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Sissejuhatus
Sonda Vallavalitsus algatas 24. jaanuaril 2007 otsusega nr 15/2 ja
Lüganuse Vallavalitsus 25. jaanuari 2007 otsusega nr 87 Sonda ja
Lüganuse valla ühise olulise ruumilise mõjuga objekti („Purtse”
tuulikupargi)
asukohavaliku
üldplaneeringu
teemaplaneeringu
ja
planeeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise. Teemaplaneeringu
algatamise ettepaneku tegi AS Raunistal, kes on Purtse tuulikupargi
(terviklik elektritootmise objekt, mis lisaks tuulikutele koosneb teedest,
ühenduskaablitest, alajaamadest jms1) arendaja. Planeeringu koostamise
käigus tegid täiendavate tuulikute rajamise/asukoha osas ettepanekuid ka
kodanik Madis Olt ja OÜ Kekki Kinnisvara & Õigusbüroo, samuti AS
Põlluvara ja FT Eesti OÜ ning sisuliselt on tegemist erinevate
tuulikuparkidega osaliselt samal maa-alal.
Lähtuvalt Planeerimisseaduse §8 lõikele 5 on Ida-Virumaa maavanem
koostöös kohaliku omavalitsusega määranud olulise ruumilise mõjuga
„Purtse” tuulikupargi üldplaneeringu teemaplaneeringuga planeeritava
maa-ala suuruse ja see on kooskõlastatud regionaalministriga.
Planeeringuala hõlmab Sonda vallas ca 1294 ha ja Lüganuse vallas ca
1619 ha. Teemaplaneeringuala pindala kokku on ca 2913 ha.
Planeering koosneb kahest köitest:
I käesolev köide koos kaartidega - „Sonda ja Lüganuse valla ühine
olulise ruumilise mõjuga objekti („Purtse” tuulikupargi) asukohavaliku
teemaplaneering. Seletuskiri” on planeeringulahenduse tekstiline osa, mis
täiendab planeeringulahenduse kaarti ning sisaldab maakasutus- ja
ehitustingimusi. Teemaplaneeringu seletuskiri koos selle
juurde
lahutamatu
osana
kuuluvate
planeeringukaartidega
on
planeeringudokument, mis kehtestatakse õigusaktiga.
I köite juurde kuuluvad kaardid on:
Kaart
Kaart
Kaart
Kaart
Kaart

1.
2.
3.
4.
5.

Situatsiooniskeem
Planeering. M 1:15 000
Elektriskeem. M 1:15 000
Planeering ortofotol (osalise informatsiooniga). M 1:15 000
Tuulikute positsioonide a-o juurdepääsud.

II köide - ”Sonda ja Lüganuse valla ühise olulise ruumilise mõjuga
objekti
(„Purtse”
tuulikupargi)
asukohavaliku
üldplaneeringu
teemaplaneeringu olemasoleva olukorra analüüs ja planeeringu protsess.
Keskkonnamõju strateegilise hindamise aruanne”, mis sisaldab endas:

1

Võrgueeskiri (Vastu võetud Vabariigi Valitsuse 26. juuni 2003. a määrusega nr 184 (RT I
2003, 49, 347), jõustunud 1.07.2003) defineerib:
Tuulepark käesoleva määruse
tähenduses on mitmest elektrituulikust ning elektrituulikuid omavahel ja neid
liitumispunktiga ühendavatest seadmetest, ehitistest ning rajatistest koosnev elektrijaam.
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•

Teemaplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise
eeldatavalt mõjutatava keskkonna kirjeldust ja olemasoleva
olukorra analüüsi, saamaks ülevaadet planeeringuala sotsiaalkultuurilistest, majanduslikest ning looduslikest eeldustest ja
eripäradest ning võimalike alternatiivide mõjust keskkonnale.

•

Teemaplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise
menetlusprotsessi kirjeldust, mis kajastab protsessi käigus
läbiviidud seminare, koosolekuid, nendes kasutatud meetodeid,
nende tulemusi ning kavandatava tegevusega kaasneda võiva mõju
hindamist erinevate alternatiivide puhul.

•

Keskkonnamõju strateegilist hindamist ja alternatiivide võrdlemist.

Keskkonnamõju strateegilise hindamise aruanne (sisalduvana II köites) on
koostatud
vastavalt
Keskkonnamõju
hindamise
ja
keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse §40 nõuetele, heakskiidetud KSH
programmile ja keskkonnamõju hindamise heale tavale.
Teemaplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise protsess on
viidud läbi vastavalt Planeerimisseaduse ning Keskkonnamõju hindamise
ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse nõuetele ja planeerimismenetluse
heale tavale.
Keskkonnamõju hindamise aruanne kiideti heaks Keskkonnaameti Viru
regiooni poolt 06.05.2009.
Pärast keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande heakskiitmist
jätkus planeerimisprotsess. Käesolevas integreeritud (planeering ja
keskkonnamõju hindamine) II köites on pärast KSH aruande heakskiitmist
tehtud täiendusi ja korrektuure, kuid need ei muuda keskkonnamõju
hindamise järeldusi.
Töö
koostamisel
konsultandina
osalenud
planeerimisja
keskkonnakorraldusfirma Hendrikson&Ko tänab kõiki töö valmimisele
kaasaaidanuid, eriti Sonda ja Lüganuse vallavalitsuse spetsialiste,
juhtrühma liikmeid ja kohalikke elanikke nende aktiivse osalemise eest.
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1 Ülevaade üldplaneeringust
strateegilisest hindamisest

