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1 TEEMAPLANEERINGU EESMÄRGID
Eesti paikneb Läänemere idarannikul intensiivse tsüklonaalse tegevuse piirkonnas, mis loob head
tingimused tuuleenergiast elektrienergia tootmiseks.
Teemaplaneeringu „Tuulepargi rajamine Paikuse valda“ eesmärgid on järgmised.
●

Sätestada Paikuse valla tuuleenergeetika üldised arengusuunad.

●

Tuvastada tuulikuparkide rajamiseks sobivad alad Paikuse vallas ning antud maakasutusega
eeldatavalt kaasnevad keskkonnamõjud.

●

Reserveerida alad ning määrata maakasutus- ja ehitustingimused säärase täpsusastmega, mis
võimaldab planeeringu kehtestamise korral huvitatud isikutel taotleda projekti alusel
ehitusluba.

Planeering tugineb erinevates strateegilistes ja/või valla elu korraldavates dolumentides (nt
üleriigiline planeering Eesti 2010, maakonnaplaneering ja selle teemaplaneeringud, valla
arengukavad ja üldplaneering, teemaplaneeringu lähteülesanne) sätestatud põhimõtetele ja ruumilise
arengu eesmärkidele, millest on järgnevalt antud ülevaade.

1.1

Üleriigiline planeering „Eesti 2010“

Üleriigilises planeeringus „Eesti 2010“ on energiavarustusele sätestatud järgmised nõuded:
ökonoomsus; kooskõla säästva arengu põhimõtetega; ühekülgse energeetilise välissõltuvuse
vältimine (Üleriigiline planeering...2000:46). Energeetika valdkonna eesmärkidena on nimetatud
energeetika järk-järgulist ümberorienteerimist taastuvate energiaallikate suuremale kasutamisele,
mille tulemusena kujuneb riigis hajutatud energiavarustuse ruumistruktuur.

1.2

Pärnu maakonna planeering ja selle teemaplaneeringud

Pärnu maakonna planeeringule lisaks on koostatud või koostamisel järgmised teemaplaneeringud:
●
●
●
●

teemaplaneering „Asustust ja maakasutust suunavad keskkonnatingimused“ (kehtestatud
maavanema 20.05.2003 korraldusega nr 80);
teemaplaneering „Maakonna sotsiaalne infrastruktuur“ (kehtestatud maavanema 09.10.2008
korraldusega nr 112)
teemaplaneering „Põhimaantee nr 4 (E67) Tallinn-Pärnu-Ikla (Via Baltica) trassi asukoha
täpsustamine km 92,0 – 170,0“ (algatatud maavanema 27.02.2009 korraldusega nr 32).
tuuleenergeetika teemaplaneering (algatatud maavanema 18.09.2009 korraldusega nr 109).

Nimetatutest on järgnevalt jäetud viitamata sotsiaalse infrastruktuuri teemaplaneeringule, kuna selle
regulatiivne mõju käesoleva teemaplaneeringu koostamisele on väheoluline.

1.2.1

Maakonnaplaneering

Pärnu maakonna planeeringu visioon aastaks 2010:
Aastal 2010 on Pärnu maakond Euroopa kõige dünaamilisemas piirkonnas - Läänemereruumis asetsev puhta elukeskkonnaga loodusrikas, sotsiaalselt uuenenud, majanduslikult mitmekülgselt
arenenud atraktiivne regioon: parim paik elamiseks, töötamiseks ja puhkamiseks.
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1.2.2 Teemaplaneering „Asustust ja maakasutust suunavad
keskkonnatingimused“
Pärnu maakonna teemaplaneeringuga on määratud väärtuslikud maastikud, kaunid tee- ja
veeteelõigud, silmapaistvalt ilusa vaatega kohad. Väärtuslikele maastikele määratud nõuete ja
üldiste hooldussoovitustega on võimalik tutvuda Pärnu Maavalitsuse kodulehel2. Käesolevas
teemaplaneeringus pole neid refereeritud jaotises 2.2.4 toodud põhjustel.
Paikuse vallas on antud teemaplaneeringu ning seda täiendava üldplaneeringu järgi väärtuslikuks
tunnistatud järgmised maastikud, (vee-)teelõigud ja silmapaistvalt ilusa vaatega kohad:
●
●
●
●
●

•
•
•
•
•
•
•
•

Reiu jõe suudmeala maastik;
Soomaa maastik;
Reiu jõe alamjooksu veeteelõik;
Pärnu jõe veeteelõik;
Seljametsa - Sikaselja teelõik;
vaade Reiu vanalt raudteesillalt;
vaade Soomaa Rahvuspargile Põlendmaa küla suunalt;
vaade rekonstrueeritavale Seljametsa karjäärile;
vaade Vaskrääma rabale
vaade Sibulasoole;
vaade Mihkel Lüdigu sünnikohale;
vaade Reiu-Paikuse vabaõhulavale;
vaade Reiu jõe suudmest.

1.2.3 Tuuleenergeetika teemaplaneering
Teemaplaneeringu koostamise eesmärk on analüüsida strateegilisel tasandil tuuleenergeetika
arendamise võimalusi Pärnumaal, selgitada välja tuuleenergeetikaks otstarbekad maa-alad ning
sätestada tuuleenergeetika arendamise üldised põhimõtted. Viimatinimetatutest olulisemad on
esitatud järgnevalt.
●

Üldplaneeringu tuuleenergeetika teemaplaneeringu koostamisel tuleb lähtuda tõenäoliselt
ebasobivate alade ja täiendavat tähelepanu vajavate alade kriteeriumitest neid täpsustades
lähtuvalt hetkesituatsioonist.

●

Elektrituulikute rajamine rohelise võrgustiku alale ei tohi kahjustada rohelise võrgustiku
toimimist ja sidusust.

●

Elektrituulikute rajamine väärtuslikule maastikule
üldjuhul lubatud.

●

Kohalik omavalitsus võib keelduda üldplaneeringu tuuleenergeetika teemaplaneeringu
menetlemisest seni, kuni ei ole sõlmitud omavalitsusele ja/või kogukonnale majanduslikku
tulu genereerivat kokkulepet või ei ole jõustunud vastavasisuline seadusemuudatus.

●

Edasiste täpsemate planeeringute käigus on vajalik uurida põhjalikumalt tuulepargist lähtuva
müra ja varjutuse ulatust.

ja pärandkultuuri objektidele ei ole

2 http://mv.parnu.ee/fileadmin/parkla/failid/planeering/vaartuslikud_maastikud.rtf
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Paikuse valla arengukava ja üldplaneering

Paikuse valla arengukavaga aastateks 2007-2013 on määratud Paikuse valla strateegilised
eesmärgid ja valla arendamise prioriteedid järgnevaks kuueks aastaks ning esitatud tegevusplaan
nende saavutamiseks.
Teemaplaneeringu koostamisel on olulisemad järgmised arengukavast tulenevad strateegilised
eesmärgid:
•
•
•

Paikuse vald on sihipäraselt arendatud ja juhitud omavalitsusüksus;
tehniline infrastruktuur loob sobivad eeldused elamualade ja ettevõtluse arenguks, vastab
ettevõtjate ja elanike vajadustele;
maakasutus on tihedama asustusega aladel sidusalt multi-funktsionaalne, erineva
maakasutusega alade vahel puuduvad konfliktid.

