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EESSÕNA
Teemaplaneering „Tuulepargi rajamine Paikuse valda“ (edaspidi: teemaplaneering) ja selle
keskkonnamõju strateegiline hindamine (edaspidi: KSH) algatati Paikuse Vallavolikogu 15. juuni
2009.a. otsusega nr 28.
keskkonnamõju strateegiline hindamine valmis Paikuse valla ja ERKAS Pärnu Instituut OÜ
vahelises koostöös.
Tuulepargi arendaja on Elektri Energia AS. Huvitatud poolteks on veel Paikuse vald, piirnevate
kinnistute omanikud ja kohalikud kooskonnad.
KSH ekspertgrupi koosseis:
Marek Lind (juhtiv ekspert)
Raimo Klesment (maastikuarhitekt)
Tuuli Veersalu (maastikuarhitekt)
Kristo Säde (keskkonnaspetsialist)
KSH koostamisse on kaasatud järgmised eksperdid:
Ain Kull (geograaf) – tuulikupargi müra ja varjutuse modelleerimine
Tiit Randla (ornitoloog) – tuulikupargi mõju linnustikule
Tarvo Valker (ornitoloog) – linnustiku konsultatsioonid planeeringu varajases faasis
KSH töörühma juht Marek Lind omab KSH läbiviimise õigust (vastavalt Keskkonnamõju
hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seadus §34 lg 3), sest
● on omandanud Eesti Maaülikoolis loodusteaduste bakalaureuse kraadi maastikuarhitektina
(sh ruumiline planeerimine, ökoloogia ja keskkonnakaitse, keskkonnamõju hindamine,
maastiku ja visuaalse mõju hindamine, keskkonnapsühholoogia jms);
● omab planeeringute koostajana 6-aastast (sh Paikuse valla üldplaneeringu töögrupi liige jt)
ning KSH aruannete koostajana 4-aastast töökogemust (sh Paikuse valla üldplaneeringu
KSH jt).
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1.KAVANDATAVA TEGEVUSE EESMÄRK JA VAJADUS
Käesolev peatükk jaguneb kaheks alapeatükiks, millest esimeses kirjeldatakse KeHJS § 40 lg 4 pt 1
alusel teemaplaneeringu „Tuulepargi rajamine Paikuse valda“ sisu ja peamisi eesmärke ning teises
KeHJS § 40 lg 4 pt 2 ja 5 alusel seoseid muude asjakohaste strateegiliste planeerimisdokumentidega.

1.1 TEEMAPLANEERINGU JA SELLE KSH SISU JA EESMÄRGID
KSH objekt on teemaplaneering „Tuulepargi rajamine Paikuse valda“. Teemaplaneering ja selle
KSH algatati Paikuse Vallavolikogu 15.06.2009. a otsusega nr 28.
Teemaplaneeringu eesmärk on täpsustada valla üldplaneeringut ja välja selgitada, kas on võimalik
rajada planeeringualale (Põlendmaa ja Seljametsa küladesse) kuni 16MW võimsusega ja kuni
kaheksast tuulikust koosnev kompleks, tagades võimalikult paljude ühiskonnaliikmete vajadusi ja
huve arvestavad tingimused säästva ja tasakaalustatud ruumilise arengu kujundamiseks,
maakasutuseks ning ehitamiseks. Eesmärgile vastav tuulikupark kvalifitseerub rajamise korral
olulise mõjuga ruumiliseks objektiks.
KSH eesmärk on selgitada, kirjeldada ja hinnata teemaplaneeringu rakendamisega kaasnevat olulist
keskkonnamõju ja -meetmeid, arvestades strateegilise planeerimisdokumendi eesmärke ja
käsitletavat territooriumi.
Vastavalt KSH programmile käsitletakse aruandes järgmisi valdkondi.
●
●
●
●

Planeeritava maa-ala looduskeskkonna sobivus tuulikuparkide rajamiseks (tuuleolud,
maastik, taimkate, loomastik, linnustik, kaitstavad loodusobjektid).
Planeeritava maa-ala ning lähiümbruse maakasutus, hoonestus ja infrastruktuur.
Tuulikuparkide ehitamise ja kasutamise eeldatavad keskkonnamõjud (müra, visuaalne mõju,
piirangud lähiümbruse maakasutusele).
Muud KSH koostamise ja menetlemise käigus oluliseks peetavad küsimused.

1.2 TEEMAPLANEERINGU SEOSED TEISTE STRATEEGILISTE
DOKUMENTIDEGA
Soojuselektrijaamad on olnud Eesti suurimad keskkonnareostajad, mis on tingitud madala
kütteväärtusega ja kõrgete emissioonidega põlevkivi kasutamisest elektritootmisel. Tulevikus peab
Eestis ehitama elektrijaamu, mis on keskkonnasõbralikumad (Elektrienergia tootmis- ja
edastamisvõimsuse...2004). Eesti paikneb Läänemere idarannikul intensiivse tsüklonaalse tegevuse
piirkonnas, mis loob head tingimused tuuleenergiast elektrienergia tootmiseks. Elektrituulikute
töötamisega ei kaasne õhusaastet ega satu atmosfääri nn kasvuhooneefekti tekitavaid gaase.
Tuuleenergia kasutamine vähendab Eestis põlevkivi kasutamist elektrienergia tootmiseks, millega
kaasneb CO2, NOx ja SO2 emissiooni oluline vähenemine atmosfääri.
Antud jaotises on esitatud ülevaade sellest, kuidas on tuuleenergeetika vajadust käsitletud
teemakohastes strateegilistes dokumentides ja/või nende eelnõudes.
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1.2.1.Üleriigiline planeering „Eesti 2010“
Üleriigilises planeeringus „Eesti 2010“ on energiavarustusele sätestatud järgmised nõuded:
ökonoomsus, kooskõla säästva arengu põhimõtetega, ühekülgse energeetilise välissõltuvuse
vältimine (Eesti 2010 2000:46). Energeetika valdkonna eesmärkidena on nimetatud energeetika
järk-järgulist ümberorienteerimist taastuvate energiaallikate suuremale kasutamisele, mille
tulemusena kujuneb riigis hajutatud energiavarustuse ruumistruktuur.

1.2.2.Riiklikud arengukavad
Vastavalt Riigikogu poolt kinnitatud Kütuse- ja energiamajanduse pikaajalisele riiklikule
arengukavale aastani 2015 (RT I 2004, 88, 601) avaldub Eesti taastuvenergia potentsiaal eeskätt
biokütustel baseeruvas elektri ja soojuse koostootmises ning tuuleenergias, samuti väikesemahulises
hüdroenergeetikas. Perspektiivsemateks tuuleenergia rakendamise piirkondadeks on eelkõige
Lääne-Eesti saared, Loode-Eesti ja Edela-Eesti rannikualad.
Eesti keskkonnastrateegia aastani 2030 (RT I 2007, 19, 96) sätestab energiamajanduse eesmärgiks
toota elektrit mahus, mis rahuldab Eesti tarbimisvajadust ning arendada mitmekesiseid, erinevatel
energiaallikatel põhinevaid väikese keskkonnakoormisega jätkusuutlikke tootmistehnoloogiaid, mis
võimaldavad toota elektrit ka ekspordiks.
Eesti energiamajanduse riiklik arengukava aastani 2020 (RT I 2009, 33, 215) sätestab Eesti
energiasektori missiooniks tagada Eestis pidev, tõhus, keskkonda säästev ja põhjendatud hinnaga
energiavarustus ning säästlik energiakasutus. Pideva energiavarustuse tagamiseks mitmekesistatakse
energiaallikate kasutamist, toetades muu hulgas energia tootmisel kodumaiseid energiaallikaid.
Aastaks 2020 ei ületa ühegi energiaallika osakaal energiabilansis 50%. Säästliku energiavarustuse ja
-tarbimise tagamiseks parandatakse energiatõhusust energia tootjate, transportijate ja tarbijate
juures, suurendatakse taastuvate energiaallikate ning koostootmise osakaalu energiabilansis
optimaalse tasemeni, millega ei kahjustata keskkonda.
Eesti elektrimajanduse arengukava aastani 2018 (RTL 2009,21, 274) on Vabariigi Valitsuse poolt
heakskiidetud valdkonna arengukava, kus seatakse strateegilised eesmärgid elektrimajanduse
arendamiseks järgneva kümne aasta jooksul. Erinevate stsenaariumite kombineerimise tulemusena
nähakse ette aastaks 2013 suurendada maismaatuulikute võimsust 400 MW-ni. Kõikide nende
võimsuste investeeringute otsused tuli teha enne 2010.a. lõppu. Elektritootmise stsenaariumite
rakendamisega kaasnevat mõju keskkonnale on hinnatud arengukava eelnõu keskkonnamõju
strateegilise hindamise aruandes. Arengukava elluviimine toimub arengukava rakendusplaani alusel,
mis määratleb elluviidavate meetmete spetsiifika, mahu ja organisatoorse korralduse. Arengukava
otsese täitmise eest vastutab Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, kes hindab jooksvalt
tegevuste tulemuslikkust vastavalt arengukavas toodud väljundnäitajatele.

1.2.3.„Tuuleenergeetika teemaplaneering Pärnu maakonnas“ eelnõu
Teemaplaneeringute koostamise eesmärk on analüüsida strateegilisel tasandil tuuleenergeetika
arendamise võimalusi Lääne-Eestis, selgitades välja maa-alad, kuhu elektrituulikute rajamine on
põhimõtteliselt võimalik ja otstarbekas. Eelnõus pole Paikuse valda arenduspiirkondi määratud,
mille oletuslikuks põhjuseks on asjaolu, et selles on eranditult kõiki olemasolevaid elamuid (sh
mahajäetud talukohad, suvilad, tuuleenergia tootmisest huvitatud isikute elamud jms) käsitletud
elektrituulikute rajamist välistavatena. Paikuse Vallavalitsus on oma kooskõlastuses (kättesaadav
http://4maakonnatuuleenergia.hendrikson.ee/upload/public/4_protsess/5_kooskolastuste_tabel/Paik
use_21_02_2011.pdf , 08.08.2011) seadnud tingimuseks, et maakonna teemaplaneeringu
koostamisel arvestataks valla teemaplaneeringu tulemustega.
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2.KAVANDATAV TEGEVUS JA SELLE ALTERNATIIVID
Käesolevas peatükis on KeHJS § 40 lg 4 pt 1 alusel kirjeldatud strateegilise planeerimisdokumendi
sisu ja peamisi eesmärke. Täiendavalt on selgitatud alternatiivsete arengustsenaariumide seadmise
strateegilist tausta.
Teemaplaneering on algatatud sõnaselgelt tuulikuparkide rajamiseks asukohtadele, kus seda
võimaldavad tehniline taristu, keskkonnamõjud ning amet- ja ühiskondlikud kokkulepped.
Tuulikuparkide rajamiseks sobivate asukohtade leidmiseks on kasutatud Paikuse valla
üldplaneeringu GIS andmeid. Asukohtade valikul on välistatud alad ja juhud, kus tuulikuparkide
rajamisega võiks eeldatavalt kaasneda oluline keskkonnamõju1. Lisaks välistati tuuleressursi
seisukohast ebaolulised alad ning hinnati tuulikuparkide kooskõla valla asjakohaste strateegiliste
eesmärkide ja teemaplaneeringu lähteseisukohtadega.
Teemaplaneeringu koostamise käigus on kaugseire, mittesobivate alade välistamise ning
ametkondade, maaomanike ja külakogukondadega tehtud koostöö käigus leitud asukohad kuuele
elektrituulikule. Elektrituulikute torni kõrguseks on valitud 120 m, „mis on SWT-3-101 tüüpi
tuuliku tehnilisi karakteristikuid ja piirkonnas valitsevaid IEC III klassile iseloomulikke
tuuletingimusi arvestades majanduslikult otstarbekaim kõrgus“ (Kull 2010:4). Lähtuvalt Siemens
SWT-3-101 tüüpi etalontuulikust on ehitamiseks ja maa kasutamiseks on seatud tingimused, millest
KSH seisukohast olulisemad on esitatud alljärgnevalt.
●

Tuulikupargi ehitamisest ja kasutamisest tulenevad olulised mõjud peavad jääma
elektrituulikute puhverala piiresse.

●

Elektrituulikute puhveralas on lubatud maakasutus, mis ei sea piiranguid elektrituulikute
ehitamisele ja kasutamisele.

●

Tuulikute minimaalne kaugus elamutest on 1 km. Kokkuleppel asjassepuutuva elamu
omanikuga võib vahekaugust vähendada kuni heale müratasemele (40 dB) vastava
distantsini.

•

Tuulikute keskkonnamõju vähendamiseks võib kohalik omavalitsus seada kasutusloa
väljaandmisel täiendavaid nõudeid (näiteks tuuliku seiskamise nõue elamule varjutuse
tekkimise korral, müra vähendamise nõue öisel ajal vms).