ja

1.1 Teemaplaneeringu
võimalused

sisu

eesmärk,

keskkonnamõju
ja

elluviimise

Käesoleva teemaplaneeringu eesmärk on täpsustada ja täiendada
kehtivaid Sonda ja Lüganuse valla üldplaneeringuid põhiliste tehnovõrkude
trasside ja elektrienergia jaotamise ja –tootmise maa asukoha määramise
osas valitud planeeringualal tuulikupargi rajamiseks.
Tuulikupargi rajamise eesmärgiks on tuulest elektri tootmine. Tuulikupargi
rajamisega suurendatakse taastuvenergia osakaalu Eesti energeetikas.
Kütuse- ja energiamajanduse pikaajaline riiklik arengukava aastani 2015
(kinnitatud Riigikogu 15. detsembri 2004. a otsusega; RTI, 23.12.2004,
88, 601) näeb ette taastuvate energiaallikate kasutamise soodustamist
riigi poolt. Aastaks 2010 peab nende osakaal ulatuma 5,1%-ni
elektrienergia brutotarbimisest, taastuvelektri osakaal tõuseb ka edaspidi.
26.02.2009.a. on Valitsuse poolt heaks kiidetud „Eesti elektrimajanduse
arengukava aastani 2018“, kus on sätestatud, et: “Taastuvelektri osakaal
brutotarbimises on kasvava trendiga ja saavutab aastaks 2010 vähemalt
5,1%; aastaks 2015 vähemalt 15%“.
Vastavalt nn Taastuvenergeetika direktiivile on Euroopa Liidus eesmärgiks
aastaks 2020 taastuvatest allikatest lähtuva energiaga katta 20%
energiavajadusest. Igal liikmesriigil on vastav protsent individuaalne Eesti peab seniselt 18% tasemelt jõudma 25% tasemele. Tuuleenergia
rakendamine on üheks olulisimaks võetud kohustuse täitmise
võimalustest.
Teemaplaneeringu ülesanne on maakasutuse funktsioonide määramine ja
maakasutustingimuste seadmine võttes aluseks olemasolevate ja
perspektiivsete ressursside parima kasutusviisi. Planeerimisseaduse § 7 lg
2 p 2 ja § 8 lg 2 p 2 sätestavad, et teemaplaneeringut saab koostada
kehtiva maakonnaplaneeringu või
üldplaneeringu täpsustamiseks ja
täiendamiseks. Teemaplaneeringut ei saa koostada, kui kehtivat
maakonnaplaneeringut või üldplaneeringut ei ole. Sonda vallal ja
Lüganuse vallal on
kehtestatud kogu valla territooriumi hõlmav
üldplaneering. Sonda Vallavolikogu 23.03.2005 aasta määrusega nr 27 on
kehtestatud Sonda valla teemaplaneering „Valla majanduslikku ja
ruumilist arengut täpsustavad tingimused”.
Teemaplaneeringu ülesanne on läbi viia tuulikupargi asukohavaliku
Planeerimisseaduse kohane planeerimisprotsess, et läbi arutada
tuulikupargi antud kohale rajamise võimalused, selle erinevad alternatiivid
ning planeeritava tegevusega kaasnevad võimalikud keskkonnamõjud.
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Teemaplaneeringu
alternatiivi:

algatamise

hetkel

võeti

aluseks

kaks

peamist

•

Tuulikupargi rajamise alternatiiv, mille esialgse tuuleoludest
lähtuva visiooni koostas AS Raunistal (tuginedes Ain Kulli 1996
aastal koostatud Eesti tuuleatlasele ning Garrad Hassan and
Partners Limited poolt 2006. aastal koostatud uuringule
„Specification of wind monitoring campaign for the Purtse wind
farm, Estonia“). Planeerimisprotsessi käigus on tuulepargi rajamise
alternatiiv oluliselt muutunud ja täpsustunud – muutunud on
tuulikute arv ja asukohad ning lisandunud on uusi arendajaid.

•

Null-alternatiiv, ehk antud alale tuulikuparki ei rajata ning ala
maakasutus säilib sarnaselt olemasolevale.

Tuulikupargi rajamise (kavandatava tegevuse elluviimise) alternatiivi
juures vaadeldi töö käigus täpsustuvaid mitmeid all-alternatiive, eeskätt:
•

Tuulikute arvu ja konkreetsete asukohtade alternatiivid.

•

Tuulikute võimalikud tehnoloogilised alternatiivid (tuuliku mark,
võimsus, torni kõrgus, rootori läbimõõt, vundamendi tüüp jms).

•

Ühenduskaabli
ja
alajaamade
asukohtade
ja
lahenduse
alternatiivid.
Teemaplaneering käsitleb viie arendaja ettepanekuid tuulikute
rajamise/asukoha osas ning sisuliselt on tegemist erinevate
tuulikuparkidega osaliselt samal maa-alal.

•

Planeeringu algfaasis oldi teadlikud, et sõltuvalt arendaja valikutest ja
tootjate
pakkumistest
võib
tuulikute
tüüp
ja
paiknemine
planeerimisprotsessi käigus muutuda, kuid võimsus ja gabariidid
tõenäoliselt oluliselt ei muutu. Töö koostamise algfaasis eeldati, et
kasutatav tuulik on 100 m torutorniga. Teemaplaneeringu koostamise ajal
täpsustus, et Pos 1-20 kavandatud asukohtadesse paigutatakse tuulikud
Vestas V90 ning Pos a-o tuulikud Nordex N90. Positsioonidel I – XIV on
eeldatava tuulikuna kasutatud Vestas V90 sarnaste parameetritega nagu
positsioonidel 1-20. Planeeringus ja mõjude hindamises on arvestatud
tuulikute järgmiste tehniliste näitajatega:
Vestas V90:
•

koonilis-silindrilise torutorni kõrgus 105 m,

•

kolmelabalise rootori läbimõõt 90 m,

•

pöörlemiskiirus 9-15 rpm,

•

rootori käivitumiseks vajalik tuule kiirus on 2,5 m/s,

•

rootor seiskub, kui tuule kiirus ületab 21/25 m/s,

•

nominaalne tuule kiirus 13 m/s,

•

eluiga 20+ aastat.

Nordex N90 (vastavalt arendajapoolsele informatsioonile):
•

koonilis-silindrilise torutorni kõrgus 100 m;
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kolmelabalise rootori läbimõõt 90-100 m.