Visiooni järgi on vald aastal 2013:
• tasakaalustatud ja haldussuutlik omavalitsus Pärnu linnaregioonis;
• miljööväärtuslik, kõrge kodutunnetusega ja tervist väärtustav turvaline elamispaik, kus
toetatakse ettevõtlikkust, pakutakse kvaliteetseid avalikke teenuseid, hoolitakse inimestest ja
looduskeskkonnast;
• kultuurilise vaba aja veetmise koht Pärnu linnaregiooni elanikele ja külalistele, puhkajate
sihtpaik.
Paikuse valla ruumiline areng leiab aset keskkonnahoidlikus avatud multifunktsionaalses ruumis,
kus on arvestatud erinevate inimrühmade soovide ja vajadustega. Väikelinnaline asulamiljöö
alevikus ja külamiljöö külades on positiivseks osaks valla identiteedi kujunemisel.
Paikuse valla üldplaneeringus on sätestatud maa- ja veealade kasutamistingimused, mida on
täiendavalt täpsustatud piirkondade kaupa. Järgnevalt on loetletud teemaplaneeringu suhtes
olulisemad regulatsioonid.
●

1.4

Tuulegeneraatorite ehitamine on üldjuhul väärtuslikele maastikele keelatud (ptk 3.5).

Teemaplaneeringu lähteülesanne

Teemaplaneeringu eesmärk on leida Paikuse vallas Põlendmaa, Tammuru, Seljametsa ja Vaskrääma
külade maa-alal tuulikuparkide rajamiseks sobivad asukohad, kuhu on võimalik ehitada kuni 18
MW võimsusega ja kuni kaheksast elektrituulikust koosnevad kompleksid.
Vastavalt lähteülesandele tuleb planeeringuga lahendada või määrata:
●

kavandatava ruumilise arenguga eeldatavalt kaasnevate majanduslike, sotsiaalsete ja
kultuuriliste mõjude hindamine ning selle alusel säästva ja tasakaalustatud ruumilise arengu
tingimuste seadmine ning looduskeskkonnale avalduvate mõjude hindamine;

●

maa- ja veealadele üldiste kasutamis- ja ehitustingimuste määramine;

●

väärtuslike põllumaade, maastike ja looduskoosluste määramine ning nende kaitse ja
kasutamistingimuste seadmine;

●

vajadusel teede ja liikluskorralduse üldiste põhimõtete määramine;

●

tehnovõrkude trasside ja tehnorajatiste asukohtade ja tööpõhimõtete määramine;

●

vajalike servituutide määramine;

●

tuulikute ja alajaama rajamiseks vajalike maa-alade määramine;
6
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●

tuulepargi maa-alale jäävate põllumaade kasutustingimuste määramine;

●

tuulepargi keskkonna- ja projekteerimistingimuste seadmine;

●

ettepaneku tegemine tuulepargi ala kandmiseks maakonnaplaneeringusse.

Lähteülesandes sisalduvaga on võimalik täpsemalt tutvuda Paikuse Vallavalitsuses ning valla
kodulehel3.

3 www.paikuse.ee/files/documents/kaart/Tuulepargi%20algatamine.doc
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2 MAA-ALADE RESERVEERIMISE PÕHIMÕTTED
Käesolevas peatükis kirjeldatakse tuulikuparkide rajamiseks sobivate alade reserveerimise
põhimõtteid. Seejuures on reserveerimist ja tingimuste määramist selguse huvides käsitletud
sarnaselt sellele, kuidas seda on tehtud Paikuse valla üldplaneeringus: „Alade reserveerimise all
mõistetakse seda, et vastavalt planeeringu eesmärkidele on täpsustatud ja/või täiendatud teatud
vee- või maa-ala kehtivaid maakasutus- ja ehitustingimusi või on ala reserveeritud senisest
sihtotstarbest erinevaks maakasutuseks. See ei tähenda kõnealuse ala terviklikku ega automaatset
kasutusele võttu reserveeritud eesmärgil. Maaomanik võib kasutada reserveeritud ala praegusel
sihtotstarbel seni, kuni ta seda soovib. Planeeringuga määratud arengusuund muutub
kohustuslikuks siis, kui senist maakasutust ja/või ehitustingimusi soovitakse muuta.“ (Paikuse valla
üldplaneering 2009:13). Teemaplaneeringus kasutatud mõistete seletused on esitatud planeeringu
lisas (vt lisa 2).
Teemaplaneeringu järgne maakasutus määratakse maaüksusele sihtotstarbena. Selle määramisel
juhindutakse Vabariigi Valitsuse 23.10.2008. a määrusest nr 155, Katastriüksuse sihtotstarvete
liigid ja nende määramise kord (RT I 2008, 46, 260; 57, 317). Nimetatud määruse järgi määratakse
maaüksusele sihtotstarve seal olevate (või planeeritud) ehitiste kasutuse järgi. Käesoleval hetkel
Baltikumi suurimast kasutuselevõetud Aulepa tuulikupargist Läänemaal nähtub, et tootmismaa
osakaal ei ületa 20% tuulikupargi pindalast, sest ehitise pindalaline suurus ei ole elektrituulikute
puhul nii suur kui näiteks nende efektiivseks kasutamiseks vajalik kuja teise(te)st tuuliku(te)st.
Järelikult maa kasutamine tuuleenergiast elektrienergia tootmiseks ei välista senise maakasutuse
jätkumist, eeldusel, et elektrituulikud püstitatakse maatulundusmaa sihtotstarbega maaüksustele.
Antud kaalutlusest lähtuvalt on käesolevas teemaplaneeringus (üldplaneeringust veidi erinevalt)
alade reserveerimist käsitletud kui teatud maa-ala kehtivate tingimuste täiendamist tuuleenergeetika
kõrvalkasutuse ning regulatsioonidega. Senine juhtotstarve säilib. Maaomanikele ei laiene kohustust
planeeringuga määratud arengusuuna järgimiseks tingimusel, et kavandatav tegevus ei sea
külgnevatele maaüksustele täiendavaid piiranguid tuuleenergiast elektrienergia tootmiseks vastavalt
reserveeritud alal (vt täpsemalt jaotisest 3). Näiteks võib tuulikuparkide kõrvalkasutuseks
reserveeritud alale kavandada saeveskit, reoveepuhastit, remonditöökoda, ladu; ei tohi kavandada nt
elamu- ja puhkeala.
Asukohtade sobivuse analüüsist (vt jaotis 2.2), planeeringu koosseisus teostatud müra- ja varjutuse
uuringutest ning elektrituulikute paigutamise põhimõtetest lähtuvalt on määratud elektrituulikute
puhveralad. Puhveraladele, mis ei kitsenda planeeringueelset maakasutust, on sätestatud
maakasutus- ja ehitustingimused. Tingimuste seadmise eesmärk on hoida ära ülemäärase mõju levik
(vt jaotis 3.1) väljapoole elektrituulikute püstitamiseks reaalselt sobivaid alasid ning seejuures
vältida maakasutuse konfliktide teket nende alade piires.
Planeeringu koosseisu kuuluvate uuringute (müra ja varjutus) joonised on vormistatud mõõtkavas
1:5000. Lähtuvalt uuringute plaanimaterjali piisavast detailsusest ning planeeringu koostamise
metoodikast on teemaplaneeringu kaart vormistatud 1:20000 mõõtkavas. Ühelt poolt tagab see hea
ülevaate külgnevast maakasutusest ja ruumisuhetest, olles teisalt reserveeritud alade vähest arvu (3)
ja head tehnilist infrastruktuuri (vt lisaks jaotis 3.4) arvestades piisav.
Tuulikuparkide rajamiseks maa reserveerimise aluseks on tuuleressursi hindamine ning asukohtade
analüüs, mille metoodikat ja tulemusi on kirjeldatud järgnevalt.
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Tuuleressursi analüüs