Elektrituulikute asukohtades ja arvus on tehtud korrektuure koostöös kohalike elanike ja
asjassepuutuvate ametkondadega. Näiteks on loobutud tuuleenergeetika arendamisest Vaskrääma
külas, kuna kogukond lõhenes antud küsimuses lepitamatuteks osapoolteks ning seda ei kiitnud
heaks ka konsultatsioonidesse kaasatud linnustiku eksperdid ja ametnikud (ornitoloogid Tarvo
Valker ja Tiit Randla, Keskkonnaameti keskkonnakorralduse spetsialist Toomas Kalda). Avalikkuse
vastuseisu tõttu on planeeringust välja jäetud ka põllumaad Paikre prügila lähistel Tammuru külas,
mille eeldatavast sobivusest tuuleenergeetika arendamiseks sai koostatav teemaplaneering üldse
alguse.
Teemaplaneeringu ruumilist lahendust ilmestavad joonised 1 ja 2, mis kujutavad väljavõtteid
teemaplaneeringu kaardist.

1 Keskkonnamõju on oluline, kui see võib eeldatavalt ületada tegevuskoha keskkonnataluvust, põhjustada keskkonnas
pöördumatuid muutusi või seada ohtu inimese tervise ja heaolu, kultuuripärandi või vara (Keskkonnamõju
hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seadus, § 5).
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Joonis 1. Seljametsa küla arendusala.

Joonis 2. Põlendmaa küla arendusala

Teemaplaneering on algatatud tuulikuparkide rajamiseks, mille asemel on käesolevas KSH aruandes
kavandatavate elektrituulikute väikest arvu ning alade visuaalset ja funktsionaalset eraldatust
arvesse võtvalt eelistatud kasutada elektrituulikute arendusala nimetust. Kehtivas Paikuse valla
üldplaneeringus on kavandatava tegevuse jaoks reserveeritud alad määratud nn valgeteks aladeks,
mis tähendab seda, et nende maade kasutus toimub hajaasustuse põhimõtete järgi. Ka Põlendmaa
küla elektrituulikute mõjualasse nurgeti ulatuv elamuala E6 sätestab sisuliselt hajaasustuse
ehitustingimused, kuna võimaldab ehitusõiguse anda vähemalt 1 ha suurusele maaüksusele.
Maakasutust selgelt suunavaid keskkonnatingimusi (va. valdkonnaspetsiifilised tingimused, nt
rohevõrgustikud, väärtuslikud maastikud jms) ei tulene ka kõrgematest strateegilistest
dokumentidest. Samuti pole ilmnenud antud teemaplaneeringu menetlusprotsesside (nt KSH
programmi avalik väljapanek ja arutelu) käigus vajadust võtta arvesse täiendavaid huve. Järelikult
on maakasutusliku konkurentsi puudumisel võimalik seada kavandatavale tegevusele ainult nn nullalternatiiv ehk hinnata ja võrrelda tuuleenergeetika arendamise keskkonnamõjusid selle suhtes, kui
elektrituulikuid ei rajata – teiste alternatiivide seadmiseks puudub reaalne strateegiline tahe.
1) Kavandatav tegevus – elektrituulikute rajamine teemaplaneeringuga määratavatesse
asukohtadesse.
2) Tuulikuparki ei rajata – nn null-alternatiiv. Sellega kaasnevat olulist keskkonnamõju
hinnatakse samade kriteeriumide alusel kavandatava tegevusega.
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3.MÕJUTATAVA KESKKONNA KIRJELDUS
Käesolevas peatükis on KeHJS § 40 lg 4 pt 3 alusel kirjeldatud mõjutatavat keskkonda.
Tuulikuparkide rajamiseks valitud alad paiknevad Paikuse valla põhjaosas Põlendmaa ja Seljametsa
külades. Neid iseloomustab suhteliselt suur maastikuline mosaiiksus, kus rabamassiividest
ümbritsetud metsad vahelduvad heina- ja põllumaade ning hajusa asustusega.
Piirkonna looduskaitselised väärtused (kaitsealad, kaitsealuste liikide püsi- ning vääriselupaigad) on
seotud eelkõige rabade ja rabaäärsete metsadega, kuid lagedamad kultuurmaad on väärtuslikuks
toitumispaigaks näiteks konnakotkastele ja must-toonekurele (Randla 2011) ning peatumispaigaks
rändlindudele (nt luiged, haned jt).
Seljametsa küla elektrituulikute ehitamiseks määratud ala puhul on tegemist mahajäetud
eluasemekohtadega Metste (kat.tunnus 56801:005:0141) ja Vanatamme (kat.tunnus
56801:001:0075) kinnistutel, mille püsikasutusse võtmiseks puudub omanikel motivatsioon – maa
on kasutusel tulunduslikel eesmärkidel. Kontaktvööndisse (1 km) jääb kaks hoonestatud kinnistut –
Soo-otsa (kat.tunnus 56801:001:1079) ca 650 m kirdes ning Juhapõllu (kat.tunnus 56801:001:0052)
ca 900 m läänes. Kõnealustel kinnistutel elatakse alaliselt. Põhjas paikneb Kõrsa turbamaardla ning
kirdes ja idas Kõrsa raba. Seljametsa küla kompaktse asustusega ala lähimad elamud asetsevad üle
1,5 km kaugusel edelas ja Sindi linn ligikaudu 2 km kaugusel põhjas.
Põlendmaa küla idaossa elektrituulikute ehitamiseks määratud ala on kasutusel maatulundusmaana,
mille idapoolses kontaktvööndis asuvad valdavalt põllumaad ning läänepoolses kontaktvööndis
metsamaad ja Mustraba. Vööndis paiknevad viis hoonestatud kinnistut – Kuuse (kat.tunnus
56801:006:0010), Tuuleveske I (kat.tunnus 56801:006:0073) ja Loigu (kat.tunnus 56801:006:0029)
kinnistud ca 700 m põhjakaartes, Pärmanni kinnistu (kat.tunnus 56801:006:0146) ca 850 m lõunas,
Valdeni kinnistu (kat.tunnus 56801:006:0030) ca 900 m edelas. Nimetatutest Tuuleveske I, Loigu ja
Pärmanni kinnistutel ei elata 2011.a. suve seisuga alaliselt. Samuti jääb vööndisse osa Paikuse valla
üldplaneeringu alusel reserveeritud E6 elamualast läänes, millel antakse ehitusõigus vähemalt 1 ha
suurusele maatükile (Paikuse valla üldplaneering 2009:14).
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4.KAVANDATAVA TEGEVUSE EELDATAVAD TAGAJÄRJED
Käesolevas peatükis on lühidalt kirjeldatud KeHJS § 40 lg 4 alusel teemaplaneeringu elluviimisest
lähtuvaid keskkonnaprobleeme, aga ka muid kaalutlusi, mida tuleb arvesse võtta teemaplaneeringu
eesmärkide täitmisel.
Paikuse valda kavandatavad elektrituulikud võimaldavad suurendada taastuvenergia osakaalu
energiamajanduses. Samas võib teemaplaneeringu elluviimisel kujuneda ettearvamatute
tagajärgedega pretsedent – kuigi elektrituulikuid on Eestis kavandatud metsamaale ka varem (nt
Aulepa tuulikupargis), pole senistel juhtudel olnud tegemist rohevõrgustiku sidususe suhtes olulise
metsakooslusega.
Elektrituulikud on väga kõrged tootmisseadmed. Kõrgusest ja elektritootmisest tulenevalt võivad
need olla nähtavad ja kuuldavad kaugemale, mis tähendab harjumuspärase maastikupildi muutumist
ja varjutuse esinemist teatud vaatepunktides, tuuletakistusest tingitud õhuvoolu muutusi ning
mürataseme tõusu töötavate elektrituulikute läheduses. Teatud tingimustel võib seejuures avalduda
oluline negatiivne keskkonnamõju.
Nimetatud muutused võivad ökoloogiliste teguritena mõjutada elusloodust, kusjuures mõju iseloom,
ulatus ja olulisus erinevad liigiti suurel määral. Näiteks võib avalduda oluline negatiivne mõju
suurtele purilendu kasutavatele lindudele (nt kurglaste, toonekurglaste ja haugaslaste sugukondade
esindajad) püsielupaikade läheduses, samal ajal kui mõju väiksematele inimkaaslejatele (nt
koduvarblane, hakk, kodutuvi jt) tõenäoliselt puudub või on väheoluline.
Elektrituulikute mõju inimeste tervisele avaldub peaasjalikult akustilises ja visuaalses häirituses,
mis võib takistada vajalikku psühho-füsioloogilist taastumist. Selle tagajärjel võivad sõltuvalt
individuaalsetest iseärasustest välja areneda ka tõsisemad terviseprobleemid.
Elektrituulikute kasutamisega kaasneb mõningane keskkonnaseisundi halvenemine ja inimtegevuse
(nt elamuehitus elektrituulikute läheduses) piiramine, mille lubatavuses võib avalikkus jääda
erinevatele ja raskesti lepitatavatele seisukohtadele. Halvemal juhul võib kogukond planeeringu
koostamise ajal jaguneda kahte leeri (kavandatava tegevuse pooldajad ja vastased), mille tagajärjel
halvenevad inimsuhted ning asula ühishuvide elluviimine. Kui aga saavutatakse positiivsed
kokkulepped elektrituulikute kontaktvööndi maaomanikega ning kogukonna põhimõtteline või
tingimuslik nõusolek, kompenseerib arendaja elektrituulikutest tuleneva keskkonnaseisundi
muutuse nii maaomanikele kui kogukonnale rahaliselt või muul moel (nt elektrivarustus, teede või
kuivenduskraavide ehitamine vms).
Tuulikuparkide arendamisega kaasneb tehnilise taristu kvaliteedi tõstmine, nt elektri ülekandeliinide
ehitamine, juurdepääsuteede rajamine või olemasolevate paremaks muutmine jms. Planeeringu
koostamise käigus on samuti ilmnenud, et üks mobiilside operaator on huvitatud levi parandamisest
Põlendmaa külas. See muutub majanduslikult otstarbekaks juhul, kui vastavad seadmed saab
kinnitada eraldi sidemasti asemel elektrituuliku külge. Seega on üks kavandatava tegevuse
positiivne tagajärg mobiilside levi paranemine Põlendmaa külas.
Eeldatavalt õnnestub leida KSH protsessi kaasabil niisugune planeeringulahendus, mis on valdavale
osale piirkonna elanikest aktsepteeritav.
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5.KESKKONNAMÕJU PROGNOOSIMEETODI KIRJELDUS
Käesolevas peatükis on esitatud KeHJS § 40 lg 4 pt 6 alusel keskkonnamõju prognoosimeetodi
kirjeldus.
Paikuse vallas on tuulikuparkide arendamiseks liitumisressurssi 15,9 MW ulatuses. Liinide
ülekandevõimsuse piiratuse tõttu on välistatud täiendatavate liitumistingimuste väljastamine Eesti
Energia AS poolt ning seega on kindel, et vähemalt 10-15 aasta jooksul Paikuse valda uusi
tuuleenergeetika arendusi ei tule. Antud asjaolu võimaldab teemaplaneeringu rakendamise mõjusid
hinnata nn suletud lahendusena, kus elektrituulikutele määratud asukohad ja arv ning maakasutuse
tingimused on fikseeritud.
Teemaplaneeringu rakendamise strateegiliste keskkonnamõjude hindamisel käsitletakse
kindlakstehtud ja potentsiaalseid ohtusid. See toimub peaasjalikult analoogiapõhise meetodi alusel,
st prognoos põhineb rakendamist leidnud tuuleenergeetika valdkonna strateegiliste dokumentide
tulemustel. Prognoosimisel kasutatakse asjakohaseid uuringuid (nt maakonna tuuleenergeetika
teemaplaneeringu koostamisel kasutatavad uuringud), tekstianalüüsi (analoogsete strateegiliste
dokumentide seletuskirjad ja KSH aruanded), teemaplaneeringu koostamisel tehtud analüüse (nt
tuulikuparkide asukohtade sobivusanalüüs, GIS-analüüs jms) ning mõjude olulisust ja ulatust
täpsustavaid eksperthinnanguid. KSH koostamiseks on tellitud järgmised eksperthinnangud:
●

Linnustiku eksperthinnang – koostaja Tiit Randla.

●

Varjude ulatuse ja kestuse hinnang – koostaja Ain Kull.

●

Mürataseme hinnang – koostaja Ain Kull.