Käesolev olulise ruumilise mõjuga objekti üldplaneeringu teemaplaneering
viiakse läbi haja-asustuses. Koostatava teemaplaneeringu otsene eesmärk
on maakasutus- ja ehitustingimuste seadmine tuulikupargi/tuulikuparkide
rajamiseks arendajapoolse detailse visiooni olemasolul täpsusastmes
(detailplaneeringu täpsusaste), mis lubab (kuna tegemist ei ole tiheasutusalaga) planeeringu kehtestamise korral arendajal taotleda vallalt
projekteerimistingimusi
ning
vastavalt
projekteerimistingimustele
koostatud projekti alusel väljastada kohalikul omavalitsusel ehitusluba.
Teemaplaneeringuga määratav maakasutus annab sisulised alused
katastriüksuste sihtotstarvete määramiseks planeeringualal vastavalt
Maakatastriseaduse § 18.
Maakatastriseaduse § 18. Katastriüksuse sihtotstarbe määramine
(6) Planeerimisseaduse kohase detailplaneeringu koostamise kohustuse
puudumise korral määrab kohalik omavalitsus katastriüksuse sihtotstarbe
planeerimisseaduse kohase üldplaneeringu alusel. Üldplaneeringu puudumise
korral määrab katastriüksuse sihtotstarbe kohaliku omavalitsuse volikogu.

Seega käesolev teemaplaneering teostatakse võimalikult suures ulatuses
arendatavate tuulikute (terviklik objekt Purtse tuulikupark) osas sisuliselt
detailplaneeringu täpsusastmes, mis annab ehitiste projekteerimise
aluseks olevad detailsed maakasutus- ja ehitustingimused. Pos a-o on
fikseeritud tuulikute mark, põhimõttelised juurdepääsuteed ja arendajal
on 17.10.2008 OÜ Põhivõrk poolt väljastatud liitumispakkumine 90 MW
liitumiseks Püssi alajaamas. Pos I-XIV on kajastatud tuulikute
hüpoteetiline mark.
Projekteerimise algstaadiumis on vajalik teostada topo-geodeetilised
mõõdistustööd planeeritavate tuulikute kinnistutel (igaüks kuni ca 10 000
m²) ning planeeritavate teede ja tehnotrasside ulatuses täpsuses 1:500
kuni 1:2000. Planeerimislahendusega näidatakse võimalikult paljude
arendatavate ja detailselt teadaolevate tehniliste karakteristikutega
tuulikute osas ära planeeritavate tuulikute asukohad, rajatiste ehitusalad,
ehitusõigus, juurdepääsud kinnistutele, samuti vajalikud tehnilised
kommunikatsioonid ning olemasoleva looduskeskkonnaga ümberkäimise
põhimõtted. Tuulikuid võib planeeringu kehtestamise järgselt püstitada
ainult planeeringu maakasutuskaardil määratud kohtadesse/alasse.
Lubatud on väikesed korrektuurid, sh asukoha osas, kui nendega ei
kaasne põhilahenduse muutus ega täiendav oluline negatiivne
keskkonnamõju (sh asukohamuutused ehitusprojekti kooskõlastamisel
Kaitseministeeriumiga, mida ei loeta planeeringu põhilahenduse
muutmiseks).
Ehitise (eeskätt tuulikud), välja arvatud teede ning tehnovõrgu ja -rajatise
püstitamiseks maatulundusmaa sihtotstarbega katastriüksusele, millel ei
asu ehitisi, moodustatakse iseseisev ehitise alust ning selle
teenindamiseks vajalikku maad hõlmav katastriüksus, mille sihtotstarbe
määrab kohaliku omavalitsuse volikogu ehitise kasutamise otstarbe alusel.
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Planeeringulahenduses on ette nähtud võimalus ehitada tuulikud 54
asukohas (Pos 1-20, a-o, I-XIV, 1´-2’, VIII’, IX’ ja XIV’), kuid mitmed
tuulikud asuksid sel juhul üksteisele sedavõrd lähedal, et nende tuult
varjava efekti tõttu muutuks tuulikute tootlikus majanduslikult
ebamõistlikuks. Seetõttu ei ehitata majandusliku ebaotstarbekuse tõttu
kõiki tuulikuid. Millised tuulikud ehitatakse, selgub arendajate reaalse
edasise arendustegevuse käigus. Ehituslubasid tuulikute ehitamiseks võib
välja anda (võttes arvesse planeeringu täpsusastet konkreetses asukohas)
mistahes järjekorras kõigisse planeeritud asukohtadesse.
Soodustamaks planeeringulahenduse optimaalses mahus realiseerumist,
ei ole planeeringulahenduse kohase tuuliku korral, projekteerimise ja
ehituslubade
faasis
alust
nõuda
kooskõlastust
naaberkinnistute
omanikega. Vastavalt Lennundusseaduse § 35 lõikele 61 tuleb
tuulegeneraatorite ja tuuleparkide detailplaneeringud ning ehitusprojektid
kooskõlastada
Lennuameti,
Kaitseministeeriumi
ja
Politseija
Piirivalveametiga. Lennuametil, Kaitseministeeriumil ja Politsei- ja
Piirivalveametil on õigus 30 päeva jooksul esitada põhjendatud
vastuväiteid detailplaneeringule või ehitusprojektile. Detailplaneeringuga
väljastatud projekteerimistingimused kehtivad kaks aastat.
Planeeringu teostamisega samaaegselt (sisuliselt selle osana) viidi läbi
keskkonnamõju strateegiline hindamine, mis põhimahus sisaldub
planeeringu II köites „Sonda ja Lüganuse valla ühise olulise ruumilise
mõjuga objekti („Purtse” tuulikupargi) asukohavaliku üldplaneeringu
teemaplaneeringu olemasoleva olukorra analüüs ja planeeringu protsess.
Planeerimisdokumendi keskkonnamõju strateegilise hindamise aruanne”.
Keskkonnamõju hindamise aruanne kiideti heaks Keskkonnaameti Viru
regiooni poolt 06.05.2009.
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hindamine

käesolevas

Keskkonnamõju on kavandatava tegevusega eeldatavalt kaasnev vahetu
või kaudne mõju inimese tervisele ja heaolule, keskkonnale,
kultuuripärandile või varale. Keskkonnamõju peetakse oluliseks, kui see
võib eeldatavalt ületada tegevuskoha keskkonnataluvust, põhjustada
keskkonnas pöördumatuid muutusi või seada ohtu inimese tervise ja
heaolu, kultuuripärandi või vara.
Keskkonnamõju strateegilise hindamise (edaspidi lühendina ka KSH)
eesmärgiks
on
vastavalt
keskkonnamõju
hindamise
ja
keskkonnajuhtimissüsteemi seaduses sätestatule:
• arvestada
keskkonnakaalutlusi
strateegiliste
planeerimisdokumentide koostamisel ja kehtestamisel,
•

tagada kõrgetasemeline keskkonnakaitse ning

•

edendada säästvat arengut.

