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Vastuväide Saare maakonnaplaneeringu tuuleenergeetika teemaplaneeringule
Esitasime 27.06.2012 kirjaga ettepaneku Saare maakonnaplaneeringu tuuleenergeetika
teemaplaneeringule. Ettepanekuga soovisime, et Ööviiuli maaüksus (47801:008:0044) planeeritaks
elektrituulikute arendusalaks. Ettepaneku tegemisel tuginesime Saare Maavanema 26.04.2010
kirjale nr 9-9/778 ja Muhu Vallavolikogu 19.06.2009 otsusele nr 269. Täiendavalt tõime esile, et
oleme sõlminud Muhu Vallavalitsusega 04.06.2009 Ööviiuli maaüksuse detailplaneeringu
koostamise rahastamise kohustuse ning planeeringu kohaste väljaehitamisele kuuluvate avalikult
kasutatavate teede ja muude ehitusseaduse §-s 13 ehitiste ja rajatiste väljaehitamise ja nende omandi
üleandmisega seotud õiguste ja kohustuste määramiseks lepingu. Muhu Vallavalitsus on pikendanud
14.06.2011 korraldusega nr 191 detailplaneeringu lähteülesannet.
Ettepanekuga soovisime luua võimalused tulevikus, peale Saare maakonnaplaneeringu
tuuleenergeetika teemaplaneeringu kehtestamist, kasutada Muhu vallaga saavutatud kokkulepet
tuulikupargi rajamiseks. Ööviiuli maaüksusele elektrituulikute kavandamine on kooskõlas kehtiva
Muhu valla üldplaneeringuga aastani 2017 (kehtestatud 17.10.2008.a. vallavolikogu määrusega
nr 29) ja seniste detailplaneeringu menetlemise toimingutega.
Saare Maavalitsuse 01.08.2012 kirjaga nr 12-3/823 teatasite oma seisukohast ettepanekut
maakonnaplaneeringu teemaplaneeringusse mitte kanda. Oma seisukohas viitasite, et riigikaitse ja
Muhu õhuseireradari häireteta töö tagamine on ülekaalukam avalik huvi kui tuuleenergeetika
arendamine. Seisukohta põhistasite väitega, et Kaitseministeerium on kooskõlastanud
teemaplaneeringu kirjaga 09.03.2011 nr 12.4-2.1/488 olukorras, kus teemaplaneeringus on Muhu
õhuseireradari ümbrus määratletud 15 kilomeetri ulatuses elektrituulikutele tõenäoliselt ebasobivaks
alaks. Teemaplaneeringu seletuskirjas ja kaardil on see märgitud kui riigikaitseline piirang, I tsoon.
Käesolevaga soovime esitada vastuväite Teie 01.08.2012 kirjale nr 12-3/823 ja soovime, et Te
vaataksite meie ettepaneku uuesti üle ning planeeriksite Ööviiuli maaüksuse (47801:008:0044)
elektrituulikute arendusalaks.
Vastuväite esitamiseks andis meile aluse:
1. Teie väide, nagu oleks avalikustatud maakonnaplaneeringu teemaplaneeringus määratletud 15
kilomeetri ulatuses elektrituulikutele tõenäoliselt ebasobivaks alaks on vale. Avalikustatud
planeeringu tsoneeringu kaardil on selgelt näha riigikaitseline piirang, I tsoon, kuid sellega kaetud
alal on nii tõenäoliselt ebasobivat ala (s.h ka laiendatud alana), täiendavat tähelepanu vajavaid
alasid kui ka põhimõtteliselt sobivaid alasid. Kahjuks ei ole teemaplaneeringu materjalides (nii
seletuskirjas, kaartidel kui ka II köites) riigikaitselised objektid, piirangute ulatused ja tsoonid oma
vahel seostatud, mistõttu ei ole päris selge milline omandi kasutamise kitsendus kuhu on
kavandatud.
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2. Kaitseministeeriumi 09.03.2011 kirjaga nr 12.4-2.1/488 antud kooskõlastus ei määra meie
hinnangul õhuseireradari ümbruse tingimusi sedavõrd jäigalt kui Teie seda tõlgendate. Väljavõte
kooskõlastuskirjast: Kaitseministeerium ei määra täpsustavaid tingimusi teemaplaneeringuga
määratletud arenduspiirkondadele. Teemaplaneeringute kohaselt rajatavate tuuleparkide
planeeringud ja ehitusprojektid tuleb Kaitseministeeriumiga kooskõlastada vastavalt seadustele.
Kooskõlastamise käigus analüüsib Kaitseministeerium koostöös kaitseväega iga konkreetse
arenduse sobivust seoses mõjuga riigikaitselistele objektidele. Kooskõlastusest nähtub, et
kooskõlastusega ei määrata täpsustavaid tingimusi arenduspiirkondadele ja aladele väljaspool
arenduspiirkondi ei seata keeldu elektrituulikute rajamiseks. Sellise keelu puudumisele annab ka
viite käesolevale kirjale lisatud Muhu vallas Võiküla külas Metsa kinnistu detailplaneeringule
08.07.2010 kirjaga nr 12.1-2/2122 antud kooskõlastus, millega Kaitseministeerium ei ole keelanud
Muhu õhuseireradari lähiümbruses elektrituulikute rajamist. Tegu on tingimusliku kooskõlastusega,
mille kohaselt on edaspidi vajadus teha Kaitseministeeriumiga koostööd, et oleks tagatud
õhuseireradari töövõime.
3. Algatatud Raegma küla Ööviiuli maaüksuse detailplaneeringu koostamisel tuleb kindlasti saada
koostamise käigus kooskõlastus Kaitseministeeriumilt. Seega leiame, et teemaplaneeringuga
Ööviiuli maaüksuse määratlemisel arendusalaks on tagatud riigikaitselised huvid ja nende huvide
tagamisele tuginemine ei ole piisav põhjendus 27.06.2012 tehtud ettepaneku mitte arvestamiseks.
Arvestades eeltoodut, jääme oma 27.06.2012 esitatud ettepaneku (planeerida Ööviiuli maaüksus
(47801:008:0044) elektrituulikute arendusalaks) juurde. Kui meie ettepanek on kantud
koostatavasse Saare maakonnaplaneeringu tuuleenergeetika teemaplaneeringusse oleme me nõus
käesolevast vastuväitest loobuma.
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