KSH aruandes pole eksperthinnangute keskkonnamõjude prognoosimeetodeid täiendavalt esile
toodud – need on võimalik leida aruande lisadest (vt Lisa 1, Lisa 2 ja Lisa 3).
Keskkonnamõjude prognoosimine toimub tasakaalustatult ehk hindamisel pööratakse võrdväärselt
tähelepanu nii negatiivsetele kui ka positiivsetele eeldatavatele mõjudele. Prognooside
paikapidavuse kontrollimiseks kaasatakse konsultatsioonidesse ametkondi, huvigruppe ja
avalikkust.
KSH läbiviimisel järgitakse põhimõtet – korraldada mõjude hindamine süsteemsete metoodilisrutiinsete protsesside jadana ja planeerimisprotsessiga sünkroonselt. Kuna KSH on
teemaplaneeringu osa, siis koostatakse ka teemaplaneeringu seletuskirjas planeerija ja
keskkonnamõju hindaja koostööna peatükk, milles kirjeldatakse KSH tulemuste arvesse võtmist
planeeringulahenduses ja määratakse vajadusel seiremeetmed.
Ruumiliste seoste analüüsiks on kasutatud Paikuse valla üldplaneeringu GIS andmeid. Hiljuti
kehtestatud üldplaneering sisaldab ilmselgelt parimat ja värskeimat infot valla ruumilise arengu
kohta.
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6.KESKKONNAMÕJU HINDAMINE
Käesolevas peatükis on antud KeHJS § 40 lg 4 pt 6 alusel hinnang eeldatavalt olulise vahetu,
kaudse, kumulatiivse, sünergilise, lühi- ja pikaajalise, positiivse ja negatiivse mõju kohta
keskkonnale. Eraldi jaotises on käsitletud ka väheolulisi mõjusid, mida on otstarbekas planeeringu
koostamisel arvesse võtta. Käsitlemata on jäetud ülejäänud väheolulised mõjud, nt riigipiiri ülene
mõju – teemaplaneeringuga ei saa ilmselgelt kaasneda olulise negatiivse mõju avaldumine
naaberriikide keskkonnaseisundile.

6.1 MÜRA
Müra on eri sageduse ja intensiivsusega helivõngete kogum. Müra kahjustav toime oleneb heli
intensiivsusest (dB) ehk valjususest, sagedusest (Hz), müra kestusest ja jaotusest (nt.
müraekspositsioon tööpäeva jooksul) ning kumulatiivsest müraekspositsioonist (pikema aja kestel).
Tuulikute töötamine tekitab paratamatult lisaks looduslikule helifoonile täiendavat müra.
Tuulikuparkidest lähtuv müra on probleemina muutunud väheolulisemaks kui 15-20 aastat tagasi,
sest kaasaegseid tuuleturbiine on tehniliselt oluliselt täiustatud. Elektrituulikute võimsuse ja
mõõtmete suurenemisega on kaasnenud tuuliku rootori labade pöörlemiskiiruse kui ühe peamise
müratekitaja aeglustumine, mis on oluliselt vähendanud rootori labade tuulde lõikamisest tingitud
müra (Paikuse vallas ... 2008 – viide Hendriksoni eelhinnangule).
Mürataseme muutust peetakse täheldatavaks, kui müratase muutub vähemalt 3 dB võrra. Oluliseks
muutuseks on mürataseme suurenemine algsega võrreldes üle 8 dB (Environmental Noise and
Vibration - Brüel&Kjaer). Inimene tajub heli sagedusvahemikus 20-20000 Hz, eriti hästi aga
vahemikus 500-8000 Hz ning on tavaliselt suuteline taluma heli tugevusega 1-140 dB, sellest
tugevam heli võib organismi kahjustada. Müratasemete näitlikustamiseks on toodud tabelis 1
mõningate tavaliste helinähtuste ligikaudsed helitugevused.
Tabel 1. Seos helitugevuse ja erinevate helinähtuste vahel.
Valjusus Helinähtus
110 dB

Kontsert, ööklubi

90 dB

Linnaliiklus, raskeveok (15m)

80 dB

Föön, äratuskell

70 dB

Restoran, vali kontor

60 dB

Normaalne vestlus, televiisor

50 dB

Liiklus (50 m kauguselt)

40 dB

Elutuba, vaikne kontor

35 dB

Siemens SWT-3-101 tüüpi elektrituulik ca 650 m kaugusel

30 dB

Raamatukogu, vaikne sosin

20 dB

Helistuudio, lehtede krabin

Eesti õigusloomes (Müra normtasemed elu- ja puhkealal, elamutes ning ühiskasutusega hoonetes ja
mürataseme mõõtmise meetodid. Sotsiaalministri määrus nr 42, 4. märtsi 2002. a.) on müra
defineeritud kui inimest häiriv või tema tervist ja heaolu kahjustav heli. Määruses kasutatakse
mürakriteeriumina öist ja päevast mürataset. Elektrituulikutest lähtuv müra on pidev, seetõttu tuleb
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lähtuda öisest piirtasemest, mis elu- ja puhkealadel, elamutes ja ühiskasutusega hoonetes on
40dB(A).
Tuulikute tekitatud summaarne müra jaguneb tekkepõhjuse järgi kolmeks:
●
●
●

ühtlane mehhaaniline müra tuuliku generaatoriruumis;
vihisev kõrgem heli, mis tekib tuuliku tiiviku liikumisel läbi õhu;
madalam rütmiline heli aerodünaamilisest efektist tiiviku ja tuuliku torni kohakuti sattumisel
ning täiendav ühtlane mürataust tugevama tuulega ehituskonstruktsioonidest (eeskätt
sõrestikmastiga tuulikute puhul).

Tuulikupargi müra emissiooni hinnangu puhul arvestatakse iga tuuliku summaarset müra
emissiooni ning liidetakse tuulikute omavaheline kumuleeruv müraosa koos loodusliku fooniga (või
olemasoleva täiendava pideva müraallikaga). Mürataseme arvutamisel arvestatakse järgmiste
tuulikupargi summaarset müra emissiooni kahandavate teguritega: heli rõhk ja sagedus, müraallika
kaugus ja atmosfääri seisund (nt. õhurõhk, õhuniiskus, tuule suund ja kiirus jne.), mürabarjäärid (nt.
rajatised, mullavallid), reljeef, maakasutus ja pinnakaredus.
Tuulikute asukohad kavandatavates tuulikuparkides on planeeritud nii, et tuulikutest lähtuv
kumulatiivne müra emissioon ei ületaks ühegi elamumaa või ühiskondliku hoone õuealal müra öist
taotlustaset 40 dB(A). Erandlikult on käsitletud olukordi, kus elektrituuliku paigaldamisega
müratase elamualal küll ületab taotlustaset, kuid elamut ei kasutata reaalselt elutegevuseks ja/või on
saavutatud kokkulepe elamumaal asuva elamu omanikuga.
Eksperthinnangus koostati arvutuslik mürakaart, kus kujutatakse Paikuse valda planeeritavate
tuulikuparkide kumulatiivset mürataset kõigi ebasoodsate tingimuste koostoimel (tuuliku töötamine
maksimaalse müratasemega võimsuskõvera alusel, müraretseptori paiknemisel tuulikutest allatuult,
kõigi tuulikute samaaegsel töötamisel jne.). Selle tulemused Seljametsa küla kohta on esitatud
alljärgnevalt.
Seljametsa küla
Enamasti ei ületa müratase planeeritud Seljametsa tuulikupargi naabruses elamumaal taotletavat
müra normtaset 40 dB (vt joonis 3). Tuulikupargi läheduses asuvatest elamukohtadest on müratase
ületatud Vanatamme (52.8 dB), Metste (52.2 dB) ja Soo-otsa (42.2 dB) kinnistutel. Vanatamme ning
Metste kinnistud, kus elutegevus puudub, on määratud elektrituulikute püstitamiseks. Kuivõrd Soootsa kinnistul asuvas majas elatakse püsivalt, on omanikuga saavutatud kokkulepe elektrituulikute
paigaldamiseks olukorras, kus tuulikust lähtuv kumulatiivne müraemissioon ületab öist
(soovitustlikku) taotlustaset 2,2 dB võrra.
Maksimaalne müratase realiseerub Sauga ja Paikuse suunda jäävatel kinnistutel harva, sest
maksimaalne müratase saavutatakse vaid üksikutel päevadel aastas mil puhub tugev kirde ja
idakaarte tuul. Sagedasem (10-20% päevadest) võib maksimaalse modelleeritud mürataseme
saavutamine olla lääne-loodetuulte korral Vanatamme, Metste ja Soo-otsa katastriüksustel.
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Joonis 3. Elektrituulikute töötamisest tingitud müratase 3.0 MW nimivõimsusega Siemens SWT-3101 tüüpi tuulikute kasutamisel Seljametsa külas.
Mürataseme modelleerimise tulemused näitavad, et planeeritava Seljametsa tuulikupargi täielikul
realiseerumisel ei ületa eluasemekohtadel (välja arvatud tuulikute püstitamiseks määratud
kinnistutel) elektrituulikute poolt emiteeritav müra 40 dB taset mujal kui Soo-otsa kinnistul.
Põlendmaa küla
Koostatud mürakaart ei sisalda Põlendmaa külla kavandatavaid elektrituulikuid. Need lisandusid
planeeringulahendusse olukorras, kus sai eeskujuks võtta maakonna teemaplaneeringu andmeid, nt
elamu ja elektrituuliku vaheline minimaalne kaugus 1 km. Et oli teada ka etalontuuliku arvutuslik
40 dB mürataseme levimise piir Seljametsa külas (ca 650 m), siis oli analoogiapõhiselt võimalik
eelnimetatud väärtusi Põlendmaa külas rakendada.
Põlendmaa küla idaosas paikneb elektrituulikute asukohtade suhtes 1 km vööndis kolm
eluasemekohta (vt ka ptk 3). Asukohtade määramisel on silmas peetud, et kumbki tuulik ei paikneks
eluasemekohtadele lähemal kui 650 m, mis tagab selle, et müra emissioon ei ületa üldjuhul õuealal
müra öist taotlustaset.