Kolm olulisimat faktorit tuuleenergiast elektrienergia tootmiseks on tuule kiirus, õhu tihedus ning
elektrituuliku rootori pindala (Schlager, Weisblatt 2006:326). Neist on antud juhul tähtsad tuule
kiirus ning õhu tihedus; rootori (st ringi, mille moodustab tuuliku „tiiva“ ots oma liikumisel)
pindalast sõltub vaid see, kui palju on elektrituulik võimeline tuule kineetilisest energiast vastu
võtma ega saa puht-tehnilise parameetrina olla asukoha sobivuse hindamisel määrav kriteerium.
Tuulte levikuatlasest (Tuuleenergiast- Eesti tuuleatlas s.a.) nähtub, et Paikuse vallas on tuuleressurss
jaotunud suhteliselt ühtlaselt üle haldusterritooriumi. Tuulekiirus 10 m kõrgusel küündib keskmiselt
3-3,5 meetrini sekundis (vt joonis 1), millest järeldub, et 50 m kõrgusel on see ligikaudu kaks korda
suurem (Nelson 2009:53). Keskmine energiatihedus4 jääb 30 m kõrgusel 100-150 W/m² vahemikku
(vt joonis 2).

Joonis 1. Tuulekiirus 10 m kõrgusel.

Joonis 2. Energiatihedus 30 m kõrgusel.
Eeltoodust järeldub, et tuuleenergiast elektrienergia tootmiseks on Paikuse vallas üldjuhul sobilikud
meteoroloogilised tingimused.
4 Keskmine energiatihedus näitab tuulest põhjustatud energia hulka ühe m² kohta
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Lisaks eelnimetatud mõjuritele on tähtis, et looduslikud ja tehislikud takistused ei aeglustaks
tuulekiirust märkimisväärselt ega esineks muid soovimatuid mõjutusi, näiteks turbulentsi.
Tuuletakistust hinnatakse väheoluliseks, kui elektrituuliku rootori laba kõige madalam asend ületab
takistuse kõrguse kolmekordselt või kui tuulik paikneb takistusest piisaval kaugusel (Quaschning
2005:203). Paikuse vallas ei esine mingi muu kriteeriumi (nt elamuala, telekommunikatsioonimast
vms, vt jaotis 2.2) alusel mittevälistatavaid objekte, mille kõrgus küündib 20 m-ni, mistõttu on
käesolevas teemaplaneeringus hinnatud füüsiliste takistuste mõju tuuleressursile väheoluliseks.

2.2

Tuulikuparkide asukohtade sobivuse analüüs

Asukohtade sobivuse analüüsiks on kasutatud Paikuse valla üldplaneeringu GIS andmeid. Hiljuti
kehtestatud üldplaneering sisaldab ilmselgelt parimat ja värskeimat infot valla ruumilise arengu
kohta. Elektrituulikute paigutamise ja rühmitamise võimalusi GIS-i alusel sõelale jäänud aladel
analüüsiti ortofoto põhjal. Analüüsi tulemusi kontrolliti välitööde käigus, mis toimusid
ajavahemikus 28.08.2009 kuni 30.08.2009.
Asukohtade sobivuse hindamisel välistati kõige pealt alad ja juhud, kus tuulikuparkide rajamisega
võiks eeldatavalt kaasneda oluline keskkonnamõju5. Seejärel hinnati sõelale jäänud alade
tuuleenergiast elektrienergia tootmise otstarbekust, sh infrastruktuur, kooskõla valla asjakohaste
strateegiliste eesmärkide ning teemaplaneeringu lähteseisukohtadega. Oluliseks peeti seda, et
tuulikuparkide rajamine ei läheks vastuollu ruumilise arengu üldisema iseloomuga. Nii välistati
juhud, kus objektiivsete tingimuste põhjal jätkunuks ruumi ühe-kahe elektrituuliku püstitamiseks nt
kompaktse asustusega elamupiirkondade vahele.
Elektrituulikute kasutamisest tulenevate mõjude ulatus ja olulisus sõltuvad selle tehnilistest
(mõõtmed, võimsus, projekteeritud müratase) parameetritest ja korrashoiust ning asukoha
looduslikkudest tingimustest (paiga reljeef, avatus/suletus jt). Eeldatava olulise keskkonnamõju
tõttu välistati olemasolevad ja üldplaneeringuga määratud elamu-, puhke- ning miljööväärtuslikud
alad, loodus- ja muinsuskaitsealused objektid, rohevõrgustik, strateegilised infrastruktuuri objektid
(riigimaanteed, kõrgepingeliinid, gaasitorustikud, sidemastid jms), veekogud ning kalmistu.
Välistatud aladele määrati puhver, kasutades selleks asjakohastes kehtestatud planeeringutes
(Aulepa tuulepargi...2007 jt) ja teostatud uuringutes (Tuuleelektrijaamade...2009) sätestatud kujasid,
mida on metoodikast lähtuvalt diferentseeritud (vt nt jaotis 2.2.3) või suurendatud (vt nt jaotis
2.2.1). Üldplaneeringu kaardile märgitud kauni vaatega kohtadele määrati teoreetilised
nähtavusalad, mis arvati osaliselt samuti sobimatute alade hulka.
Järgnevalt on esitatud ülevaade tuulikuparkide rajamist välistavatest asjaoludest ja välistamise
põhimõtetest.

2.2.1

Elamualad

Uute elamumaade müra normtase öisel ajal on 40 dB. Elektrituulikute grupi puhul võib üle 40 dB
müra esineda kuni 600-700 m kaugusel lähimast tuulikust (Tuulikuparkide... 2009:6). Käesolevas
teemaplaneeringus on määratud kõikidele põhikaardile kantud olemasolevatele kompaktse
asustusega aladele (sh Sindi linn, Paikuse alevik), õuemaadele ning üldplaneeringus täiendavalt
reserveeritud elamualadele 1000 m puhver, kuhu tuulikuparkide rajamine on üldjuhul välistatud.
Erandkorras on vastavasisuliste kirjalike kokkulepete alusel tunnistatud elektrituulikute püstitamist
mittevälistavateks niisugused õuealad, mida reaalselt elamiseks ei kasutata ja/või kus elamute
omanikud on nõustunud puhvri vähendamisega 650 m-le (reaalne kaugus, kuhu võivad levida
5 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).