Käesoleva planeeringuga samaaegselt KSH läbiviimine tuleneb lisaks
sisulisele vajadusele ja eesmärgile ka seadusandlikust nõudest –
Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 33.
KSH
aruanne
on
koostatud
integreeritud
osana
planeeringu
tervikdokumentatsiooni järgides sealjuures Keskkonnamõju hindamise ja
keskkonnajuhtimissüsteemi seadust, heakskiidetud KSH programmi,
keskkonnamõju hindamise head tava ja Hendrikson&Ko senist positiivset
praktikat.
KSH teostamisel on selgitatud, kirjeldatud ja hinnatud planeeringu
elluviimisega kaasnevat olulist keskkonnamõju ja peamisi alternatiivseid
meetmeid, tegevusi ja ülesandeid, arvestades planeeringu eesmärke ja
käsitletavat territooriumi.
KSH
koostamisel
on
arvestatud
asjaoluga,
et
strateegiliseks
planeeringudokumendiks on teemaplaneering, mille lahendus töötatakse
välja
detailplaneeringu
täpsusastmes,
loomaks
võimaluse
projekteerimistingimuste andmiseks ilma detailplaneeringuta (mis oleks
antud juhul sisuliselt kahe dubleeriva ja asjatult ressursse raiskava
planeerimisprotseduuri teostamine).
Seega on teadlikult arvestatud KMHKJS seaduses §40 lg 3 p 3 sätestatud
põhimõttega vältida asjatult mitmekordset mõju hindamist. Käesolev KSH
on koostatud täpsusastmes, mis peaks olema piisav keskkonnaalaste
otsuste tegemiseks lisaks planeeringu faasile ka projekteerimistingimuste
ja ehitusloa väljastamisel ning suures osas ka tuulikupargi opereerimisel.
Täiendavad keskkonna-alased tööd võivad osutuda vajalikuks seni
teadmata oluliste muutuste korral kas planeeringus, tuulikupargi muus
arendus- või opereerimisfaasis, samuti seadusandlike nõuete muutumisel.
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Hindamise ja mõjude prognoosimise meetodid
Kavandatava tuulikupargi rajamisest ja ekspluatatsioonist tingitud
keskkonnamõju
määratlemisel
kasutati
kontrollnimekirjade
ja
kaardikihtide (EELIS-e jm andmekihid) meetodit, mis võimaldavad lähtuda
eelkõige kohalikest oludest (nt kaitstavate objektide olemasolu, taimestik
jm). Lisaks võeti arvesse rahvusvahelist ja Euroopa kogemusest
tuulikuparkide rajamisel ja nende võimaliku mõju väljaselgitamisel, nagu
dokument Europan Best Practice Guidelines for Wind Energie Development
(europa.eu.int/comm/energy/res/sectors/doc/wind_energy/best_practice.
pdf). Asustatud piirkondades peetakse olulisemateks tuulikuparkidega
kaasnevateks keskkonnaprobleemideks visuaalset häiringut ja müra. Palju
räägitakse ka tuulikuparkide võimalikust mõjust linnustikule ja
nahkhiirtele. Piirkonnas viidi 2007. a kevadel/suvel läbi linnustiku seire ja
nahkhiirte detektoruuring, Müra leviku ja varjutamise ulatuse/kestuse
modelleerimiseks kasutati spetsiaaltarkvara WindPro.
Mõjude prognoosimisel kasutati lisaks eksperthinnangutele analoogiate
meetodit. Eestis on tuuleturbiinidega seotud kogemusi oluliselt
lühemaajaliselt kui mujal maailmas ja Euroopas, kus on aastakümnete
jooksul läbiviidud palju erinevaid uuringuid tuulikuparkide mõjust nii
loodus- kui sotsiaal-majanduslikule keskkonnale (nagu avalikkuse
suhtumine, müra, linnustik, nahkhiired, kariloomad jm). Selliseid teiste
maade kogemusi on kasutatud erineva üldistusastmega ka käesolevas
töös.

1.3 Planeeringu ja KSH osapooled
Planeeringu ja KSH protsessis osalevad mitmed osapooled. Need on:
•
•
•
•

•

•
•
•
•

Planeeringu koostamise algatajad, korraldajad ja kehtestajad
Lüganuse ja Sonda vallavolikogu ning vallavalitsus.
Planeeringu algatamise ettepaneku tegija AS Raunistal, kui
arendaja.
Planeeringu koostamise konsultant ja keskkonnamõju strateegilise
hindamise ekspert OÜ Hendrikson&Ko.
Keskkonnaministeerium ja Keskkonnaameti Viru regioon
(kuni 31. jaanuar 2009 Ida-Virumaa Keskkonnateenistus) kui KSH
järelvalvaja.
Sotsiaalministeerium ja Kultuuriministeerium kui võimalikud
huvitatud osapooled tulenevalt KSH protsessi loogikast ja KSH
seadusandlusest.
Planeeringuala maaomanikud.
Piirkonna elanikud.
Valitsusvälised organisatsioonid ja kodanikeühendused.
Laiem avalikkus.
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Avaliku huvi ja kohalike olude paremaks arvestamiseks komplekteeriti
planeeringu koostamisel Lüganuse ja Sonda omavalitsuste ametnikest ja
kohaliku elu eestvedajatest teemaplaneeringu juhtrühm.
Juhtrühma moodustavad:
1. Arno Rossman – Lüganuse vallavanem
2. Anne Liinak – Lüganuse Vallavalitsuse maanõunik
3. Juho Põld – Lüganuse Vallavolikogu liige, Purtse külavanem
4. Kaja Toikka - Lüganuse Vallavolikogu liige
5. Evald Männiksaar - Lüganuse Vallavolikogu esimees
6. Kaido Roos - Lüganuse Vallavolikogu liige
7. Karli Kivi - Lüganuse Vallavolikogu liige
8. Priit Uus - Lüganuse külavanem
9. Maarika Uudeküll – Varja küla esindaja
10.Uno Sepp – Aa küla esindaja
11.Janek Lainjärv - Lüganuse Vallavolikogu liige
12.Ants Kangro – Lüganuse Vallavalitsuse ehituskonsultant
13.Madis Olt – Sonda Vallavalitsuse liige
14.Ülle Tiitsu - Sonda Vallavolikogu liige, Erra külavanem
15.Kaupo Tihvan - Sonda Vallavolikogu liige
Planeeringuala läheduses asuva Aseri valla
määrati abivallavanem Ivo Korjus.