6.2 VARJUTUS
Tuulikupargist lähtuvate varjude mõju ja mõju olulisuse hindamiseks on Paikuse valda
teemaplaneeringuga kavandatavatele elektrituulikutele tellitud varjude ulatuse ja kestuse
eksperthinnang. Selle olulisemad tulemused on esitatud alljärgnevalt.
Elektrituulikute tiivikuala läbivate päikesekiirte tõttu tekib päikesepaistelise ilma korral tuuliku
torni, generaatorivarjestuse ja tiiviku labade läbipaistmatute osade taha vari. Tuuliku töötamisel
tekitavad aga pöörlevad tiiviku labad päikesepaiste korral regulaarse korduvusega varjude
vilkumise ehk nn. disco-efekti. Intensiivse päikesekiirguse, varjude allika läheduse ja kestva
eksponeerituse korral võib regulaarne valguse-varju vaheldumine osutuda häirivaks. Varjude
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esinemine sõltub päikesepaistest (varjude tekke puhul on oluline vaid otsene päikesekiirgus),
päikese näivast kõrgusest horisondi kohal ning tuuliku ja eksponeeritud objekti kõrgusest. Varjude
ulatus on seda suurem, mida madalamalt päike paistab. Seega on kõige ulatuslikum ala tuulikute
töötamisest tingitud varjutusest ohustatud hommiku- ja õhtutundidel vastavalt päikesetõusu järel
ning päikeseloojangu eel, kuid siiski mitte vahetult tõusu või loojangu ajal, sest sel perioodil on
päikese valgusintensiivsus väike ning häirivaid varje ei teki. Päikese näiv kõrgus horisondi kohal ja
päeva (päikese eksponeerituse) pikkus sõltub aastaajast ning laiuskraadist. Päike tõuseb varem,
loojub hiljem ja kulmineerub keskpäevaks suurema nurga all suvel, seetõttu on varjude ulatus
tuulikust suvisel keskpäeval väiksem kui talvel, kuid pikema eksponeerituse tõttu on suvel
varjutusest ohustatud ala/sektor laiem ning reeglina päeva jooksul esineva varjutuse summaarne
kestus minutites pikem. Arvestades päikese näivat liikumist taevavõlvil ei tekita tuulikud meie
laiuskraadil kunagi varju tornist lõunasuunas. Varjutus on reeglina ulatuslikum lääne- ja idakaartes,
mis on tingitud vastavalt madalalt tõusva või loojuva päikese poolt. Kõige suurem on varjutuse
kestvus aga tuuliku vahetus läheduses tornist loode, põhja ja kirdesuunas ning päikesetõusust ja
loojangust tingituna edelas ning kagus. 90 m tiiviku läbimõõduga tuuliku puhul võib varjutust
kahandavate maastikuelementide puudumisel (nt. hekid, mets, hooned, künkad jt.) esineda vilkuvat
varjutust ida- ja läänesuunas tuulikust 270 m kaugusel ning põhjasuunas 145 m kaugusel kuni 200
tundi aastas.
Elektrituulikute poolt tekitatud varjutust on hinnatud nn. „halvima võimaliku juhtumi“ printsiibil.
“Halvima võimaliku juhtumi” printsiip tähendab, et arvutustes eeldatakse kõigi võimalike
ebasobivate tingimuste kokkusattumist ning seetõttu need liidetakse, mille tagajärjel saadakse
teoreetiline maksimaalne varjutuse esinemise ulatus ja kestvus, mida ei ole võimalik ületada.
Tuulikute töötamisest tekkivate varjude poolt kaetav ala oma ulatuselt on sama nii tegeliku kui
halvima võimaliku juhtumi printsiibi alusel arvutatuna, aga tegelik varjude esinemise ajaline
kestvus on sõltuvalt aastast (meteoroloogilised tingimused, tuulikute tegelik tööaeg jne.) halvimast
võimalikust juhtumist keskmiselt vaid kuni 15%.
“Halvima võimaliku juhtumi” printsiibil arvutatud varjutuse esinemise ala ning kestvus on esitatud
graafiliselt joonisel 4, hõlmates Seljametsa külla kavandatud elektrituulikuid. Märkimist väärib tõik,
et joonisel on lisaks kavandatavatele elektrituulikutele (K8-10) kujutatud ka nende tuulikute varjude
ulatust, mis on planeeringu koostamise käigus koostöös ametkondade ja KSH ekspertgrupiga
lahendusest välja jäetud.
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Joonis 4. Elektrituulikute töötamisest tingitud varjutus 3.0 MW nimivõimsusega Siemens SWT-3101 tüüpi tuulikute kasutamisel Seljametsa külas.
Arvestades Paikuse valda planeeritavates Seljametsa ja Põlendmaa tuulikuparkides 120 m kõrguse
torniga Siemens SWT-3-101 tüüpi elektrituulikute asetust, reljeefi, maakasutust ja asustuse
paigutust, siis ei ületa tuulikupargi töötamisel tekkiv varjude vilkumine mitte ühegi elektrituuliku
naabrusse jääva talu või muu elamu õuealal “halvima võimaliku juhtumi” printsiibil arvutatuna
aastas 179 tundi 25 minutit (Vanatamme, nr. 46), mis jaguneb aastas 210 päeva vahel ning
teoreetiliselt kõige pikemalt võib ühe päeva jooksul seal varje esineda 1 tunni ja 28 minuti vältel.
Suur on varjude esinemise kestus Kõrsa tuulikupargi naabruses ka Metste (nr. 47, 154 tundi 19
minutit) ja Soo-otsa (nr.48, vähem kui 83 tundi ja 44 minutit, sest varjutuse modelleerimisel on
arvestatud ka planeeringulahenduses mitterealiseerunud elektrituulikuga K4) kinnistutel.
Vanatamme ja Metste kinnistud jäävad Seljametsa tuulikupargi arendusalasse. Soo-otsa kinnistu
elanikud on varjutusest enim mõjutatud õhtupäikese ja läänetuulte koosesinemisel.
Kuigi eksperthinnang ei sisalda hinnangut Põlendmaa küla elektrituulikute varjutusele, võib
analoogiapõhiselt väita, et Tuuleveske I ja Loigu kinnistu eluasemekohtadele langev elektrituuliku
vari avaldab väheolulist mõju tulenevalt kaugusest (üle 650 m) ja varju levikut tõkestavast
haljastusest. Sama kehtib Raudemetsa kinnistu kohta Põlendmaa küla idaosas.
Tuuliku töötamisel tekkiva varju ajalise kestvuse hindamisel tuleb peale päikesepaiste kestuse,
intensiivsuse ja päikese kõrguse horisondi suhtes arvestada ka tuule suundade sagedusjaotusega,
sest kui tuuliku tiivik pöörleb päikesekiirte langemise suunaga samas tasapinnas, siis varjude
vilkumist ei esine. Samuti ei esine vilkuvat varjutust tuulevaikuse või nõrga tuule (alla 2-3 m/s)
korral.
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6.3 VISUAALNE MÕJU
Elektrituulikute rajamisega kaasneb Eesti senise maastikupildiga võrreldes tavatu visuaalne mõju
kõrgete mastidega tuulegeneraatorite näol. Taastuvenergia osakaalu suurendamine tähendab
sõltumata kütuseliigist energiatootmise hajutamist. Visuaalse mõju aspektist tähendab see seda, et
elektrijaamad hakkavad paratamatult maastikupilti muutma ning inimestel tuleb jätkusuutliku
tuleviku nimel teha oma ilu-eelistustes mööndusi.
Elektrituulikute nähtavus on oluline aspekt müra mõju individuaalsel hindamisel – on tuvastatud
seos tuulikumüra häirivuse ja nähtavuse vahel. Kui elektrituulikut on elamust näha, siis tõenäoliselt
tajutakse müra häirivamana (Pedersen et al 2010:2), mis võib tõenäoliselt kajastuda ka häiritud isiku
hinnangus oma tervise ja heaolu kohta.
Visuaalsete mõjude näitlikustamiseks on koostatud fotomontaažid, mis on lisatud KSH aruande
lõppu (vt lisa 4.). Montaaže pole planeeringu koostamise käigus ajakohastatud, sest selleks puudub
põhjendatud vajadus – planeeringulahendus on nihkunud hõredamalt asustatud ja vaadetele vähem
avatud piirkondadesse ning kavandatavate elektrituulikute arv on oluliselt vähenenud. Montaažide
koostamisel ilmnes, et isegi suurema elektrituulikute arvu ning asustusele lähemal paiknevate
arendusalade puhul leidub ümbruskonnas suhteliselt vähe vaatepunkte, kust on näha mõlema
arendusala elektrituulikuid. Paikuse valla teed on reeglina palistatud haljastusega, mis varjab vaadet
elektrituulikutele märkimisväärselt.

6.4 MAAKASUTUS
Vaid väike osa kasutatavast maast jääb otseselt plaanitavate rajatiste alla. Enamus maa-alast säilib
senisel kujul ning seda on võimalik kasutada ka edaspidi sihtotstarbeliselt. Rajatavate/
rekonstrueeritavate teede näol on tagatud ka varasemast parem juurdepääs. Samas seab kavandatav
tegevus piiranguid maaomanike külgneva maakasutuse muutmise plaanidele (Teemaplaneering
„Tuulepargi rajamine... 2011:13), et välistada maakasutusliku konflikti teke. Kavandatava tegevuse
mõjualas paiknevate kinnistute omanikud pole küll avaldanud soovi realiseerida oma seniseid
maakasutustingimusi muutvaid huve Paikuse valla üldplaneeringu kaudu selle menetlusajal (20072009), kuid sellest võib siiski tuleneda oluline negatiivne mõju inimese vara kasutamisele (nt
omandisuhete muutumisel). Nimetatud mõju on hõlpsasti leevendatav ja vastavad meetmed on
esitatud peatükis 7.
Kuigi teemakohased uuringud pole kinnitanud kavandatava tegevuse püsivat negatiivset mõju
ümbruskonna kinnisvara hindadele, on teemaplaneeringu koosolekutel ilmnenud, et kohalike
elanike hinnangul on tegemist olulise mõjuga. Selle kinnituseks on nt 23.10.2010 koosolekul
esitatud küsimus „Kes kohalviibijatest ostaks endale maja või suvila elektrituuliku läheduses?“ On
eeldatav, et valikuvõimaluste olemasolul võib teadmatus ja/või hirm elektrituulikute mõjude suhtes
vähendada nõudlust, mis on hinna kujunemise tähtis komponent. Mõjuala ulatuses (kuni 1 km
elektrituulikust), kus negatiivne mõju inimese tervisele ja heaolule on objektiivselt kinnitust
leidnud, on ebasoodne mõju vara (eluhooned, elamumaa sihtotstarbega kinnistud) väärtusele
oluline, pikaajaline ja otsene. Nimetatud mõju on leevendatav väheolulisele tasemele ja vastavad
meetmed on esitatud peatükis 7.

6.5 LINNUSTIK
Kavandatava tegevuse eeldatav mõju linnustiku tugineb peamiselt vastavale eksperthinnangule, mis
on esitatud KSH aruande Lisas 3.
Enamasti on tuuleparkide mõju hindamise keskmes linnustik. Tuuleparkide mõju lindudele oli
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Eestis seni vähe uuritud. 2005 aastal Pakri tuulepargis Eesti Ornitoloogiaühingu ja Eesti Looduse
Fondi poolt läbi viidud seire andis ka konkreetseid andmeid Pakri tuulepargi I etapi tegeliku mõju
kohta, mida saab kasutada ka teiste tuuleparkide puhul. Neile andmetele tuginedes võib tuulepargi
eeldatavat negatiivset mõju haudelinnustikule, rändekogumitele ja talvituvatele lindudele pidada
ebaoluliseks (Bird and Bat Monitoring... 2005).
See on kooskõlas ka rahvusvaheliste kogemustega, mis on näidanud, et mõningane lindude
hukkumine, eelkõige tormiste ilmadega, kaasneb kõikide kõrgete rajatistega. Üldiselt loetakse
näiteks kaasnevad elektriõhuliinid lindudele suuremaks ohuks kui hoolikalt valitud kohale
püstitatud elektrituulikud ise (Elektrituulikute keskkonnamõju... 2004).
Hiljutises uuringus on näidatud, et väikesed (kõige enam mõnikümmend tuulikut mahutavad)
maismaa tuulikupargid ei kujuta enamasti lindudele kuigi suurt ohtu. Statistika näitab, et kümne
kilomeetri pikkuse tuulikuriviga võrreldes hukkub linde viis korda rohkem elektriliinide tõttu ning
üle viieteist korra enam liikluses. Uuringu kohaselt hinnatakse hukkunud lindude arvu väikseks ja
negatiivset mõju loodusele ebaoluliseks. Et tuulikud oleksid lindudele võimalikult ohutud tuleks
vältida linde pimestavaid signaallampe ja kasutada monoliitseid torutorne, sest röövlindudele
meeldib varitseda sõrestikmasti lattidel ning saaki märgates ei pruugi nad pöörlevat tiivikulaba
tähele panna. (Eesti Tuuleenergeetika ... 2008)
Teemaplaneeringu avalikul arutelul pöörasid kohalikud elanikud tähelepanu asjaolule, et Tammuru
küla läheduses olevad põllud on peatumispaikadeks mitmetele lindudele kevadrände perioodil.
Kohalike elanike tähelepanek on oluline, kuna EELIS loodusinfosüsteemis puuduvad andmed
piirkonna oluliste linnualade kohta (va. I kategooria kaitsealuse liigi püsielupaik, millega on
teemaplaneeringus juba arvestatud).

6.6 VÄHEOLULISED MÕJUD
Käesolevas KSH aruandes on ülevaatlikult käsitletud ka niisuguseid väheolulisi mõjusid, mis on
asjakohased kumulatiivse mõju hindamisel ja/või mille mõju hindamiseks on ilmnenud avalik huvi
– mõju taimestikule, loomastikule (imetajad, roomajad ja kahepaiksed), veestikule, sidevahenditele;
ekspluatatsioonist tulenevad riskid ja madalsageduliku heli mõju.
Taimestik
Elektrituulikute paigaldamine kestab tavaliselt vähem kui pool aastat. Kohalikke kooslusi häirib
elektrituulikute ja uute juurdepääsuteede ehitamine, mille käigus ehitusaluse pinna taimestik
hävineb pöördumatult. Juurdepääsuteede äärde rajatakse reeglina kuivenduskraavid, mille tagajärjel
muutub veerežiim kraavi mõjualas. Sellega seoses muutuvad tõenäoliselt taimekasvutingimused
teede läheduses. Arvestades seda, et määratud aladel ja nende lähiümbruses puuduvad
taimekaitsealad ja vääriselupaigad ning kraavide oluline kuivendav mõju piirdub teetsooniga, on
kavandatava tegevuse mõju taimestikule lühiajaline, väheoluline ja väikese ulatusega.
Imetajad, roomajad, kahepaiksed
Imetajatest on ohustatud peamiselt nahkhiired, kes kasutavaid elektrituulikute tiivikulabade
tekitatavatele sarnaseid infraheli sagedusi jahipidamisel ning võivad hukkuda või viga saada
tuulikulabadega kokku põrgates. Eesti kliimaoludes võib nahkhiirte talveuni kesta septembrist
aprillini, aktiivne toitumine toimub soojadel suveöödel. Tuul seevastu on tugevaim just oktoobrist
märtsini ning nõrgim suvekuudel, mil sageli (eriti öösiti) on tuulevaikus või vaid nõrk tuul, mis
tiivikut ringi ei aja. Arvestades eeltoodut ning tõika, et alad, kuhu kavandatakse elektrituulikuid, ei
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kuulu regionaalse tähtsusega nahkhiirte elu- ja koondumispaikade hulka, on kavandatu eelduslik
mõju nahkhiirtele väheoluline ja lühiajaline.
Kavandatava tegevuse alal elutsevaid või seal viibivaid loomi võib ajutiselt häirida ehitustegevus.
Sellele tasub rohkem tähelepanu pöörata Mustraba lähedusse kavandatavate elektrituulikute
püstitamisel, kuna sealne elustik on häirimise suhtes eeldatavalt tundlikum kui nt niidu- või
põlluelustik.
Ehitusalused elupaigad hävivad pöördumatult, kuid selle mõju niidu- ja põllukooslustele on
väheoluline.
Veestik
Kavandatav tegevus ei mõjuta otseselt veekogusid, kuna nendesse ega nende kallastele pole
elektrituulikuid kavandatud. Samuti puudub mõju veetarbimisele. Veerežiimi võivad väheolulisel
määral mõjutada järgmised tegevused:
●

elektrituulikute vundamentide ehitamine, mis võib lokaalselt mõjutada vee liikumist viirsavi
peal lasuvates settekihtides;

●

kuivenduskraavide korrastamine ja/või rajamine teede äärde, mis kiirendab pinnavee
äravoolu ja vähendab pinnase niiskusesisaldust tee kontaktvööndis.