10

OÜ Pärnu Instituut/ Paikuse Vallavalitsus

TEEMAPLANEERING „Tuulepargi rajamine Paikuse valda“

elektrituulikutest lähtuvad olulised mõjud). Elamisotstarbeliste alade välistamise tulemus on
esitatud seletuskirja lisas.

2.2.2

Metsamaad

Eestis leidub piisavalt metsavabu alasid, mis sobivad tuulikuparkide rajamiseks ja mille sobilikkus
on ka normatiivselt kinnitatud (vt nt Üleriigiline planeering...2000). Paikuse valla metsad tõusevad
lisaks kaitseväärtusele esile puhkeväärtuse poolest – valla territooriumile ulatuvad riikliku
tähtsusega Soomaa ning maakondliku tähtsusega Reiu jõe suudmeala väärtuslikud maastikud
(Asustust ja maakasutust...2003), mille määramise üheks kriteeriumiks oli puhkeväärtus.
Eelnimetatud põhjustel on käesolevas teemaplaneeringus välistatud elektrituulikute rajamine
metsamaale. Metsamaad on hinnatud tuulikuparkide rajamiseks mittesobivateks ilma täiendava
puhvrita, sest tegemist pole mitte olemuslikult ja talitluslikult kokkusobimatute maakasutustega,
vaid regulatiivse hoiakuga. Metsamaade välistamise tulemus on esitatud seletuskirja lisas.

2.2.3

Looduskaitsealused objektid

Valdav osa looduskaitsealustest objektidest välistati seoses nende paiknemisega metsas (vt jaotis
2.1.2). Tuginedes ettevaatusprintsiibile6 on metsas paiknevatele I kategooria kaitsealustele
objektidele nende piiride järgi määratud 2 km laiune puhver. Ülejäänud kaitsealustele objektidele
ning planeeritavatele kaitsealadele (nt Kõrsa hoiuala, Mustraba-Ilvese looduskaitseala) on määratud
600 m puhver kaitsepiiranguga ala välispiirist. Looduskaitsealuste objektide välistamise tulemus on
esitatud seletuskirja lisas.

2.2.4

Muinsuskaitsealused ja miljööväärtuslikud objektid

Paikuse valla territooriumile ulatuvad riikliku tähtsusega Soomaa ja maakondliku tähtsusega Reiu
jõe suudmeala väärtuslikud maastikud.
Paikuse valla muinsuskaitsealused objektid välistati seoses nende paiknemisega Paikuse alevikus
(vt jaotis 2.1.1). Kuna tuuleparkide puhul on tegemist pigem kultuuriväärtusetu maakasutusega, siis
jälgiti pärandi- ja miljööväärtusega objektide puhul seda, et tuulepargid ei põhjustaks nende suhtes
visuaalset häiringut. Teadaolevalt (Schlager, Weisblatt 2006:321) vajab tuulikupark suhteliselt suurt
maa-ala ning tuultele avatust, millega paratamatult kaasneb suurem visuaalne mõju (reostus). Tänu
Paikuse valla suhteliselt suurele metsasusele on elektrituulikud nähtavad teoreetilise
nähtavuskaugusega (ca 30 km) võrreldes vaid suhteliselt väikeselt distantsilt. Seletuskirja lisas
esitatud joonis ilmestab tuulikuparkide teoreetilist nähtavusala miljööväärtusega objektide suhtes.

2.2.5

Puhkealad

Vastavalt määrusele7 on puhkeala öine müranorm 35 dB ning päevane 45 dB. Normi saab kohaldada
tinglikult, kuna seda ületatakse ainuüksi teatud tüüpi (nt staadion, krossirada, lauluväljak)
puhkealade otstarbekohasel kasutamisel. Paikuse valla puhkealadele on sõltumata normi
kohaldatavusest määratud 600 m puhver. Puhkealadena kuulusid arvestamisele üldplaneeringus
vastavalt reserveeritud alad. Puhkealade välistamise tulemus on esitatud seletuskirja lisas.

6 Ettevaatusprintsiibi rakendamine tähendab, et oluliste ja pöördumatute keskkonnakahjustuste ohu korral ei tohi
teadusliku tõenduse puudumine olla edasiste keskkonnakahjustuste vältimiseks tulude ja kulude analüüsil
põhinevate meetmete rakendamata jätmise põhjuseks (Rio Declaration... 1992)
7 Sotsiaalministri 04.03.2002.a. määrus nr 42 „Müra normtasemed elu- ja puhkealal, elamutes ning ühiskasutusega
hoonetes ja mürataseme mõõtmise meetodid.“
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Ilusa vaatega kohad/ teelõigud

Eeltoodust (vt jaotis 1.2.2) järeldub, et ilusa vaatega kohti on otstarbekas käsitleda (potentsiaalsete)
puhkealadena. Ehkki kõrgemates strateegilistes dokumentides on jäetud võimalus ilusa vaatega
alale uute ehitiste (sh elektrituulikute) kavandamiseks detailplaneeringu kaudu, ei ole seda kui
käesoleva dokumendi õigusselgust kahandavat kriteeriumit asukoha sobilikkuse hindamisel arvesse
võetud.
Üldplaneeringus määratud ilusa vaatega kohad ja teelõigud on puhkealadega sarnaselt ümbritsetud
600 m puhvervööndiga, mida on olulisimas vaatesuunas laiendatud teoreetilise vaatekolmnurgaga.
Teoreetiline vaatekolmnurk on konstrueeritud teoreetilise nähtavusulatuse sellest topograafilisruumiliselt eristatavast osast, kus elektrituuliku(te) paiknemine avaldab visuaalset mõju. Ilusa
vaatega kohtade/ teelõikude välistamise tulemus on esitatud seletuskirja lisas.

2.2.7

Strateegilised infrastruktuuri objektid

Paikuse valla strateegilised infrastruktuuri objektid on maanteed, telekommunikatsiooni mastid,
kesk- ja kõrgepingeliinid, gaasitorustikud. Varasemate asjakohaste dokumentide (nt
Tuuleelektrijaamade..2009, Sauga valla üldplaneering 2009) eeskujul on elektrituulikutele määratud
kujad ehk vähimad lubatud kaugused eelnimetatud objektidest.
Maanteed – senise praktika järgi (Sauga valla üldplaneering 2009:27) võrdub elektrituuliku
minimaalne kaugus maanteest tuuliku torni ja tiiviku raadiuse summaarse kõrgusega. Lähtuvalt
eeltoodust määrati maanteedele puhver 170 m.
Telekommunikatsiooni mastid – minimaalne kaugus on normatiivselt määratlemata
(Tuuleelektrijaamade...2009:15). Samuti on eelviidatud dokumendis väidetud, et seni teadaolevalt
pole tuvastatud tuulikupargi kasutamise mõju mobiilside levikule. Käesolevas teemaplaneeringus
on potentsiaalse ohu sarnasusest lähtuvalt telekommunikatsiooni mastidele määratud elektri
õhuliinidega võrdne puhver 150 m.
Kesk- ja kõrgepinge õhuliinid – Eesti Energia on olnud seisukohal (Tuuleelektrijaamade...2009:12),
et elektrituuliku tiiviku õhuliini suhtes kõige ebasoodsamas asendis paikneva laba tipu ja õhuliini
lähima juhtme vaheline horisontaalvahemik (tuule puudumisel) ei tohi olla väiksem kui tuuliku
rootori diameeter. Lähtuvalt eeltoodust määrati õhuliinidele puhver 150 m.
Gaasitorustikud – kuna Paikuse valla olemasolevad ning üldplaneeringuga määratud perspektiivsed
gaasitorustikud paiknevad eranditult teiste kriteeriumide alusel välistatud aladel (pms elamualadel),
siis on gaasitorustikud tuulikuparkide rajamist välistava asjaoluna jäetud käsitlemata.
Strateegiliste infrastruktuuri objektide välistamise tulemus on esitatud seletuskirja lisas.