poolseks

kontaktisikuks

Planeeringu
koostamise
konsultant
ja
keskkonnamõju
(Hendrikson&Ko) osales töös arvuka töörühmana koosseisus:
1. Kuido Kartau – projektijuht, keskkonnamõju hindaja
2. Marika Pärn - planeeringuspetsialist
3. Rauno Schults - planeeringu protsessi konsultant
4. Alar Jürgenson - keskkonnaspetsialist
5. Pille Metspalu - planeeringuspetsialist
6. Veiko Kärbla – keskkonnaspetsialist (müra, visualiseeringud)
7. Ülli Reimets - kartograaf
8. Tatjana Obuhova – kartograaf
9. Oliver Parrest - kartograaf
10.Tiit Oidjärv – keskkonnaspetsialist (sotsiaalne keskkond)
11. Kaile Peet – keskkonnaspetsialist
12.Peep Leppik
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1.4 Teemaplaneeringu alused – õiguslik taust
Eesti Vabariigis on omavalitsuse territooriumi üldplaneeringu teostamise
kohustus
sätestatud
planeerimisseadusega.
Vastavalt
planeerimisseadus § 8, p2, lg2, võib üldplaneeringut koostada
teemaplaneeringuna
kehtiva
üldplaneeringu
täpsustamiseks
ja
täiendamiseks vastavalt alltoodud eesmärkidele:
1) valla või linna ruumilise arengu põhimõtete kujundamine;
2) kavandatava ruumilise arenguga kaasneda võivate majanduslike,
sotsiaalsete ja kultuuriliste mõjude ning looduskeskkonnale avalduvate
mõjude hindamine ning selle alusel säästva ja tasakaalustatud
ruumilise arengu tingimuste seadmine;
3) maa- ja veealadele üldiste kasutamis- ja ehitustingimuste määramine;
4) detailplaneeringu koostamise kohustusega alade ja juhtude määramine
väljaspool linnu ja aleveid;
5) maareformi seaduse tähenduses tiheasustusega alade määramine;
6) miljööväärtuslike hoonestusalade, väärtuslike põllumaade, parkide,
haljasalade, maastike, maastiku üksikelementide ja looduskoosluste
määramine ning nende kaitse- ja kasutamistingimuste seadmine;
7) rohelise võrgustiku toimimist tagavate tingimuste seadmine;
8) teede ja tänavate, raudteede, sadamate ja lennuväljade asukoha ning
liikluskorralduse üldiste põhimõtete määramine;
9) vajaduse korral eraõigusliku isiku maal asuva tee avalikult
kasutatavaks teeks määramine teeseaduses (RT I 1999, 26, 377; 93,
831; 2001, 43, 241; 50, 283; 93, 565; 2002, 41, 249; 47, 297; 53,
336; 61, 375; 63, 387; 2003, 79, 530; 88, 594; 2004, 84, 569; 2005,
11, 44; 40, 312; 61, 479; 2006,30, 232; 2007, 12, 66; 14, 70; 15, 76;
45, 319; 63, 398; 66, 408) sätestatud korras;
10) põhiliste tehnovõrkude trasside ja tehnorajatiste asukoha määramine;
11) puhke- ja virgestusalade määramine;
12) ranna ja kalda piiranguvööndi ning ehituskeeluvööndi täpsustamine
looduskaitseseaduses (RT I 2004, 38, 258; 2004, 53, 373; 2005, 15,
87; 22, 152; 2006, 30, 232; 2007, 25, 131; 62, 396) sätestatud
korras;
13) vajaduse korral ettepanekute tegemine kaitse alla võetud maa-alade
ja üksikobjektide kaitserežiimi täpsustamiseks, muutmiseks või
lõpetamiseks;
14) vajaduse korral ettepanekute tegemine maa-alade ja üksikobjektide
kaitse alla võtmiseks;
15) üldiste riigikaitseliste vajaduste arvestamine ja vajaduse korral
riigikaitselise
otstarbega
maa-alade
määramine
ning
maakonnaplaneeringus määratud riigikaitselise otstarbega maa-alade
piiride täpsustamine;
16)
ettepanekute
tegemine
linnakeskkonna
kuritegevusriskide
ennetamiseks planeerimise kaudu;
17) muude seadustest ja teistest õigusaktidest tulenevate maakasutus- ja
ehitustingimuste kajastamine planeeringus.
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Planeerimisseaduse kõrval tuleb üldplaneeringu koostamisel lähtuda ka
teistest seadusandlikest aktidest, sh keskkonnamõju hindamise ja
keskkonnajuhtimissüsteemi seadusest. Nimetatud seaduse järgi on
strateegilistel
arengudokumentidel,
sealhulgas
üldplaneeringul,
keskkonnamõju strateegilise hindamise kohustus. Seadus sätestab, et
keskkonnamõju
strateegilist
hindamist
korraldatakse
strateegilise
planeerimisdokumendi
koostamise
käigus
enne
strateegilise
planeerimisdokumendi kehtestamist õigusaktiga.
Keskkonnamõju strateegilise hindamise nõue lähtub Euroopa Liidu
direktiivist 2001/42/EC (Directive on the assessment of the effects of
certain plans and programmes on the environment), et kindlustada teatud
plaanide ja programmide elluviimisel keskkonnakaitse ja keskkonnaga
arvestamine ning propageerida säästlikku arengut. Ruumilise planeerimise
juures mõistetakse selliste keskkondadena üksteisega tihedalt seotud ja
koos toimivat majandus-, sotsiaal-, kultuuri- ja looduskeskkonda, kus ühe
valdkonna arengul on mõju teistele valdkondadele. Ruumilise planeerimise
sellisest komplekssusest tulenevalt ei ole siin (erinevalt projekti või
sektorarengukava keskkonnamõju hindamisest) sageli võimalik hinnata
planeerimisotsustega kaasnevaid konkreetset keskkonnamõju, vaid
võimalikku keskkonnamõju – teisisõnu ei ole planeeringu koostamise ajal
võimalik ette näha antud keskkondades tulevikus toimuvaid konkreetseid
üksteist mõjutavaid protsesse, vaid pigem tõenäolisi ja võimalikke
protsesse, mistõttu hinnatakse ka võimalikke tagajärgesid/tulemusi ning
mõjusid.
Strateegilise planeerimise interdistsiplinaarsusest tulenevalt toimub
võimalik
keskkonnamõju
hindamine
planeerimisprotsessi
tihedalt
integreeritud osana, kus pidevalt kaalutakse/hinnatakse planeeritavate
tegevuste mõju erinevatele valdkondadele. Käesoleva planeeringu puhul
on seepärast lähtutud põhimõttest, et keskkonnamõju strateegiline
hindamine peab olema üldplaneeringu koostamisega protsessiga
paralleelne ja võimalikult integreeritud. Strateegilist mõju hindamist ei
nähta siinkohal kontrollmehhanismi, vaid abisüsteemi ja töövahendina, et
analüüsida ja hinnata planeeritavate tegevustega kaasneda võivaid
mõjusid ning langetada üldisest huvist lähtuvaid põhjendatud
kaalutlusotsuseid.
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1.5 Seos
muude
asjakohaste
arengudokumentidega