Mõju sidevahendite ja televisiooni toimimisele
Tuulikute tööst tulenevalt võivad tekkida pildi moonutused telepildis (sahinad/virvendus) juhul, kui
tuulikud jäävad täpselt saatja ja vastuvõtja vahele. Probleem on siiski piiratud ainult
analoogtelesignaali kasutamisega. Teadaolevalt ei mõjuta tuulikud digitaalset- ega SAT tv pilti
(Electromagnetic... 1994).
Tuulikute mõju mobiilsidele on uurinud Briti teadlased ning tulemuste kohaselt on mõju
mobiilsidevahenditele tühine ning tajutav ainult väikestel kaugustel. Tuuliku labad on enamasti
tehtud tugevdatud süsinikkiudmaterjalist, mis on mobiilsidelainetele kergesti läbitav. Samas on
tuulikute puhul tegemist suurte ehitistega ning sarnaselt suurtele hoonetele võivad nad tekitada nn.
„surnud punkte“. Sellise olukorra vältimiseks tuleb tuulikute asukoha valikul arvestada mobiilside
mastide ja potentsiaalsete vastuvõtjate asukohti (Environmental impacts... 2007).
Planeeringu edu korral kasutatakse Põlendmaa küla mobiilside levi parandamisel Eestis
esmakordselt lahendust, kus elektrituuliku masti kasutatakse sidevahendite kinnituskohana.
Nimetatud tõik kinnitab elektrituulikute väheolulist mõju sideseadmete toimimisele.
Kultuuriväärtused
Elektrituulikute ehitamiseks määratud alad asuvad piisavalt kaugel muinsuskaitsealadest ja
-objektidest, väärtuslikest maastikest maakonna teemaplaneeringu mõistes ja teistest
identiteediväärtusega vaadetest (vrd Pärnu vanalinn ja rand). Samuti ei jää need valla
üldplaneeringuga täpsustatud ilusa vaatega kohtade teoreetilisse nägemisulatusse, kuid ala
Seljametsa külas on nähtav ilusa vaatega teelõigult sama küla lõunaosas. Arvestades seda, et
elektrituulikute asukohad jäävad kultuurmaastiku taustale kõnealusest teest üle 3,3 km kaugusele
põhjasuunas, ei saa visuaalset mõju ilusa vaatega teelõigule käsitleda olulisena.
Riskid
Elektrituulikud on mehhaanilised seadmed, millel on vastavad ekspluatatsioonist tulenevad riskid.
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Teadaolevalt esineb tuulikute puhul kahte tüüpi otseste õnnetuste ohtusid:
●

tuuliku laba osa või terve laba eraldumine erakorraliste mehhaaniliste vigastuste tõttu;

●

tuuliku puhkeasendis laba kattumine vastava madala välistemperatuuri korral jääga, mis
võib omakorda tuuliku töötsükli alates eralduda ja põhjustada kahjustusi.

Maailmas teatakse siiski vaid üksikuid eelkirjeldatud juhtumeid. Seni pole teada aga ühtegi juhust,
mil inimesed oleks sellistes avariides kannatada saanud. Tuulikud on sarnaselt teistele
inseneritoodetele ehitatud töötamaks vajalikul ohutustasemel.
Tuulikute tööga kaasneb vibratsiooni teke eeskätt labades, rootoris ning sealt edasi kandudes tuuliku
tornis. Tuulikute püsivuse seisukohalt peab tuuliku konstruktsioon ja vundament olema võimalikult
vähe vibratsiooni tekkida laskev, seda summutav ja edasikandumist vältiv. Vajadus minimiseerida
mehhaanilist müra tuulikutes, teeb vältimatuks nende konstruktsioonide puhul tähelepanu
pööramise vibratsiooni vältimisele. Kaasaegsetes tuulikutes on mehhaaniline müra ja vibratsioon
väheolulise suurusega ning taoline vibratsioon ümbritsevat keskkonda ei mõjuta.
Tuulikute komponendid on projekteeritud kestma ca 20 aastat ehk 120 000 töötundi. Sealjuures on
juba arvestatud raskendatud oludega nagu tormituuled jms. Suured tuulikud on varustatud vajalike
ohutusseadmetega (andurid, ülekoormuspidurid, erinevad koormuskaitsmed).
Madalsageduslik heli
Madalsageduliku heli all mõistetakse heli mis asub sagedusskaalal allpool 200Hz. Sellist heli
iseloomustab madal kõmin või selge kõlata vibratsioon nagu näiteks äikese korral, kus põhiline heli
energia asub madalatel sagedustel.
Inimeste hirm tuulikutest lähtuva madalsagedusliku heli suhtes pärineb suuresti 1980 aastatel
Ameerikas tehtud uurimustöödest varajaste tuulikute kohta. Erinevalt kaasaegsetest tuulikutest olid
uuritavad tuulikud nn. allatuult jääva rootoriga. Tuuliku labade möödumisel tuuliku tornist tekkis
järsk õhurõhu muutus, mis tekitas pulseerivat madalsageduslikku heli. Kaasaegsete tuulikute
lahendus on aga selline, kus tuuliku rootor asetseb tuule suunas tuuliku postist eespool. Sellise
lahenduse korral ei teki inimese tervise seisukohast tugevat madalsageduslikku heli. Seisukohta, et
kaasaegse disainiga tuulikutest ei lähtu olulisel määral madalsageduslikku heli, kinnitab ka Briti
tuuleenergia assotsiatsioon (Low Frequency... 2005).
Vibratsioon
Paikuse valla elanike mure elektrituulikutest lähtuva vibratsiooni pärast on jõudnud ka
ajakirjandusse (Jürisson 2010). Elektrituulikute töötamisel tekib teatud määral vibratsiooni. Nii
tootjafirma kui arendaja huvides on see, et kaasnev vibratsioon oleks minimaalne – selle edukas
summutamine tagab kõrge konstruktsiooni vastupidavuse, millest sõltub energiatootmise tasuvus.
Massiivsel ja sobiva konstruktsiooniga vundamendil on selles nii otseses kui kaudses mõttes kandev
roll, et tagada vibratsioonivaba seisund ehitise konstruktsioonis ja ümbritsevas pinnases. Eeltoodust
järeldub, et vibratsiooni kandumine ehitisest kaugemale on sisuliselt välistatud.

6.7 LIITMÕJU
Käesolevas aruandes on kumulatiivse ehk liitmõjuna käsitletud eri strateegiliste dokumentide ja
projektide ellurakendamise koondmõju. Teemaplaneeringu lahendus on kooskõlas riiklike
planeeringute ja arengukavadega (vt ka ptk 1.2), kuid maakonna tasandil on tekkinud vastuolud
maakonna teemaplaneeringutega "Põhimaantee nr 4 (E67) Tallinn - Pärnu - Ikla (Via Baltica) trassi
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asukoha täpsustamine km 92,0 – 170,0" ja "Tuuleenergeetika teemaplaneering Saare, Hiiu, Lääne ja
Pärnu maakondades". Samuti esineb vastuolu kehtiva Paikuse valla üdlpaneeringuga.
Märkimisväärsemad erisused on esitatud alljärgnevalt.
●

Riigimaantee teemaplaneeringu eelnõus on elektrituulikutele sätestatud I ja III klassi
riigimaantee suhtes vähimaks kauguseks 2 km, samal ajal kui tuuleenergeetika
teemaplaneeringus on see 150 m. Paikuse valla tuuleenergeetika teemaplaneeringus on
aluseks võetud valdkonnaspetsiifilise maakonna teemaplaneeringu eelnõus sätestatud
vahekaugus 150 m.

●

Maakonna tuuleenergeetika teemaplaneeringu eelnõus pole tuuleenergeetika arendamine
Paikuse vallas käsitlemist leidnud, millest tuleneb valla teemaplaneeringu eelnõu oluline
mõju maakonna teemaplaneeringu lahendusele. Küsitavusi tekitab ka planeeringulahenduse
kooskõla eelnõu sättega (Tuuleenergeetika teemaplaneering... 2011:11), mille kohaselt on
Pärnu maakonnaplaneeringuga määratud tiheasustusaladele sätestatud puhverala ulatuseks
2000 m. See on tinglikult tagatud (2 km puhverala lõikub maksimaalselt 50 m kaugusele
linna piiridesse) Kõrsa arendusala Sindi linna suunal, ent mitte Paikuse aleviku suunal.

●

Paikuse valla üldplaneeringus on Seljametsa ja Põlendmaa külla reserveeritud E6 elamualad,
millesse ulatuvad kavandatavate elektrituulikute puhveralad. Maakasutuslik konflikt võib
avaldada olulist negatiivset mõju nii Paikuse valla üldplaneeringu kui ka hindamise
objektiks oleva teemaplaneeringu realiseerimisele.

Eeltoodust järeldub, et ka maakonna teemaplaneeringute eelnõud on teineteise suhtes vastuoluliselt
koostatud. Näiteks on riigimaantee teemaplaneeringu eelnõus käsitletud piiranguid tuuleenergia
arengule tunduvalt rangemalt kui valdkonnaspetsiifilises maakonna tuuleenergeetika
teemaplaneeringu eelnõus, mis tekitab küsitavusi seatud kitsenduste proportsionaalsuse, vajalikkuse
ja rahvusvahelise praktikaga sobivuse kohta.
Tiheasustusalade puhverala sätte aluspõhimõtteks maakonna tuuleenergeetika teemaplaneeringu
eelnõus on võimaldada samatüübilise asustuse laienemist, ilma et tekiks maakasutuslikku konflikti
tuulikuparkidega. On ilmne, et Sindi linna asustus ei saa hakata laienema Paikuse vallas asuvasse
Kõrsa rabasse, mis on pealegi reserveeritud Paikuse valla üldplaneeringus T4 tootmisalaks. Kuna
eelnõu on käesoleval hetkel veel avalikustamata (pole kindlust, et kõnealune säte sellisel kujul
kehtestatakse) ning sätte aluspõhimõtte kohaldamine on Sindi linnast lõunasuunas ebaotstarbekas,
saab hindamise objektiks oleva teemaplaneeringu ellurakendamise mõju maakonna teemaplaneeringule hinnata väheoluliseks. Paikuse aleviku idaosa on reserveeritud tootmisaladeks, kus
tänasel päeval toimub mitmekülgne tootmistegevus, nagu ka Kõrsa raba turbamaardla ning
nendevahelisele alale on määratud VIA Baltica trass, mille ellurakendamata jätmise korral kehtivad
seal rohekoridoridele seatud maakasutustingimused. Eeltoodust järelduvalt ei saa asustuse
(täpsemalt elamuarenduse) laienemise ja tuuleenergeetika arendamise vahel Kõrsa raba piirkonnas
reaalset konflikti tekkida, sest kavandatav tegevus järgib piirkonna maakasutuse strateegilist
arengusuunda.

6.8 KUMULATIIVNE MÕJU
Kumulatiivne ehk üksikute eeltoodud mõjuvaldkondade koostoimes avalduv mõju võib
konkreetsete isikute puhul olla olulise negatiivse toimega. See väljendub eeldatavalt üldises
häirituses (ka normidele vastava müratasemega elektrituulikute töös esineb nüansse [muutlik
helirõhutase, modulatsioonid jms], millega võib olla raske kohaneda; maastikupildi muutuse ja
visuaalse häiringuga võib kaasneda müra eeldatust negatiivsem mõju; häiritust suurendab tõik, et
mõni asjaline võib leida, et tema seisukohti on planeeringulahenduse kujunemisel ebapiisavalt
arvestatud; jne) ning hirmutundes heaolu ja elukeskkonna kvaliteedi vähenemise ees. See on
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käsitletav kaudse olulise negatiivse mõjuna inimeste tervisele – häiringust võivad sõltuvalt
individuaalsetest iseärasustest välja areneda erinevad psühhosomaatilised haigused.
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7.NEGATIIVSE KESKKONNAMÕJU VÄLTIMISE JA
LEEVENDAMISE MEETMED
Käesolevas peatükis on kirjeldatud KeHJS § 40 lg 4 pt 8 alusel teemaplaneeringu rakendamisega
eeldatavalt kaasneva negatiivse keskkonnamõju vältimise ja leevendamise meetmeid. Need on
esitatud mõjuvaldkondade kaupa.

