavad.
Pärnu maakonna teemaplaneeringu ja selle KSH aruande avalik väljapanek toimus
14.06-09.08.2012 Pärnu Maavalitsuses, kõikides Pärnu maakonna valla- ja linnakeskustes,
Pärnu Maavalitsuse veebilehel, kohalike omavalitsuste veebilehtedel ja teemaplaneeringu
portaalis. Teemaplaneeringu ja KSH aruande avalik arutelu toimus 18.09.2012 kell 14 Pärnu
Maavalitsuses. Avaliku väljapaneku kestus oli 8 nädalat, ehk oluliselt kauem kui
maakonnaplaneeringu puhul KeHJS § 41 p 2 ja planeerimisseaduse § 19 p 3 ette nähtud.
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Avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu ajal esitati ettepanekuid/vastuväiteid/küsimusi viie
isiku/organisatsiooni poolt. Kõik esitatud ettepanekud/vastuväited/küsimused olid esitatud
eeskätt planeeringule ja ei toonud kaasa KSH aruande muutmist. Ettepanekutega kirjad ja
vastused neile on kättesaadavad teemaplaneeringu portaalis.
Avalikest väljapanekutest teatati Saare, Lääne ja Pärnu maavalitsuste veebilehtedel, ametlikus
väljaandes Ametlikud Teadaanded 24.05.2012 (Saare maakond), 23.03.2012
(Lääne Maakond) ja 06.06.2012 (Pärnu maakond). Lisaks olid teated kohalikes ajalehtedes:
24.05.2012 ajalehes Meie Maa (Saare maakond), 24.03.2012 ajalehes Lääne Elu
(Lääne maakond) ja 07.06.2012 ajalehes Pärnu Postimees (Pärnu maakond). Kirjalikult
teavitati KeHJS § 36 lg 2 p 3 ja § 36 lg 3 nimetatud asutusi ja teisi asjast huvitatud isikuid
(sh Eesti Keskkonnaühenduste Koda) Lääne Maavalitsuse 26.03.2012 kirjaga nr 12-3/437-1,
Pärnu Maavalitsuse 7.06.2012 kirjaga nr 12-2/1263-1 ja Saare Maavalitsuse 30.05.2012
kirjaga nr 12-2/712. Avalikustamise teadete sisu oli nõuetekohane.
KSH aruande lisades on iga maakonna kohta eraldi toodud väljavõte teemaplaneeringu
portaalist, kus on toodud esitatud ettepanekutega kirjad ja vastused neile ning avalike
arutelude protokollid. Avalikel aruteludel esitatud küsimustele vastati kohapeal avaliku
arutelu käigus.
Keskkonnaamet KSH järelevalvajana leiab, et KSH aruande avalikustamine ja sellest
teatamine olid nõuetekohased ning esitatud ettepanekutega on arvestatud või arvestamata
jätmist põhjendatud.
2.2. KSH aruande kvaliteedi kontroll
KSH aruande sisu määrab KeHJS § 40 ja heakskiidetud KSH programm.
Keskkonnaamet ei pea vajalikuks tuua võrdlustabelina välja, milline KSH aruande peatükk
vastab millisele KSH programmi ja/või KeHJS § 40 lg 4 punktile, kuid leiab, et KSH aruanne
vastab 02.11.2010 kirjaga nr HLS 6-8/10/13978-13 heakskiidetud KSH programmile ning
sisaldab KeHJS § 40 lg 4 nimetatud teavet. Samuti annab KSH aruanne piisavalt teavet
teemaplaneeringu elluviimisega eeldatavalt kaasneva keskkonnamõju kohta.
III. OTSUSTUS
Arvestades eeltoodut ja võttes aluseks KeHJS § 38 lg 1 ja lg 2 p-d 2-5, § 40-41 ning § 42 lg-d
2-5 kiidab Keskkonnaamet heaks Saare, Lääne ja Pärnu maakonnaplaneeringute
tuuleenergeetika teemaplaneeringute keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande.
KSH aruande lõppjäreldustes (lk 210) on toodud, et lisauuringute tegemine on
edaspidi arendamisele minevate projektide puhul vajalik. Kuna iga projekt on erinev
(täpne asukoht looduses, tuulepargi suurus jms), siis seetõttu KSH aruanne ei anna täpseid
juhiseid uuringute läbiviimiseks. Uuringute täpne sisu, maht ja kestus tuleb välja töötada iga
projekti jaoks eraldi (nt detailplaneeringu või muu sama detailse planeeringu KSH raames),
arvestades teemaplaneeringus fikseeritud nõudeid ja soovitusi.
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Tulenevalt eeltoodust Keskkonnaamet ei kinnita seiremeetmeid. Ühtlasi, teemaplaneeringus
määratletud tuuleparkide arendusalade arendamiseks tuleb edaspidi koostada täpsustavad
planeeringud (detailplaneeringud, üldplaneeringu tuuleenergeetika teemaplaneeringud või
üldplaneeringud) koos keskkonnamõju strateegilise hindamisega, mille käigus määratakse
vajadusel ka seiremeetmed.
Lugupidamisega

/Allkirjastatud digitaalselt/
Andres Onemar
Peadirektor
Teadmiseks: Saare Maavalitsus (maavalitsus@saare.ee)
Lääne Maavalitsus (info@lmv.ee)
Pärnu Maavalitsus (mv@mv.parnu.ee)

Irma Pakkonen 627 2109
irma.pakkonen@keskkonnaamet.ee
Kätlin Kallas 452 7761
katlin.kallas@keskkonnaamet.ee
Toomas Kalda 447 7383
toomas.kalda@keskkonnaamet.ee
Kai Vahtra 463 6822
kai.vahtra@keskkonnaamet.ee

4