planeerimis-

1.5.1 Ida-Virumaa
maakonna
teemaplaneering
maakasutust suunavad keskkonnatingimused”

„Asustust

ja
ja

Teemaplaneering
määrab
asustust
ja
maakasutust
suunavad
keskkonnatingimused ning loob eeldused loodushoiu ja kultuurilisajaloolist aspekti arvestava ruumistruktuuri kujunemiseks Ida-Virumaal.
Teemaplaneering jaotub kaheks osaks: väärtuslikud maastikud ja roheline
võrgustik. Teemaplaneeringu tulemused on alusmaterjaliks linnade ja
valdade üldplaneeringute koostamisel ja täiendamisel, valgalade
veemajanduskavade koostamisel, kaitsekorraldus-, maakorraldus- ja
metsamajanduskavade koostamisel jne.
Roheline võrgustik
Teemaplaneering määrab ära üldised kasutustingimused rohelise
võrgustiku tuumalade ja koridoride toimimiseks. Välja toodud
kasutustingimused
on
aluseks
majandusja
arendustegevuse
planeerimisel rohelise võrgustiku aladel. Täpsemad kasutustingimused
määratakse metsakorralduskavades ning omavalitsuste planeeringutes,
mille koostamisel tuleb lähtuda teemaplaneeringus „Asustust ja
maakasutust suunavad keskkonnatingimused” esitatud nõuetest.
Nõuded rohelise võrgustiku toimimise säilitamiseks:
• Võrgustiku funktsioneerimiseks on vajalik, et looduslike alade
osatähtsus tuumalas ei langeks alla 90%.
•

Tuumalade ja koridoride maakasutamise sihtotstarvet pole
soovitatav muuta. Maa sihtotstarbe muutmise vajadusel tuleb
koostada
vastav
detailplaneering
ning
kooskõlastada
see
keskkonnateenistusega.

•

Tuumaladel
ja
koridoridel
tulundusmets ja seal võib
arendada majandustegevust.

•

Tugialadel ehk rohelisse võrgustikku kuuluvatel looduskaitselistel
aladel (kaitsealad, I ja II kategooria kaitsealuste liikide elupaigad,
jne) on majandustegevus seadustega kas keelatud või piiratud.

•

Tuumaladele ja koridoridele pole soovitatav teatud infrastruktuuride
(kiirteed, prügilad, sõjaväepolügoonid, jäätmehoidlad, mäetööstus
ja teised kõrge keskkonnariskiga objektid) rajamine. Juhul kui
nende rajamine on vajalik või vältimatu, tuleb üldplaneeringute
ja/või detailplaneeringute koostamise käigus hoolikalt valida
rajatiste asukohta ning koostada keskkonnamõju hindamine.

•

Kõrge keskkonnariskiga objektide planeerimisel tuleb ette näha
meetmeid nende negatiivse keskkonnamõju leevendamiseks ning
kompenseerimiseks.

on
metsakategooriaks
üldjuhul
vastavalt metsakorralduskavadele
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•

Rohelise võrgustiku koridoridel tuleb vältida lageraiet. Metsade
majandamisel on soovitatav kasutada valikraiet.

•

Rohelise võrgustiku alade maa sihtotstarvet muutvate tegevuste või
kavandavate joonehitiste (teed, kõrgepingeliinid jne), samuti
vooluveekogude sängide õgvendamise plaanid tuleb kooskõlastada
omavalitsuse, maavalitsuse ja keskkonnateenistusega.

•

Uute ehitusalade planeerimisel tuleb silmas pidada, et ei häiritaks
rohelise võrgustiku toimimist. Asustuse kavandamisel ei tohi läbi
lõigata rohelise võrgustiku koridore ega häirida tuumala
terviklikkust.

•

Omavalitsuste üldplaneeringutes tuleb linnadega piirnevates
metsades kaitsemetsana reserveerida u. 1 km laiune nn. roheline
vöönd. Erandjuhul on linna rohelise vööndi suunal lubatud arendada
elamuehitust, kui see ei häiri rohelise võrgustiku funktsioneerimist.

•

Omavalitsustel, mille territooriumil on põhjavee reostusohtlikud
alad,
tuleb
ette
näha
meetmeid
põhjavee
reostusohu
vähendamiseks.

•

Puisniitudel ja struuga aladel on koosluse säilitamise huvides vajalik
taastada
põllumajandustegevus
(karjatamine
ja
regulaarne
niitmine).