7.1 PARIM PLANEERINGULAHENDUS
Parim planeeringulahendus võimaldab planeerimisseaduse põhimõtteid (vt nt § 1 lg 3) ellu viia
kõige paremal moel.
Elektrituulikute asukohtade planeerimisel tuleb arvestada valdavate tuulesuundadega. Tuulikupark
saab toota maksimaalselt energiat siis, kui elektrituulikud on asetatud piisavalt hõredalt ning
valdavate tuulte suhtes õige nurga alla.
Planeeringu järgi on võimalik anda ehitusõigus kuni viie sätestatud tingimustele vastava
elektrituuliku rajamiseks Paikuse valda. Nende püstitamiseks sobivad maa-alad on seejuures
suhteliselt täpselt kindlaks määratud. Järelikult on ehitusõiguse maksimaalse rakendamise huvides
saavutada kokkulepped asjassepuutuvate maa- ja taristute (nt elektrivõrk, kuivendussüsteemid, teed)
omanikega tuuleenergia tootmiseks võimalikult varases planeeringu järgus.

7.2 PARIM VÕIMALIK TEHNOLOOGIA
Parima võimaliku tehnoloogia põhimõte kuulub ettevaatusprintsiibi rakendamise levinumate
vahendite hulka. Selle põhimõtte järgi võib keskkonna saastamise üldise vähendamise nõue
rajaneda ka pelgalt sellel, et see on majanduslikult ja tehnoloogiliselt jõukohane (Veinla 2005:99).
Keskkonnakahju vähendamise määr on nt välisõhu kaitse seaduse § 88 järgi sätestatud nii: /---/,
kuivõrd see on tehniliselt võimalik ja majanduslikult mõistlik tehtavaid kulutusi ja tekkida võivat
kahju arvestades (RT I 2004, 43, 298).
Suure võimsusega elektrituulikute keskkonnamõju on toodetava elektrienergia suhtes reeglina
väiksem kui väiksema võimsusega elektrituulikute puhul, millest tulenevalt on keskkonnakahju
vältimise eesmärgil otstarbekam eelistada kaasaegseid suure võimsusega elektrituulikuid. Väiksem
kogus suurema võimsusega elektrituulikuid annab võimaluse kokku hoida ehitusressursse (sellest
johtuvalt ka hilisemaid lammutusjääke), vähendada visuaalset mõju ja mõju elustikule. Aspekt on
tähtis ka sellepärast, et Paikuse vallas napib elektrituulikute rajamiseks sobivaid alasid. Kaasaegsed
elektrituulikud on varustatud ka lisaseadmetega, mis võimaldavad reguleerida mürataset ning
vähendada visuaalset reostust – see on eriti oluline inimese tervise ja heaolu seisukohtast. Rajamisel
tasub eelistada elektrituulikuid, mida oleks võimalik hästi kohaldada asukoha ilmastikuoludele
vastavaks.
Parima võimaliku tehnoloogia kasutamine võimaldab paremini kontrollida elektrituulikute tööd
ning selle abil vältida või oluliselt leevendada keskkonnakahjusid. Sellest järelduvalt on vältimatu
sätestada teemaplaneeringus ehitustingimusena parima võimaliku tehnoloogia kasutamise kohustus
ning keelustada pruugitud elektrituulikute kasutamine tuulikupargi rajamisel.

7.3 MÜRA
Mürataseme öise taotlustaseme (40 dB) saavutamiseks on kõige efektiivsemaks mooduseks
Siemens SWT-3-101 tüüpi tuulikute puhul rakendada automaatset pöörete piirajat
(võimsuskontrolli) kindlast sektorist puhuva tuule korral. Tuulikutest leviva müra osas kriitilistel
päevadel (tugev enim mõjutatud hoonete suunas puhuv tuul) automaatselt rakenduv madalama
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müratasemega võimsuskõver võimaldab tegelikku mürataset alandada iga tuuliku kohta mitme
detsibelli võrra. Keskkonnamõju vähendamise eesmärgil on otstarbekas lisada antud nõue
teemaplaneeringu ehitustingimustesse.
Tuulikupargi mõjusid aitab leevendada nõue pidada kinni etalontuuliku margist, mille järgi on
tehtud varjude ja müra uuring, sest tuuliku tüüpi vahetades võivad muutuda selle töötamisest
tingitud müratasemed ja varjude ulatus. Kui etalontuulikute soetamine on objektiivsetel põhjustel
võimatu, siis peaks neid olema võimalik vahetada vaid sellist tüüpi tuulikute vastu, millest lähtuvad
mõjud on samad või väiksemad teemaplaneeringu etalontuulikust.
Müra taset leevendavaks meetmeks võib lugeda elamualade tuulikupoolsetesse külgedesse
kõrghaljastuse rajamist ja selle säilitamist (vt ka seost visuaalse mõjuga). Seda saab keskkonnamõju
leevendava meetmena käsitleda vaid siis, kui haljastuse rajamise kulud kannab tuulikupargi
arendaja.
Nende tuulikupargi lähiümbruses olevate kinnistute puhul, kus müra on taotlustasemest madalam,
pole olulist vajadust spetsiifiliste leevendavate meetmete järele, kuid olemasoleva kõrghaljastuse
säilitamine ning tihendamine hoonete läheduses aitab mürataset täiendavalt alandada.

7.4 VARJUTUS
Tuulikutest tingitud vilkuvate varjude levikut õuemaale tõkestab olulisel määral kavandatavate
tuulikuparkide ja elamute vahele jääv kõrghaljastus, eriti efektiivne on õueala ääristav igihaljas
hekk. Seda saab keskkonnamõju leevendava meetmena käsitleda vaid siis, kui haljastuse rajamise
kulud kannab tuulikupargi arendaja.
Arvestades reaalset päikesepaiste kestust Paikuse piirkonnas (1739 tundi aastas) ja tuulevaiksete
ning nõrga tuulega päevade (ligi 16% ajast) osalist kokkulangemist päikesepaisteliste päevadega
(valdavad tugevad kõrgrõhkkonnad), mil tuulikud ei tööta ja aega, mil tuuliku tiivik pöörleb
päikesekiirte langemise suunaga samas tasapinnas ja seetõttu varjude vilkumist ei esine, siis võib
hinnanguliselt arvestada, et tegelik varjutuse kestvus on keskmiselt 15% “halvima võimaliku
juhtumi” printsiibi järgi leitud väärtusest.
Päikese liikumist on võimalik ette arvestada, mistõttu on täpselt teada, kus ja millal varjutus võib
esineda. Leevendava meetmena on tuulikutel võimalik kasutada digitaalset kontrollsüsteemi, mis
soovimatute varjude esinemise korral tuuliku seiskab. Kaasaegsetel tuulikutel on võimalik
kohaldada automaatikat, mis võtab arvesse päikesepaiste olemasolu, aastaaja ja kellaaja ning
seiskab konkreetse tuuliku vastavalt vajadusele. Ebasobiva varjutuse perioodi möödudes käivitub
tuulik taas automaatselt. Antud leevendusmeetme rakendamise vajadus selgub tuulikupargi
arendamise faasis, kuid oletatavasti võib sellest kasu olla Põlendmaa küla idaosa kahe elektrituuliku
puhul – ülejäänute varjud langevad metsa peale.

7.5 VISUAALNE MÕJU
Soovitatav on rajada võimsamaid ja moodsamaid tuulikuid suurema grupina kui ükshaaval ja
mitmesse kohta. Võimsamaid tuulikuid saab rajada arvuliselt vähem, seetõttu kahaneb ka visuaalne
häiring. Tuulepargi visuaalset mõju parandab ka tuulikute paigutamine mingi väljapaistva
joonobjekti (metsaserv, juurdepääsutee vms) suhtes korrapäraselt. Elektrituuliku mastide toonimine
aitab leevendada mastaabiefekti. Elektrituulikute müra häirivus ja nähtavus on omavahel seotud,
millest järelduvalt tasub säilitada ja täiendada õuealade haljastust elektrituulikute vaatesuunal.

7.6 MAAKASUTUS
Tuulikute paigaldamisel on soovitatav kasutada nn. ankurvundamente, mille puhul langeb tavaliste
betoonvundamentidega võrreldes oluliselt vähem maad senisest kasutusest välja.
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Tuulikuparkide asukohavariantide puhul on uute teede rajamise asemel võimalik suurel määral
kohaldada olemasolevaid teid kõrgematele kvaliteedinõuetele vastavaks. Keskkonnamõju
vähendamise eesmärgil on otstarbekas lisada antud nõue teemaplaneeringu ehitustingimustesse.
Maakasutuse oluline piiramine (nt maa otstarbekohase kasutamise välistamine või märkimisväärses
ulatuses takistamine) tuleb maaomanikule materiaalselt korvata. Selleks võib osta ära mõjutatava
maa, maksta selle omanikule rahalist hüvitist piirangute eest ja/või leppida kokku muu ainelise
kahjutasu saamises, nt teede korrashoid, soodsam elektrivarustus elektrituulikust vms.
Keskkonnamõju vähendamise eesmärgil on otstarbekas lisada antud nõue teemaplaneeringu
ehitustingimustesse.
Planeeringu koostamise käigus on arendaja saavutanud kokkulepped elektrituulikute püstitamiseks
asjassepuutuvate maaomanikega (sh kinnistute omanikud, kelle maadele elektrituulikuid
kavandatakse, elektrituulikute mõjualasse jäävate elamute ja õuealade omanikud, teised suuremat
puutumust [nt juurdepääsutee vms kaudu] omavad maaomanikud), millest tulenevalt saab
võimalikku olulist negatiivset mõju maakasutusele hinnata leevendatuks. Joonised 5 ja 6 ilmestavad
Põlendmaa ja Seljametsa külas saavutatud kokkuleppeid tuuleenergeetika arendamiseks.

Joonis 5. Põlendmaa küla kinnistud, mille omanikud on andnud nõusoleku tuuleenergeetika
arendamiseks määratud asukohtades.
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Joonis 6. Seljametsa küla kinnistud, mille omanikud on andnud nõusoleku tuuleenergeetika
arendamiseks määratud asukohtades.

7.7 LINNUSTIK
Suurema konstruktsiooni kõrguse ning väiksema elektrituulikute arvu puhul avaldub lindudele
vähem kahjulikku mõju.
Jaotises 11.1 on esitatud linnustiku seiremeetmed, mille rakendamine võimadab arendajal võtta
kasutusele reaalsed vastumeetmed olulise negatiivse mõju ärahoidmiseks.

7.8 LIITMÕJU
Teemaplaneeringu edukaks ellurakendamiseks on vajalik likvideerida alljärgnevad vastuolud
erinevate strateegiliste dokumentide või nende eelnõude vahel.
●

Teha kehtestatava teemaplaneeringu alusel ettepanek täpsustada ja täiendada maakonna
teemaplaneeringu eelnõud Paikuse valla teemaplaneeringust tulenevate ruumilise arengu
põhimõtetetega. Oluline mõju on leevendatud käesoleva teemaplaneeringu koostamise
käigus, kui Paikuse Vallavalitsus informeeris maakonna teemaplaneeringule kooskõlastuse
andmisel nimetatud planeeringu töögruppi samalaadse teemaplaneeringu koostamisest
Paikuse vallas ning seadis omapoolseid tingimusi planeeringulahenduste konfliktide
vältimiseks.

●

Täiendada teemaplaneeringu seletuskirja selgitusega, millist kitsendust rakendatakse
ehitamisele riigimaantee läheduses.

●

Likvideerida maakasutuslik konflikt Põlendmaa ja Seljametsa külas, kus elektrituulikute
puhverala ulatub üldplaneeringu alusel reserveeritud E6 elamualadesse. E6 elamualale on
küll määratud täpsem juhtotstarve, kuid sisuliselt on tegemist hajaasustuse
ehitustingimustega. Sellest tulenevalt on mõistlik teha teemaplaneeringuga ettepanek
Paikuse valla üldplaneeringu muutmiseks, et määrata puhveralasse jäävale E6 elamuala
osale hajaasustuse ehitustingimused (muuta nn valgeks alaks).
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7.9 KUMULATIIVNE MÕJU
Olukorras, kus kavandatava tegevuse mõjud ei allu täielikult tegevust kontrolliva isiku tahtele
(mõjude avaldumises on suur roll ilmastikul, mille muutustele reageerimine toimub paratamatult
viivitusega) ning liitmõju tagajärgede suhtes valitseb teatav ebakindlus, on otstarbekas rakendada
leevendusmeetmeid lisaks otseselt asjassepuutuvatele maaomanikele nii külakogukonna kui ka valla
hüvanguks. Otstarbekam on maksta rahalist kompensatsiooni kohalikule külaseltsile või sealseid
elanikke ühendavale MTÜ-le ning Paikuse Vallavalitsusele, kes suunaksid kahjutasu elukvaliteedi
tõstmiseks (nt puhkealade rajamine vms). Kaudsed koondmõju leevendusmeetmed on ka tehnilise
taristu areng, suurem maamaksutulu vallale (ehitisi kavandatakse madalamalt maksustatud
maatulundusmaadele, mille ümberkruntimise järel moodustatavatelt tootmismaa kinnistutelt saab
vald rohkem tulu) ning kohaliku tööjõu (nt transporditöölised, ehitajad, elektrikud, hooldustöölised)
eelistamine.
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8.LOODUSVARA KASUTAMISE OTSTARBEKUS
Kavandatavaks tegevuseks kasutatakse peamiselt kahte loodusvara – tuult ja maad. Järgnevalt on
antud hinnang nimetatud loodusvarade kasutamise otstarbekusele.