2.3

Maa-alade reserveerimine tuulikuparkide rajamiseks

Tuuleressursi ning asukohtade sobivuse analüüsist ilmneb, et Paikuse vallas sobivad tuuleenergiast
elektrienergia tootmise kõrvalkasutuseks järgnevad alad:
●
●

Põllumaad Vaskrääma küla lõuna- ja kaguosas;
Kõrsa raba turbamaardla Seljametsa küla põhjaosas (vt ka jaotis 4.3).

Tuuleparkide rajamiseks alade reserveerimisel on lisaks tuuleressursi ja tuulikuparkide asukohtade
sobivuse analüüsi tulemustele arvesse võetud teemaplaneeringu raames koostatud müratasemete ja
varjutuse leviku uuringuid, maakorralduse põhimõtteid, üldplaneeringus tootmisaladele sätestatud
asjakohaseid nõudeid ning planeeringu koostamise käigus ilmnenud avalikku huvi. Nii on avalikust
huvist lähtuvalt reserveeritud tinglikult sobiv (elumajadest 650-1000 m kaugusele elektrituulikute
12
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kavandamisel tuli saavutada kokkulepe vastava maaomanikuga) ala Põlendmaa külas ning esialgu
sobimatuks hinnatud ala Seljametsa külas Kõrsa raba lähistel. Täpsustatud andmete kohaselt on
sealsed renoveerimata talukohad alaliselt asustamata ning omanikel puudub selleks ka
motivatsioon. Samas on planeeringu töökoosolekute ja kooskõlastuste alusel jäetud arendusalade
hulgast välja esialgselt sobilikuks hinnatud alad Vaskrääma külas ning Kõrsa raba turbamaardla,
sest nimetatud piirkondades polnud võimalik saavutada avalikku kokkulepet elektrituulikute
ehitamiseks.
„Mürataseme hinnang Paikuse valda teemaplaneeringuga kavandatavatele tuulikuparkidele“ (Kull
2010) ning „Varjude ulatuse ja kestuse hinnang Paikuse valda teemaplaneeringuga kavandatavatele
tuulikuparkidele“ (Kull 2010) kinnitasid eelkirjeldatud metoodika (vt jaotised 2.1 ja 2.2) alusel
valitud alade sobivust tuulikuparkide rajamiseks.
Kinnisasjade otstarbekama kasutamise ja majandamise (sh kinnisasja ettenähtud sihtotstarbeks
sobivuse tagamine, kinnisasjale otstarbeka juurdepääsutee tagamine, looduslike piiride arvestamine
jne) huvides on reserveeritud alade piirid seotud maastikul selgelt eristatavate püsiva iseloomuga
objektidega. Näiteks alaliste teede, veejuhtmete ja -kogude, elektri kesk- ja kõrgepingeliinide või
metsaga.
Üldplaneeringus (2009:18) on tootmisaladele sätestatud nõue, et laiendatav/rajatav ettevõte peab
tootmisalasse ära mahtuma koos temaga kaasneva(te) mõjuvööndi(te)ga. Metoodika (vt jaotised 2.1
ja 2.2) järgi sobilikuks hinnatud alade puhul on eelkirjeldatule sarnaselt nõutud, et olulised mõjud
jääksid tuulikupargile määratud puhverala piiridesse. Arvestades tuuleenergeetika valdkonna kiiret
arengut on see õigusselguse huvides sätestatud ka nõudena (vt jaotis 3.1).
Paikuse vallas on eeltoodud põhimõtetele tuginedes määratud kaks arendusala elektrituulikute
rajamiseks:
● Seljametsa küla arendusala kolme elektrituuliku rajamiseks;
● Põlendmaa küla arendusala kahe elektrituuliku rajamiseks.
Tulenevalt arendusalade funktsionaalsest ja visuaalsest eraldatusest ning negatiivsete
keskkonnamõjude mittekumuleeruvusest puuduvad kõnealustel aladel olulise ruumilise mõjuga
objekti tunnused.
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3 TUULIKUPARKIDE RAJAMISEKS RESERVEERITUD ALADE
KASUTUSTINGIMUSED
Alade reserveerimise üks oluline metoodiline põhimõte on lõimida tuulikupargid senisesse
maakasutusse nii, et eri maakasutuste vahelisi suhteid oleks võimalik korraldada lihtsatel ja selgetel
alustel. Kriteeriumide alusel on mitmed võimalikud kontseptuaalsed konfliktid (vt nt jaotis 2.2.2)
ning keerulist administratiivset regulatsiooni eeldavad (vt nt jaotis 2.2.4) maakasutussuhted juba eos
välistatud. Sellepärast on elektrituulikute ehitamiseks ja kasutamiseks sätestatud tingimused pigem
tehnilist kui administratiivset laadi. Käesoleva teemaplaneeringuga on määratud reserveeritud alade
üldised maakasutus- ja ehitustingimused, põllumaade kasutustingimused, teede ja liikluskorralduse
üldised põhimõtted ning põhiliste tehnovõrkude trasside ning tehnorajatiste asukohad.