Planeeringuala piirides asuvad rohekoridorid (K2 ja K3) maa-ala kesk- ja
lääneosas, mis enamasti langevad kokku planeeringualasse jääva
metsamaaga. Teemaplaneering toob välja ka puuduvad rohekoridorid, kus
koridor on katkenud või kuhu võrgustiku parema toimimise eesmärgil
oleks vajalik täiendava koridori rajamine: planeeringualal kulgevad need
koridorid kesk- ja idaosas, valdavalt üle loodusliku rohumaa, karjamaa
ning kompleksviljeluses oleva maa.
Eesti senises praktikaks on rohevõrgustiku alale paigutatud mitmeid
tuulikuparke (nt Läänemaal, Harjumaal). Käesoleva planeeringu
koostamisel on olemasolevaid ja puuduvaid rohekoridore arvesse võetud
ning planeeringulahenduse kaudu on maksimaalselt püütud aidata kaasa
rohekoridori säilimisele.
Väärtuslikud maastikud
Järgnevad asustust ja maakasutust suunavad kasutustingimused
määravad väärtuslike maastike säilitamiseks ja väärtuste suurendamiseks
vajalikud üldised meetmed ning on üldiseks aluseks majandus- ja
arendustegevuse
korraldamisel
teemaplaneeringus
Asustust
ja
maakasutust suunavad keskkonnatingimused” eristatud aladel. Täpsemad
kasutustingimused määratakse väärtuslike maastike hoolduskavadega,
mille alusel täiendatakse omavalitsuste üldplaneeringuid.
•

Säilitada väärtuslike maastike omapära.
o

Väärtuslike maastike maa sihtotstarbe muutmine pole soovitatav
juhul, kui sellega muutub oluliselt maastikumuster.
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o

•

Säilitada ja avada silmapaistvalt ilusad vaatekohad.
o

o

o
•

Väärtusliku maastiku hoolduskava koostamisel tuleb pöörata
erilist tähelepanu vaatekohtade lähipiirkonna arendustöödele
(vaadete avamine ja säilitamine, ehituspiirangud vaadetele jne).
Arendamist vajavad vaatekohtade
prügimajandus, puhkepingid jne).

infrastruktuur

(tualetid,

Vastavad kavad tuleb kohalike omavalitsustel koostöös
naaberomavalitsuste,
maavalitsuse
ja
Keskkonnaministeeriumiga valmis teha (soovitatavalt sätestati
tähtajaks 2005. aasta lõpp). Kavas tuleb täpsustada väärtuslike
maastike ulatust ja piire, aga ka täpselt ette näha väärtuslike
maastike säilitamiseks, hooldamiseks ning arendamiseks
vajalikud tegevused. Hoolduskavade alusel täiendatakse
kehtivaid üldplaneeringuid.

Uute rajatiste ja joonehitiste projekteerimisel tuleb tagada
olemasolevate väärtuste säilimine ning maastikuarhitektuuriline
sobivus väärtusliku maastiku taustaga.
o

o

o

•

Reserveerida ilusate vaatekohtade maad puhkekohtadeks ja
avaliku kasutusega aladeks.

Igale väärtuslikule maastikule tuleb koostada maastikuhoolduskava.
o

•

Uute hoonete rajamisel või vanade ümberehitamisel tuleb
jälgida, et uuendused ei rikuks maastiku üldilmet ning ühtiks
piirkonnale iseloomuliku ehitusstiiliga.

Eriti väärtuslikes maastiku osades tuleb maastikuhoolduskavasid
aluseks
võttes
üldplaneeringuga
kehtestada
vastavaid
maakasutus- ja ehitustingimusi.
Maastike eriti väärtuslike osiste ning võimalike konfliktalade
(uute hoonestusalade, maakasutuse muutmise kavade jne)
arendamise
suunamiseks
tuleb
koostada
vastavad
detailplaneeringud.
Tuuleturbiinide,
mobiilsidemastide
ja
teiste
maastikul
domineerima jäävate objektide asukoha valiku aluseks on
soovitav
igal
konkreetsel
juhul
lähtuda
ekspertide
maastikuanalüüsist.

Põllumajandusmaad
kasutusel olevatena.
o

tuleb

säilitada

avatuna

ning

soovitatavalt

Koostöös
maaomanike,
taluliitude
ja
külaliikumise
organisatsioonidega ning omavalitsustega tuleb leida võimalusi
väärtuslike
põllumajandusmaade
kasutuses
hoidmiseks.
Põllumaade kasutuses hoidmine ning võsastumise vältimine on
hoolduslepingute objektiks.

o

Likvideerida
maastike
üldilmet
kahjustavad
varemed jms heakorrastamata objektid.

peremeheta

o

Erilist tähelepanu tuleb pöörata väärtuslikele maastikele jäävate
asulate heakorra suurendamisele.
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Leida
lahendusi
endiste
suurmajandite
tootmishoonete
(karjalaudad
töökojad
jms)
heakorrastamiseks
või
lammutamiseks.
Suurt tähelepanu tuleb pöörata prügimajanduse korrastamisele
nii väärtuslikele maastikele jäävates asulates, kui ka nende
lähiümbruses.

Teemaplaneeringuga
määratletud
väärtuslikeks
maastikeks
on
planeeringualaga osaliselt kattuv Lüganuse-Purtse väärtuslik maastik
(maakondlik) ja piirnev Sope-Ontika väärtuslik maastik (maakondlik).
Planeeringuala läbib kaks teemaplaneeringuga määratletud ilusat teelõiku:
Püssi-Purtse tee ning Kõrkküla-Purtse tee. Nendelt teedelt on tuulikupark
vaadeldav.
Teemaplaneeringuga
määratletud
ilusaid
vaatekohti
planeeringualal ei asu.
Käesoleva planeeringu koostamisel on väärtuslike maastikega arvestatud
ning püütud planeeringulahenduse kaudu aidata kaasa nende säilimisele
ja arengule.