8.1 TUULERESSURSI KASUTAMINE
Kõige esimene tingimus tuuleenergiast elektrienergia tootmiseks on sobiliku tuuleressursi
olemasolu. Alal kättesaadav energia sõltub suuresti aasta keskmisest tuule kiirusest. See tähendab,
et ühiku kulud tuulegeneraatori poolt toodetud elektrile varieeruvad laialt sõltuvalt asukohast.
Tuulte levikuatlasest (Kull, 1996) nähtub, et Paikuse vallas on tuuleressurss jaotunud suhteliselt
ühtlaselt üle haldusterritooriumi.
Tuulekiirus 10 m kõrgusel küündib keskmiselt 3-3,5 meetrini sekundis (vt joonis 7); keskmine
energiatihedus2 jääb 30 m kõrgusel 100-150 W/m² vahemikku (vt joonis 8). Alltoodud joonised
kinnitavad, et Paikuse valla tuuleressurssi on otstarbekas kasutada tuuleenergiast elektrienergia
tootmiseks.

Joonis 7. Tuulekiirus 10 m kõrgusel.

2 Keskmine energiatihedus näitab tuulest põhjustatud energia hulka ühe m² kohta
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Joonis 8. Energiatihedus 30 m kõrgusel.

8.2 MAARESSURSI KASUTAMINE
Elektrituulikute paigutamist piirab maa kättesaadavus ja sobivus ehitise püstitamiseks. Piirangud
tulenevad asustusest (nt linnad, alevikud, hajaasustuse õuealad), loodus- (nt veekogud,
looduskaitseliste piirangutega alad) ja kultuuriobjektidest (nt muinsuskaitsealad, silmapaistva
visuaalse väärtusega alad, spetsiaalsete teaduslike huvidega seotud alad), ehitusgeoloogilistest
tingimustest jms. Kuigi ka loetletud aladele on võimalik elektrituulikuid paigutada, on neid
teemaplaneeringus käsitletud eeldatava negatiivse keskkonnamõju tõttu elektrituulikute rajamist
välistavate asjaoludena (välja arvatud erandjuhtum, kus õuealaga kinnistu omanik on selgelt
väljendanud tahet tuuleenergeetika arendamiseks). Alade välistamise põhimõtteid on kirjeldatud
teemaplaneeringu seletuskirjas ning välistamise ruumilised tulemused esitatud selle lisades.
Elektrituulikute arv, mida on võimalik püstitada nominaalselt kitsenduste vabal maal on piiratud,
sest elektrituulikud peavad asuma kindlal kaugusel hoonetest ja mitte liiga lähedal teineteisele,
tehnilisele taristule jms.
Ülaltootud põhimõtete rakendamine tagab selle, et nii elektrituulikute arendusalaks määratud kui ka
selle kontaktvööndisse jäävat maaressurssi kasutatakse otstarbekalt.
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9.KAVANDATAVA TEGEVUSE VÕRDLUS REAALSE
ALTERNATIIVIGA
Käesolevas peatükis on esitatud KeHJS § 40 lg 4 pt 3, 9 ja 10 alusel esitatud alternatiivsed
arengustsenaariumid, kirjeldatud tõenäolist arengut nende rakendamisel,võrreldud keskkonnamõju
ning antud ülevaade parima arengustsenaariumi saamisest.
Alternatiivide esitamisega püütakse selgitada, kirjeldada, hinnata ja võrrelda kavandatavat tegevust
asukohast, suurusest, tehnilisest lahendusest vms tulenevate alternatiivsete võimalustega, leidmaks
keskkonna suhtes parim võimalik lahendus. Peatükis 5 on kirjeldatud alternatiivsete võimaluste
määramise põhimõtteid. Käesolevas peatükis võrreldakse elektrituulikute rajamise mõjusid nn 0alternatiivi suhtes. Kuna teemaplaneeringu koostamisel on järjepidevalt KSH prognoose arvesse
võetud (nt loobuti elektrituuliku kavandamisest metsamaale, mis sobinuks ainult kultuurmaastikule
rajamisele alternatiivseks stsenaariumiks), pole kavandatavale tegevusele asukohast, suurusest,
tehnilisest lahendusest vms tulenevaid alternatiivseid stsenaariume seatud. Võrreldavad alternatiivid
on esitatud alljärgnevalt.
●

0-alternatiiv – areng jätkub vastavalt kehtivatele strateegilistele dokumentidele.

●

1-alternatiiv – Paikuse valda määratakse kaks arendusala kokku viie elektrituuliku
püstitamiseks.

9.1 0-ALTERNATIIV
Valla tuuleenergeetika põhisuunad määrab koostatav maakonna tuuleenergeetika teemaplaneering
(eeldusel, et see kehtestatakse), mis tõenäoliselt tähendab seda, et Paikuse valda elektrituulikuid ei
ehitata ning maa kasutamine jätkub kehtiva üldplaneeringu alusel. Jääb realiseerimata Paikuse valla
territooriumi tuuleenergeetiline potentsiaal ning taastuvenergeetika osakaalu suurendamise kohustus
ei jaotu suureneva energiavajaduse tingimustes Eesti omavalitsuste vahel proportsionaalselt.
Piirkonna elanike võimalused täiendava maatulundusliku kasu saamiseks on väikesed. Seljametsa ja
Põlendmaa külade tehnilise taristu rajamiseks/uuendamiseks tuleb vahendeid leida muudest
allikatest ja selle majanduslik otstarbekus on eeldatavalt väiksem. Kogukondlike suhete areng
jätkub senisel moel ning on suurema tõenäosusega prognoositav. Vara väärtus muutub vastavalt turu
tingimustele. Lindude ränne jätkub senisel moel, kuid jääb sõltuma senise maakasutusviisi
kestmisest.

9.2 1-ALTERNATIIV
Maa kasutamine muutub vastavalt maaomanike tahtele/ asjassepuutuvate maaomanike nõusolekule
ning jätkub tuuleenergeetika valdkonnas täpsustunud kehtiva üldplaneeringu alusel. Tuuleenergia
tootmine kompenseeritakse asjassepuutuvatele maaomanikele, külakogukondadele ja vallale
kokkulepitava määra alusel, millega kaasneb elujärje paranemine ja heaolu mõningane
suurenemine. Elektritootmisega kaasneb negatiivne keskkonnamõju, mille avaldumise olulisuses on
individuaalseid (nt keskmisest suurem tundlikkus müra suhtes vms) ja liigispetsiifilisi aspekte.
Suureneb taastuvenergeetika osakaal Eesti energiamajanduses. Tehnilise taristu seisund Seljametsa
ja Põlendmaa külas paraneb. Kogukondlike suhete areng sõltub teatud määral elektrituulikute
negatiivse mõju leevendusmehhanismide rakendamise edukusest. Kinnisvara väärtus
elektrituulikute mõjualas pigem suureneb tulenevalt regulaarsest hüvitisest, maatulundusmaa
sihtotstarbega kinnistute väärtus ei muutu. Rändlindude parved tõenäoliselt korrigeerivad oma
lennukoridore vastavalt elektrituulikute paiknemisele, kuid maaomanikele tekib lisamotivatsioon
senise maakasutusviisi jätkamiseks.
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9.3 ALTERNATIIVIDE VÕRDLUS
Käesolevas jaotises võrreldakse 1-alternatiivi 0-alternatiivi olulisi mõjusid ja rakendamist
mõjutavaid tegureid suhteskaalal +3 kuni -3, mis tähistavad vastavalt olulist positiivset ja
negatiivset mõju. Võrdluse tulemused on esitatud tabelis 2.
Tabel 2. Alternatiivide võrdlus
Mõjutatav valdkond

Mõjutavad tegevused/ tegurid

0-alternatiiv
Lähiaastad

1-alternatiiv

Pikk
persp.

Lähiaastad

Pikk
persp.

Kliima

Mõju kliimamuutustele

-1

-2

+1

+3

Vee ja õhu kvaliteet

Mõju vee ja õhu kvaliteedile

0

0

0

+1

Pinnas

Mõju mullastikule ja veerežiimile

0

0

0

0

Bioloogiline
mitmekesisus

Bioloogilist mitmekesisust suurendav/ vähendav

0

+1

-1

0

Linnustik

Haude- ja rändlindude häirimine jt

+2

+2

-1

0

Taimestik

Koosluste hävimine, suktsessioon, metsa raadamine jt

+1

+1

-1

0

Imetajad, roomajad ja
kahepaiksed

Barjääriefekti teke, elupaikade mõjutamine jms

+2

+2

-1

0

Kultuuripärand

Mõju kultuuripärandi eksponeerimisväärtusele jms

0

+1

0

0

Maastikud

Maastikukarakteri muutumine, visuaalne mõju

+2

+2

-2

0

Jäätmed

Jäätmetekke ja utiliseerimise võimalused

0

0

0

-1

Asustus ja maakasutus Arengupotentsiaali realiseerimise määr, maaressursi
otstarbekas kasutus jms

+1

0

+3

+2

Tehnilise taristu areng

Teede, kuivenduskraavide, insenervõrkude ehitamine

-1

0

+3

+2

Strateegilised otsused
ja kokkulepped

Vastavus/mittevastavus kohalikele ja kõrgema tasandi
strateegilistele kokkulepetele

+1

0

+1

+1

Inimeste heaolu

Muutused elukorralduses, elujärje paranemine jms

0

0

+1

+1

Inimeste sotsiaalsed
vajadused

Otseste ja kaudsete töökohtade teke, ühistegevuse
edenemine jms

-1

0

+3

+2

Inimeste tervis

Müra ja varjutuse objektiivne mõju tervisele,
individuaalsed subjektiivsed aspektid

+1

+2

-1

0

Vara väärtus

Vara väärtuse muutumine

0

+1

-1

0

+7

+10

+4

+11

KOKKU

9.4 EELISTATUD LAHENDUS KESKKONNAMÕJUDE HINDAMISEST
Võrreldud alternatiivid on pikas perspektiivis summaarsete keskkonnamõjude poolest ligikaudu
võrdsed. Sellest tulenevalt on planeerijal ja Paikuse Vallavalitsusel soovitatav võtta olulisel määral
arvesse kavandatavate tuulikuparkide läheduses elavate ja selle tegevusega puutumust omavate
inimeste arvamust ning töötada hoolikalt läbi valla hüvangu aspekt elektritootmises.
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10.ÜLEVAADE KONSULTATSIOONIDE TULEMUSTEST
Käesolevasse peatükki on koondatud KeHJS § 40 lg 4 pt 11 ja 12 kohane info.
Töö käigus tekkinud küsimused on arutatud läbi planeerija ja KSH töörühmaga. Korduvalt on
pöördutud keskkonnaalaste küsimuste täpsustamiseks regionaalse Keskkonnaameti poole nii e-kirja
teel kui ka töökoosolekutel. Aruande koostamisel on esinenud raskusi – nt osutus dr Ain Kulli müra
ja varjutuse modelleerimine üldsuse jaoks vähem veenvaks kui ajakirjanduses ilmunud artiklid elust
tuulikuparkide läheduses; ornitoloogi töögruppi kaasamine õnnestus ootuspärasest palju hiljem;
elektrituulikute kavandamisel Vaskrääma külla hakkas kogukond lõhestuma antud küsimuses ja see
avaldas negatiivset mõju kogukondlikele suhtetele laiemas mõttes, jms.
Keskkonnamõju strateegilise hindamise käigus oli avalikkusel pidevalt võimalus tutvuda tööde
käiguga. Nii teemaplaneering kui ka KSH programm ja aruanne ning nende menetlemist puudutav
dokumentatsioon
oli
tutvumiseks
kättesaadav
Paikuse
valla
koduleheküljel:
http://www.paikuse.ee/?id=127.
KSH on algatatud Paikuse Vallavalitsuse 15.06.2009 a. otsusega nr.28. Hindamise algatamisest ja
programmi avaliku arutelu toimumisest teavitati väljaandes Ametlikud Teadaanded, ajalehes Pärnu
Postimees ja Paikuse valla kodulehel (LISAD 3, 4 ja 5).
KSH programmi eelnõu kohta esitas Läänemaa Keskkonnateenistus oma arvamuse kirjaga
09.09.2009 nr. PV 6-8/22328 (LISA 6).
KSH programm avalikustati valla koduleheküljel ja programmi avalik arutelu toimus 20.10.2009
Paikuse vallamajas (LISA 10).
Avalikustatud programm on heaks kiidetud Läänemaa Keskkonnateenistuse poolt kirjaga
29.01.2010 nr PV 6-8/09/22328-6 (LISA 15).
KSH aruanne avalikustati koos planeeringu avalikustamisega.
Ettepanekud ja nendega arvestamine või mittearvestamise põhjendused lisatakse aruandele peale
KSH avalikustamist.
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11.OLULISE KESKKONNAMÕJU SEIREKS KAVANDATUD
MEETMED
Käesolevas peatükis on esitatud KeHJS § 40 lg 4 pt 13 alusel teemaplaneeringu rakendamisega
eeldatavalt kaasneva olulise negatiivse keskkonnamõju seireks kavandatud meetmete ja
mõõdetavate indikaatorite kirjeldus.