3.1

Maakasutus- ja ehitustingimused

1. Tuuleenergia kõrvalkasutuseks reserveeritud aladele rajatavate elektrituulikute maksimaalne
arv on viis ning koguvõimsus 16 MW.
2. Tuulikupargi ehitamisest ja kasutamisest tulenevad olulised mõjud peavad jääma
elektrituulikute puhverala piiresse, mis on kantud üldplaneeringu kaardile vastava
tingmärgiga.
3. Elektrituulikute puhveralas on lubatud maakasutus, mis ei sea piiranguid elektrituulikute
ehitamisele ja kasutamisele. Säte ei kehti looduskaitseliste piirangutega aladele (vt ka jaotis
2.2.3). Maakasutuse oluline piiramine (nt maa sihtotstarbelise 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.
4. Tuulikule laienevad õigusaktides ehitiste ehitamisele ja kasutamisele sätestatud piirangud,
nt veekogu ehituskeeluvöönd, kujad, üldised looduskaitselised kitsendused jms.
5. Tuulikute minimaalne kaugus elamutest on 1 km. Kokkuleppel asjassepuutuva elamu või
olemasoleva elamumaa omanikuga võib vahekaugust vähendada kuni tööstusettevõtete müra
öisele ekvivalenttasemele (45 dB) vastava distantsini.
6. Ilusa vaatega kohas/ teelõigul uute vaadete avamisel on soovitatav eelnevalt kindlaks teha,
kas selle tulemusel võib teoreetilisse vaateulatusse sattuda reserveeritud tuulikupargi
ala/alad ning võtta arvesse selle eeldatavat (visuaalset) mõju.
7. Lubatud on kasutada ainult kaasaegseima tehnoloogia ja otseveoga (ilma reduktorita)
Siemens SWT-3-101 tüüpi elektrituulikud. Kui vastavat tüüpi elektrituulikute soetamine on
objektiivsetel põhjustel võimatu, siis tohib neid vahetada ainult sellist tüüpi tuulikute vastu,
millest lähtuvad mõjud on samad või väiksemad teemaplaneeringu etalontuulikust.
8. Elektrituulikut võib arendusala siseselt nihutada kuni 50 m raadiuses planeeringu kaardil
määratud asukoha suhtes, kui see on kooskõlas käesoleva teemaplaneeringu põhimõtete ning
teiste sätestatud tingimustega.
9. Müra öise taotlustaseme tagamiseks tuleb müra suhtes kriitilistel päevadel (tugev tuul puhub
enim mõjutatud hoonete suunas) Siemens SWT-3-101 tüüpi elektrituulikute puhul rakendada
automaatset pöörete piirajat (võimsuskontrolli). Kui tuulikupargi arendamise faasis ilmneb
ülemäärane varjutus teatud õuealade suhtes (olgugi, et maaomanikud on andnud
tuulikupargi rajamiseks nõusoleku), siis tuleb vastavad elektrituulikud varustada ka
digitaalse kontrollsüsteemiga, mis seiskab tuuliku soovimatute varjude esinemise korral.
10. Tuulikute keskkonnamõju vähendamiseks võib kohalik omavalitsus seada kasutusloa
väljaandmisel täiendavaid nõudeid (näiteks tuuliku seiskamise nõue elamule varjutuse
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tekkimise korral, müra vähendamise nõue öisel ajal vms).
11. Paikuse Vallavalitsus võib keelduda üldplaneeringu tuuleenergeetika teemaplaneeringu
menetlemisest seni, kuni ei ole sõlmitud omavalitsusele ja/või kogukonnale majanduslikku
tulu genereerivat kokkulepet või ei ole jõustunud vastavasisuline seadusemuudatus.
12. Alade linnustiku häirimise vältimiseks tuleb suuremahulised tuulikupargi ehitus- ja
hooldustööd teha ajavahemikus 01.09-31.03, mil enamus linnuliike pole alustanud
pesitsemisega. Et tuulikud oleksid lindudele võimalikult ohutud, on soovitatav vältida linde
pimestavaid signaallampe ja kasutada monoliitseid torutorne.
13. Õuealade ja elektrituulikute vahele jäävat kõrghaljastust on soovitatav säilitada ja tihendada.
Arendusalas asuvate õuemaaga kinnistute omanikel on õigus nõuda arendajalt tuulikuvaadet
sulgeva kõrghalastuse rajamise eest kompensatsiooni. Kui varjutuse teke on tõenäoline, siis
on soovitatav kasutada haljastamiseks igihaljaid taimi.

3.2

Tuulikupargi maa-alale jäävate põllumaade kasutustingimused

1. Tuulikupargi rajamise kõrvalkasutuseks reserveeritud põllumaa põhikasutuseks jääb
maatulundus.
2. Juurdepääsuteede ja tehnovõrkude ehitamisel tuleb vältida kõlvikute killustamist otstarbetult
väikesteks maatükkideks.
3. Reserveeritud ala sisene elektri ülekandesüsteem tuleb rajada üldjuhul maa-aluste
kaablitega, kuid kokkuleppel maaomanikuga võib kasutada ka õhuliine, kui see on
maakasutuse (nt põlluharimine) suhtes otstarbekam.

3.3

Teede ja liikluskorralduse üldised põhimõtted

Elektrituulikute ligikaudsed asukohad paiknevad olemasoleva teedevõrgu suhtes soodsalt.
●

Põlendmaa reserveeritud alale juuredepääsuks tuleb rekonstrueerida senine maa harimiseks
kasutatud tee. Kohalikud teed tuleb korrastada ja kohandada rasketehnikale sobivateks
vastavalt käesolevas planeeringus sätestatud nõuetele.

●

Seljametsa reserveeritud ala puhul pole uute teede (välja arvatud mahasõidud
elektrituulikuteni) ehitamine vajalik. Kohalikud teed tuleb korrastada ja kohandada
rasketehnikale sobivateks vastavalt käesolevas planeeringus sätestatud nõuetele.

Tuulikute püstitamisel kasutatakse 15 t teljekoormusega suuri veokeid. Veose pikkus sõltub valitud
tuulikutüübist, ulatudes kuni 50 m-ni. See eeldab suuri pöörderaadiusi ristmikel ning suhteliselt
sirgeid ühendusteid. Tuginedes analoogsetele planeeringutele (Aulepa tuulepargi... 2007) on
sätestatud järgmised teede- ja liikluskorralduse üldised põhimõtted.
1. Vastavalt ehitusseaduse § 13. on kohalik omavalitsus kohustatud tagama detailplaneeringus
ettenähtud infrastruktuuri (sealhulgas avalikult kasutatavad teed) väljaehitamise kuni
arendatava maaüksuseni, välja arvatud juhul, kui kohalik omavalitsus ei ole seda kohustust
kokkuleppe alusel arendajale üle andnud.
2. Tuulikupargi rajamisest tingitud suuremõõtmelised ja/või raskekaalulised autoveod tuleb
korraldada vastavalt eeskirjale8.
3. Tuulikupargi rajamisel tuleb järgida vallavalitsuse ettekirjutusi kohalike teede kasutamiseks.
4. Teed tuleb rajada või kohandada rasketehnikale põhimõttel, et maa tulundamine oleks
8 Teede- ja sideministri 21.05.2001.a. määrus nr 51 „Suuremõõtmelise ja/või raskekaalulise autoveo eeskiri“ (RTL
2001, 65, 897).
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võimalik ka peale kavandatud elektrituulikute püstitamist (vt ka jaotis 3.2). Selleks on
otstarbekas kasutada olemasolevate teede trasse ning/või rajada uued teed nii (nt
kraavipervedele, elektri õhuliinide lähedusse, metsa äärde), et põllumajandusmaad ei
tükeldataks põhjendamatult.
5. Teede projekteerimisel ja ehitamisel tuleb tagada elektrituulikute tootjafirma sätestatud
tehnilised nõuded (teekatendi laius ja paksus, külg- ja pikikalded jmt), sh tuleb hinnata
olemasolevate teede vastavust esitatatud nõuetele. Mittevastavuse korral tuleb ka need viia
nõuetega vastavusse.