11.1 SEIREKS KAVANDATUD MEETMED
Seiremeetmete seadmise eeldused on järgmised:
●

tuuleenergeetika arendamiseks valitakse parim planeeringulahendus;

●

olukorras, kus seireandmetes ilmneb oluline negatiivne keskkonnamõju, peab olema
arendajal võimalik rakendada reaalseid vastumeetmeid.

Püstitatud ja töötavate elektrituulikute ümber tuleb regulaarselt teostada kontrolli lindude võimalike
hukkumisjuhtude tuvastamiseks, seda eelkõige kevad- ja sügisrände perioodil. Seejuure tuleb silmas
pidada asjaolu, et Eesti oludes väiksemate lindude laibad kõrge väikekiskjate arvukuse tõttu
elektrituulikute all ei püsi (Randla 2011).
Kui elektrituulikud hakkavad paiknema lagedal uudismaal, tuleb korraldada sel alal linnuloendus
piki olemasolevaid teid punktloendusena või kaardistada mitmekordse loendusega kohalik
haudelinnustik. Mõlemal juhul saaks hinnata võimalikke muutusi haudelinnustikus ning ka jälgida
tuulikute mõju suurtele lindudele, nagu konnakotkad, toonekured, suur-koovitajad, tedred. (Randla
2011).
Kui elektrituulikuid kavandatakse metsasele või põõsastikuga alale, tuleb sama teha – paigutada
alale punktloenduse marsruut või kaardistada haudelinnustik kaardistamisloenduse läbi kindlal
proovialal (nt mõnekümne ha suurusel alal ümber elektrituuliku). Antud juhul on oluline alustada
seiret enne elektrituulik püstitamist.
Elektrituulikute kasutusaegne müra seire seisneb peamiselt elektrituulikute puhveralas ja selle
läheduses elavate inimestega suhtlemises. Kavandatavad elektrituulikute asukohad jäävad
püsikasutuses olevatest õuealadest vähemalt 650 m kaugusele, mis tagab reeglina müra
normmüratasemele vastavuse. Kui ilmneb kaebusi mürahäiringu kohta, siis tuleb vastavalt kaebuse
iseloomule (nt võib häiring olla pidev, seotud ilmastikunähtuste või ajavahemikega) korraldada
müra seire kas pideva heliandmete salvestamisena pikema aja jooksul või mõõtes etteantud
parameetrite (ajavahemik, helitugevus, ilmastikunähtus vms) järgi.
Seirena saab käsitleda ka teemaplaneeringust kinnipidamise kontrollimist ja teemaplaneeringus
esitatud tingimuste täitmise kontrollimist ehitusloa väljastaja ja asjassepuutuvate ametkondade
poolt.
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11.2 SOOVITUSLIKUD INDIKAATORID
Keskkonnaseire korraldamiseks on esitatud soovituslikke indikaatoreid linnustiku seisundi ja
teemaplaneeringust kinnipidamise jälgimiseks. Indikaatorid on esitatud järgmises tabelis.
Tabel 3 Soovituslikud indikaatorid keskkonnaseire korraldamiseks
Keskkonnamõju
valdkond
Linnustik

Võimalik keskkonnamõju
Lindude hukkumine
kokkupõrkel.

tuulikuga Lindude surnukehade, luustike, rohke
sulgede
leidumine
elektrituulikte
läheduses.

Haudelinnustiku vähenemine
tuulikute läheduses.

Müra

Indikaatorid

Pesitsemiseks sobivas biotoobis lindude
mittekohtamine pesitsusajal, teadaolevate
pesade
tühjaksjäämine,
territoriaalja
paarumiskäitumise
vähesus, samasuviste pesade vähesus,
poegadele toitu viivate vanalindude
vähesus,
hauduvate
vanalindude,
munade või poegadega pesade vähesus.

Negatiivne mõju inimeste tervisele Ümbruskonna inimeste üldtervisliku
ja heaolule.
seisundi
halvenemine,
uneja
keskendumishäirete esinemine jms.

Teemaplaneeringust Õigusselgusetu tegevuste kavankinnipidamine
damine, vastuolud teemakohaste
strateegiliste dokumentide eesmärkidega.
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Teemaplaneeringu lahendust muutvate
planeeringute algatamise taotlemine,
projekteerimistingimuste
oluliste
muudatuste taotlemine.
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12.KOKKUVÕTE
Tuulikute rajamine Paikuse vallas Seljametsa ja Põlendmaa küla asukohtades võimaldab loodusvara
otstarbekalt kasutada ega ole vastuolus riiklike ja kohalike kavadega. Nimetatud alad asuvad
väljaspool kaitsealasid ja Natura - alasid, piisavalt eemal alalisest asustusest ning tehnotaristu suhtes
soodsal kaugusel. Seetõttu on teemaplaneeringu rakendamisega eeldatavalt kaasnev kindlakstehtud
keskkonnamõju väheoluline/ välditav ning potentsiaalselt oluline mõju leevendatav.
Tuulikupargid on projekteeritud kestma ca 20 aastat. Erinevalt näiteks elamualade rajamisest võib
elektrituulikud ja ülekandeliinid kasutusressursi lõppemisel demonteerida ja maa kasutusele võtta
mõnel muul otstarbel. Seega võib tuulikuid tervikuna lugeda ehitiseks, mis ei põhjusta jäävaid
negatiivseid keskkonnamõjusid, kuna ehituslikult ja ka keskkonnamõju mõistes on tegemist ajutise
iseloomuga ehitisega. Teemaplaneeringu rakendamine ei sea piiranguid praeguse maakasutuse
jätkamiseks, kuid piirab maaomanike maakasutuse muutmise kavatsusi.
Tuulikuparkide negatiivne mõju keskkonnale on eelkõige seotud nende kõrguse ning tekitatava
müra ja varjutuse lisahäiringuga. Nende mõjude avaldumise võimalikkus on kaasaegsete
elektrituulikute puhul vähenenud ning mõjud on minimeeritavad neile sobiva asustusest eemaloleva
ala välja valimisega ja maakasutustingimuste seadmisega.
Strateegilise keskkonnamõju hindamisel jõuti mõjude olulisuse seisukohast järgmiste järeldusteni:
●

Lähtuvalt strateegilisest keskkonnamõjust saab Paikuse valda rajada maksimaalselt viis
elektrituulikut – kolm Seljametsa ja kaks Põlendmaa külla. Tulenevalt arendusalade
funktsionaalsest ja visuaalsest eraldatusest ning negatiivsete keskkonnamõjude
mittekumuleeruvusest puuduvad tuuleenergeetika arendamisel Paikuse vallas olulise
ruumilise mõjuga objekti tunnused.

●

KSH aruande tulemusi arvesse võttev teemaplaneering võimaldab elluviimisel vältida
tuvastatud olulist negatiivset keskkonnamõju (nt mõju inimese tervisele) ning leevendada
potentsiaalselt olulist negatiivset keskkonnamõju (nt mõju inimese varale, liitmõju jt)
väheolulise määrani.

●

Teemaplaneeringu edukaks ellurakendamiseks tuleb jätkata koostööd sellega rööpselt
koostatavate asjassepuutuvate strateegiliste dokumentide koostajatega, tehes vajadusel
ettepanekuid dokumentide muutmiseks, täiendamiseks ja/või täpsustamiseks ning vastupidi.

●

Teemaplaneeringu menetlemisel, kehtestamisel ja ellurakendamisel on soovitatav võtta
olulisel määral arvesse kavandatavate elektrituulikute arendusalade läheduses elavate ja
selle tegevusega puutumust omavate inimeste arvamust ning töötada hoolikalt läbi
kogukondliku hüvangu aspekt elektritootmises.

●

KSH aruande tulemusi arvestava teemaplaneeringu puhul puudub vajadus selle alusel
koostatavate projektide keskkonnamõjude hindamiseks.

●

Tehnoloogia olulise muutuse korral tuleb teemaplaneering üle vaadata ning vajadusel teha
korrektuure tehtud järeldustes ja sätestatud põhimõtetes vastavalt muutunud tehnoloogiale.
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13.ARUANDE KOHTA ESITATUD ETTEPANEKUD,
VASTUVÄITED JA KÜSIMUSED
23. märtsil 2010 a. toimus Paikusel teemaplaneeringu „Tuulikupargi rajamine paikuse valda“ eskiisi
arutelu. Arutelu käigus tehtud ettepanekud ja märkused võetakse arvesse KSH edasisel metlemisel.
Olulisemad ettepanekud ja selgitused küsimustele on toodud alljärgnevalt.
OÜ Paikre lähedusest tingitult on ettevõte mures tuulikutest lähtuva müra pärast.
Vastus: Vastavalt Sotsiaalministri määrusele nr 42. Müra normtasemed elu- ja puhkealal, elamutes
ning ühiskasutusega hoonetes ja mürataseme mõõtmise meetodid on tööstusettevõtetes
maksimaalne lubatud päevane müra tase 65dB(A). Tartu Ülikoolilt tellitud müratasemete
eksperthinnangus toodud jooniste kohaselt võib ettevõtte territooriumile kanduva müra
maksimaalne tase olla 45 dB(A), mis on selgelt vähem kui tööstusettevõtte maksimaalne lubatud
müratase päevasel ajal. Avalikul arutelul kuuldud seisukohtadest nähtub, et Paikrest lähtuvate
raskete töömasinate müra võib hoopis ületada tuulikute poolt tekitatud müra, kuid tuleb arvestada,
et tegemist on kohalike elanike subjektiivse arvamusega.
Täiendus: Tulenevalt
tuulikupargiks.

avalikkuse

vastuseisust

ei

reserveerita

Tammuru

küla

asukohta

OÜ Paikre on seisukohal, et tuulikutest tingitud varjutus, mis ulatub Paikre territooriumile omab
olulist mõju ettevõtte töötajate heaolule.
Vastus: Leevendavate meetmetena on võimalik kasutada tuulikute väljalülitamist ebasoodsa
varjutuse ilmnemise ajal. Vastavasisulised täiendused on tehtud ka varjutust käsitlevasse peatükki
Täiendus: Kuna Tammuru küla asukohta ei planeerita tuulikuid, ei ole tarvis kohaldada
eelnimetatud leevendavaid meetmeid.
OÜ Paikre sidelahendused põhinevad mobiilsidel ning soovitakse saada rohkem informatsiooni
mobiilsidevahendite toimimise kohta tuulikute läheduses.
Vastus: Aruandele lisati vastavasisuline peatükk (6.8), kus selgitatakse tuulikute mõju
mobiilsidevahenditele.
Täiendus: Kuna Tammuru küla asukohta ei planeerita tuulikuid, ei avalda ülejäänud tuulikud ka
potentsiaalset mõju OÜ Paikre sidevahendite toimimisele.
Kohalikel elanikel puudub teave tuulikutest lähtuva madalsagedusliku heli kohta.
Vastus: KSH aruandes koostati peatükk selgitamaks madalsagedusliku heli mõjusid (6.2).
Elanikud näitasid üles huvi nn. torsiooni väljade uurimise kohta.
Vastus: Torsiooniväljade teooria on pseudoteaduslik teooria, mis loodi 1980 aastatel Anatoly
Akimovi ja Gennady Shipovi poolt. 1991 a. paljastati nende töö kui pettus ning teadustöö sellel alal
kuulutati kehtetuks.
Elanikud soovisid saada rohkem informatsiooni tuulepargi mõjust kinnisvarahindadele.
Vastus: Täiendati Sotsiaal-majanduslike mõjude peatükki vastavasisulise infoga.
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Tammuru küla elanikud juhtisid tähelepanu asjaolule, et Tammuru küla lähedased põllud on
peatumispaikadeks rändlindudele.
Vastus: Täiendati tuulepargi mõju linnustikule käsitlevat peatükki ja soovitati teostada seiret
Tammuru külla kavandatava tuulepargi aladel, et välja selgitada rändlindude peatumispaiga
olulisus.
Täiendus: Kuna Tammuru küla asukohta ei planeerita tuulikuid, ei avaldu sealsetel aladel
peatuvatele lindudele negatiivset mõju ning seega ei ole tarvis teostada seiret Tammuru küla
põldudel.
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