3.4

Tingimused keskkonnamõjude seireks

Teemaplaneeringu tingimused keskkonnamõjude seireks on sätestatud vastavalt KSH aruandes
tuvastatud vajadustele. Seirete korraldamisel tuleb juhinduda nimetatud aruandes esitatud
indikaatoritest. Seirearuannetele tuleb tagada lihtne ligipääs, nt avalikustades need elektrituulikuid
haldava firma kodulehel.
1. Arendaja palkab pädevad eksperdid ja teostab püstitatud ja töötavate elektrituulikute ümber
regulaarselt kontrolli lindude võimalike hukkumisjuhtude tuvastamiseks, seda eelkõige
kevad- ja sügisrände perioodil. Seirega alustatakse vahetult peale elektrituulikute kasutusele
võttu ning seiratakse kogu kasutusaja vältel.
2. Kui elektrituulikud hakkavad paiknema lagedal uudismaal, tuleb arendajal palgata pädevad
eksperdid ja 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. 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). Selle seirega on oluline alustada enne elektrituulikute
püstitamist ning teha seda regulaarselt kogu kasutusaja vältel.
3. Elektrituulikute kasutusaegne müra seire seisneb peamiselt arendaja suhtlemises
elektrituulikute puhveralas ja selle läheduses elavate inimestega. 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.
4. Ehitusloa väljastaja ja asjassepuutuvad ametkonnad kontrollivad otsuste tegemisel ja lubade
väljastamisel teemaplaneeringus esitatud tingimuste täitmist ning keskkonnamõjude
leevendusmeetmete rakendamist.

3.5

Põhiliste tehnovõrkude trasside ja tehnorajatiste asukohad

Kohalike teede mulded on piisavalt laiad, võimaldamaks kõikide reserveeritud alade
elektriühendustega varustamist ilma erakinnistuid läbimata. Kavandatavat maakasutust
võimaldavad tehnorajatised (alajaamad, elektrituulikud jms) saab püstitada reserveeritud aladele.
Ülaltoodud kaalutlustel on käesolevas teemaplaneeringus piirdutud üldiste põhimõtete ja tingimuste
seadmisega tehnovõrkude ning -rajatiste projekteerimiseks.
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Tehnovõrkude trasside ja tehnorajatiste asukohtade määramise põhimõtted on esitatud alljärgnevalt.

3.5.1

Elektrivõrk

Alajaamade projekteerimisel tuleb arvestada Eesti standardit EVS-HD 637 S1:2002
Tugevvoolupaigaldised nimivahelduvpingega üle 1 kv. Alajaamade ja jaotusseadmete ümber ulatub
kaitsevöönd 2 m kaugusele piirdeaiast, seinast või nende puudumisel seadmest. Alajaamad peavad
paiknema reserveeritud ala piirides.
Kaablite paigaldamise aluseks on Eesti Energia ettevõttestandard EE 10421629-JV ST 5-2:2001
(0,4…20) kV võrgustandard. Osa 2: 20 kV kaabelliinid. Maakaabelliini kaabel tuleb paigaldada
üldjuhul 0,7 m sügavusele kaevikusse. Haritava põllumaa, juurdepääsuteede, ehitiste
montaažiplatside ning sõidukite manööverdamiseks vajalike alade alla jäädes tuleb valida
paigaldussügavuseks vähemalt 1 m.
Kaablite kohale tuleb paigaldada hoiatus- ja kaitselint, vastavalt võrgustandardis toodud
tingimustele. Kaabelliini kulgemisel paralleelselt teega, tuleb paigaldada kaabel vähemalt 1,0 m
kaugusele tee muldkeha servast. Kõik teede ja muude autoliiklusega alade alla jäävad maakaablid
tuleb paigutada kaablikaitsetorusse või kaablikaitserenni, et sõidukitest tulenev vibratsioon kaableid
ära ei lõhuks. Pikki kaabelliini mõlemale poole kaablit tuleb ette näha kuni 1 m laiune kaabelliini
kaitsetsoon. Maa-aluse kaabelliini trass peab olema leitav maapealsete sidumisobjektide järgi
koostatud teostusjoonise või trassile paigaldatud tähiste abil.
Uute õhuliinide rajamisel tuleb eelistada vanu (väljakujunenud) liinikoridore ning maakaablite
paigutamisel teekaitsevööndit, et võimalikult vähe piirata maa põhikasutust.

3.5.2

Elektrituulikud

Teemaplaneeringu KSH raames koostatud müratasemete ja varjutuse uuringutes oli esialgseks
etalontuulikuks võetud 98 m Enercon E-82 elektrituulik. Teatud olukordades, nt külgnevate
metsaalade turbulentse mõju vähendamiseks, on otstarbekam püstitada 120 m kõrguse torniga
Siemens SWT-3-101 tüüpi tuulikud. Nendest lähtuvate mõjude ulatuse ja iseloomu uuringud on
esitatud planeeringu KSH lisades.
Kui tuuleenergia kõrvalkasutusest huvitatud isik soovib tuuleenergiast elektrienergia tootmiseks
kasutada teist tüüpi elektrituulikuid, mille eeldatava keskkonnamõju suhtes olulised näitajad (nt
tuuliku arvestuslik müra täisvõimsusel töötades, standardne torni kõrgus vms) on etalontuulikust
suuremad, siis on Paikuse Vallavalitsusel õigus nõuda uusi müra ja varjutuse hinnanguid. Kui
hinnangute tulemustest järelduvad olulised erinevused etalontuuliku ning eelistatud tuuliku poolt
eeldatavalt avaldatavates mõjudes, on Vallavalitsusel õigus kaaluda teemaplaneeringu muutmise
vajadust.
Elektrituulikute ligikaudsete asukohtade kavandamisel on lisaks tootlikkusele arvestatud seda, et
elektrituulikutest lähtuv kumulatiivne müra emissioon ei ületaks ühegi elamumaa puhul müra öist
taotlustaset ning tuulikute poolt tekitatav tegelik varjutus oleks ka halvima võimaliku juhtumi puhul
vähem kui keskmiselt 15 minutit päeva jooksul.
Reserveeritud aladele kavandatavate elektrituulikute tehnilised lahendused väljastab reeglina
tootjafirma. Kasutada tuleb kas Eesti Vabariigi Standardiga või Euroopa Liidu analoogsete
standarditega ühilduvaid ning järgivaid lahendusi.
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Ülevaade KSH aruande tulemustega arvestamisest

Teemaplaneeringu metoodika on suunatud maakasutuse konfliktide ennetamisele ja ülemäärase
keskkonnamõju leviku vältimisele. Seetõttu seisnes põhiline koostöö planeeringu töögrupi,
strateegilise keskkonnamõju hindaja ning keskkonnauuringute koostaja vahel reserveerimiseks
sobivate alade piiride täpsustamises, elektrituulikute otstarbekaima paigutuse leidmises ning
maakasutus- ja ehitustingimuste määramises. KSH eksperdi hinnangust lähtuvalt tehti
planeeringulahenduses järgmised olulisemad muudatused:
●

loobuti arendusalade määramisest nt Vaskrääma ja Tammuru külla ning Põlendmaa küla
metsaaladele, mille ellurakendamisega oleks eeldatavalt kaasnenud oluline negatiivne
keskkonnamõju;

●

loobuti arendusalade määramisest Kõrsa turbamaardlale, millega oleks eeldatavalt
kaasnenud
oluline
vastuolu
koostatava
kõrgema
tasandi
tuuleenergeetika
teemaplaneeringuga;

●

korrigeeriti elektrituulikute paigutust (nt nihutati Põlendmaa arendusala lääne- ja
põhjasuunas) tuvastatud negatiivsete keskkonnamõjude leevendamiseks;

●

täiendati maakasutus- ja ehitustingimusi olulise negatiivse keskkonnamõju vältimiseks (nt
maakasutusliku konflikti ärahoidmiseks konkureerivate maakasutuste vahel) vastavalt KSH
aruandes esitatud leevendusmeetmetele;

●

sätestati potentsiaalse negatiivse keskkonnamõju seiretingimused.
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4 TEEMAPLANEERINGU ETTEPANEKUD
Käesoleva teemaplaneeringuga tehakse ettepanek Pärnu maakonna- ja Paikuse valla üldplaneeringu
täpsustamiseks ja täiendamiseks.

4.1

Ettepanek Pärnu maakonnaplaneeringu muutmiseks

Maakonnaplaneeringu koostamise ajal (1998.a) polnud tuuleenergeetika sedavõrd aktuaalne
valdkond, et seda administratiivselt piisava põhjalikkusega korraldada. Käesolev teemaplaneering
sisaldab Paikuse valla ruumilisele analüüsile tuginevaid tuuleenergeetika arengu eesmärke,
planeeringulahenduste kirjeldusi ja põhjendusi, mis on ühiskondlikult kokku lepitud.
Käesoleva teemaplaneeringuga tehakse ettepanek täiendada Pärnu maakonnaplaneeringut.
●

4.2

Kanda maakonnaplaneeringu kaardile tuulikuparkide kõrvalkasutuseks reserveeritud alad
vastavalt käesoleva teemaplaneeringu lahendusele.

Ettepanek Paikuse valla üldplaneeringu muutmiseks

Käesoleva teemaplaneeringuga tehakse ettepanek täiendada Paikuse valla üldplaneeringut.
●
●
●

Kanda üldplaneeringu kaardile tuulikuparkide kõrvalkasutuseks reserveeritud alad vastavalt
käesoleva teemaplaneeringu lahendusele.
Vähendada Seljametsa külas E6 elamuala pinda vastavalt teemaplaneeringu kaardile.
Vähendada Põlendmaa külas E6 elamuala pinda vastavalt teemaplaneeringu kaardile.
Asjassepuutuvate maaomanikega on saavutatud kokkulepe, millest tulenevalt nad loobuvad
elamualade laiendamise kavatsusest maakasutuslikult otstarbekama tuuleenergeetika
arendamise kasuks.

4.3 Ettepanek rangemate müra normtasemete mittekehtestamiseks
Paikuse valla territooriumil
Ettepaneku tegemise vajadus tuleneb Keskkonnaministri 04.03.2011.a. määrusest nr 16 „Välisõhus
leviva müra piiramise eesmärgil planeeringu koostamisele esitatavad nõuded“.
Teemaplaneeringuga tehakse ettepanek mitte kehtestada elektrituulikutele välisõhu kaitse seaduse §
129 lõike 2 alusel rangemad normtasemed järgmistel põhjustel.
●

Elektrituulikute arendusaladel paiknevad mitmete kinnistute õuealad, mille puhul müra
normtaseme ületamine on ilmne (nt Vanatamme kinnistul). Neid õuealasid ei kasutata kas
alaliselt või üleüldse ning kinnistute omanikud on andnud ka nõusoleku elektrituulikute
rajamiseks määratud asukohtadele. Sellest tulenevalt poleks võimalik kohaldada rangemaid
piirnorme selgelt ja üheselt mõistetavalt ning need oleksid nõusoleku andnute suhtes
meelevaldsed.

●

Kõikide elektrituulikute puhveralades ning ka nende vahetus läheduses paiknevate elamute
omanikud, kelle õuealal jääb eeldatav müra üldjuhul normtaseme piiresse, on andnud
nõusoleku elektrituulikute rajamiseks määratud asukohtadele. Sellest tulenevalt oleksid
rangemad piirnormid nõusoleku andnute suhtes meelevaldsed.

●

Olulise negatiivse keskkonnamõju mitteavaldumine inimeste heaolule ja tervisele on
rangema müra normtaseme rakendamise asemel tagatud muude meetmetega (vt nt ptk 3.1).
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Teemaplaneeringu rakendamine

Teemaplaneeringu kehtestamise eelduseks on Paikuse Vallavalitsuse ja arendaja vahel sõlmitav
leping ehitusseaduse § 13 sätestatud kohustuste üleandmiseks ning keskkonnaseirete
korraldamiseks.
Peale teemaplaneeringu nõuetekohast kehtestamist kannab maavanem vastavad muudatused
maakonnaplaneeringusse. Teemaplaneeringu kehtestamise otsus jõustub pärast teemaplaneeringus
sisalduvate muudatuste kandmist maakonnaplaneeringusse ja valla üldplaneeringusse.
Teemaplaneeringu aktuaalsuse säilitamiseks peab kehtivat planeeringut perioodiliselt üle vaatama
(näiteks iga 5 aasta järel) ja vastavalt planeeringukohase arengu tulemustele ning muudele
planeeringu elluviimisega seotud küsimustele (nt tehnoloogia areng, olulised muudatused
asjakohastes õigusnormides), vastava strateegilise dokumendi abil kehtivat teemaplaneeringut
muutma.
Teemaplaneeringuga reserveeritud alade arendamisel on kohustuslik lahendada ühtselt teede ning
tehnovõrkude ja -rajatiste paiknemine. Sellisel moel tagatakse elektrituuliku kaupa
projekteerimisega võrreldes ratsionaalsem ressursikasutus.
Paikuse Vallavalitsus väljastab projekteerimistingimused ehitusprojekti koostamiseks; tehnovõrkude
ja -rajatiste projekteerimistingimused väljastab vastava tehnilise võrgu/ rajatise valdaja või vastav
riigi ametkond.
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5 LISAD
Lisa 1. Tuulikuparkide rajamisest välistatud alad.
Lisa 2. Teemaplaneeringus kasutatud mõistete seletused.
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LISA 1
Tuulikuparkide rajamisest välistatud elamualad
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Tuulikuparkide rajamisest välistatud metsamaad
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Tuulikuparkide rajamisest välistatud looduskaitsealused alad
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Tuulikuparkide rajamisest välistatud ilusa vaatega kohad/ teelõigud
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Tuulikuparkide rajamisest välistatud puhkealad
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Tuulikuparkide rajamisest välistatud strateegilised infrastruktuuri objektid
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LISA 2
Teemaplaneeringus kasutatud mõistete seletused
Teemaplaneering – kehtivat üldplaneeringut (antud juhul tuuleenergeetika valdkonnas) täpsustav
planeering.
KSH – keskonnamõjude strateegilise hindamise lühend.
Arendusala – elektrituulikute rajamiseks määratud ala, mille välispiir moodustub tuulikute
puhveralade piiridest.
Tuulepark – ala, kus paiknevad tuult energiaallikana kasutavad elektritootjad (elektrituulikud); sün.
tuulikupark.
Elektrituulik – tuult energiaallikana kasutav elektritootja; sün. tuulik, tuulegeneraator.
Elektrituuliku tüüp – keskkonnamõjude hindamise aluseks olnud (nn etalontuuliku) elektrituulikule
tehniliste näitajate poolest sarnaste tuulikumarkide kogum.
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