1.5.2 Sonda ja Lüganuse valdade üldplaneeringud
Sonda vallal ja Lüganuse vallal on kehtestatud kogu valla territooriumi
hõlmav üldplaneering. Sonda Vallavolikogu 23.03.2005 aasta määrusega
nr 27 on kehtestatud Sonda valla teemaplaneering; valla majanduslikku ja
ruumilist arengut täpsustavad tingimused.
Lüganuse valla üldplaneering
Valla üldplaneeringu ülesanne on kavandada
valla territoriaalmajandusliku arengu põhisuunad ja määratleda arengutingimused,
määrata detailplaneeringut vajavad alad ja kavandada loodusressursside
säilimine ja kasutamine, määrata tehnilise infrastruktuuri rajatiste
asukohad,
selgitada
piirangud
maakasutusele
arvestades
valla
territooriumil
kujunenud
olukorda,
kaitstavaid
loodusobjekte,
kultuurimälestisi, väärtuslikke põllumaid, looduskooslusi jm. ning teha
ettepanekud valla territooriumi funktsionaalseks tsoneerimiseks.
Arvestades valla sotsiaal-majandusliku arengu kava ja maareformi
tingimusi on käesoleva üldplaneeringu koostamisel eesmärgiks:
• selgitada
maakasutuse
piirangud
(nii
looduslikud
kui
tehnogeensed);
•

teha ettepanekud maade sihtotstarbe määramiseks;

•

reserveerida ehitusmaad;

•

käsitleda valla keskkonnaseisundit,
teedevõrku jne.
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Lüganuse valla üldplaneeringuga nähakse ette:
•

•

Põllumajandustsoon:
o

Parematel
põllumaadel
sihtotstarbe kohaselt.

o

Üksikute talumajapidamiste planeerimine
ehitamine vastavalt ehitusmäärusele.

o

Keerukama tehnoloogiaga
detailplaneering.

taluhoonete

rajamisel

koostada

Tsooni kuuluvad valla ida-, kagu- ja lõunaosas asuvad
metsad.

o

Rannikumadalikumetsad hoiumetsad.
Metsade
majandamisel
kinni
Metsakorralduskeskuses
koostatud
metsakorralduse materjalidest.

pidada
Eesti
Ida-Virumaa

Metsade
väärtustamine
puhkemajandusliku ja metsa
kõrvalsaaduste ning oluliselt keskkonda kujundava ja
mõjutava faktorina.

Puhkemajandustsoon:
o

Puhkemajandustsoonina kasutatav kogu mere äärne ala
alates Liimalast kuni Aani, sh Liimala ja Aa supelrannad koos
rannateenindusobjektidega.

o

Planeeritud väikelaevade sadam.

o

Puhkelaager.

o

Turismiteenindusobjektid.

o

•

ettevõtete

ja

võimalikult

o

o

•

kasutada

Metsamajandustsoon:

o

•

maad

Matkarajad ja Euromatkarada (E-9) – puhkemajanduse üks
osa, läbib valla looduslikult kaunimaid ja kultuurilis-ajaloolisi
paiku ning ühendab valla loodus- ja kultuurimälestisi.

o

Aiandusühistu.

o

Krossirada .

Kompaktse hoonestusega ala:
o

Olemasolevad kompaktse hoonestusega alad (asulad) ja
suuremad eraldipaiknevad hoonetegrupid.

o

Arengueeldustega alad on Lüganuse, Purtse, Varja, Aa.

Perspektiivne elamute ja suvitusehitiste hajapiirkond:

Töö nr. 829/06

Purtse tuulikupargi teemaplaneering. II köide

o

•

Valla rannikuääred Aa, Moldova, Jabara, Purtse – võimalikud
elamute ja suvitusehitiste hajapiirkonnad.

Tootmistsoon:
o

o

•
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Suuremate tootmisaladena paiknevad vallas RAS „Kiviter”
settebasseinide maa-ala ja Moldova kruusakarjääri maa-ala.
Üldplaneeringus on toodud kasutatavad ja potentsiaalsed
tootmisalad
(alad,
kus
paiknevad
tühjaks
jäänud
tootmishooned), ettevõtlus- ja tootmisobjektid.

o

Tootmisettevõtete
arenguks
territooriumitest ja ehitistest.

piisab

olemasolevatest

o

Tootmisprofiili muutmisel silmas pidada keskkonnakaitselisi
nõudeid.

Muu maa:
o

Väheväärtuslikud põllu- ja metsamaad (eelpool nimetatud
funktsionaalsetest tsoonidest järelejäänud alad).

Asulate tsoneerimine
•

Lüganuse alevik:
o

o

o
o

o

Reserveeritud maa-ala üldkasutatavatele hoonetele Kiviõli
tee ja Kiriku tee nurka – võimalik rajada staadion ja
spordiväljak.
Reserveeritud äri- ja teenindusettevõtte maa-ala.
Endine
politseihoone
ja
mõisa
kõrvalhoone
rekonstrueerida teeninduskompleksiks, kuhu suunatakse
kaubandus, toitlustus, teenindus.
Eraldi ansambli moodustavad kirik, kalmistu, köstri
elamu,
leerimaja,
pastoraat.
Tühjad
hooned
rekonstrueerida ja leida tänapäevane kasutus.

o

Jalakäijate silla juures
teeninduse tarbeks.

o

Püssi kooli poolelioleva ehitise maa-ala ärimaaks.

o
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Planeeritav ala jaguneb tsoonideks – elu-ühiskondlik
tsoon ja tootmistsoon.

kasutamata

hooned

äri-

ja

Pereelamute reservala Püssi kooli kõrval ja Kiriku teel
oleva
ridaelamu
kõrval.
Lisaks
üksikud
krundid
pereelamute kvartalis.

o

Tööstusmaa-alas on piisavad ettevõtluse arenguks.
Vajadusel võimalus laiendada aleviku põhjaosas.

o

Kalmistu Kopli külas laieneb.
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•

Purtse küla:
o Purtse jõe suudmes asuv kalasadam ja kalatööstus
arenevad olemasoleval maa-alal.
o
o

o

Elutsoonis reservmaa-ala väikeelamute ehitamiseks.
Parandada ühendusteed üle jõe Purtse külast Liimala külla
(seoses
rannakompleksi
ja
väikelaevade
sadama
rajamisega).
Purtse
kindluselamu
ümbruses
ehitatakse
välja
kultuurikeskus, kus korraldatakse kontsere ning sisaldab
ka turistide teenindamiseks vajalikku – kauplus,
toitlustuskoht,
majutuskoht,
turismiinfopunkt,
suveniiritöökoda jne. Maksimaalselt rekonstrueerida
mõisaaegsed hooned ja leida neile tänapäevane
kasutusotstarve.

o

Mõisaaegne kuivati huviobjekt turistidele.

o

Kindluselamust lõuna pool asuval tootmismaal lammutada
arhitektuurimälestist varjavad ja sobimatud hooned.

o

Asula lõunapiiril mittesobiv hoone lammutada, sinna
parkla rajamine.

o

Asula põhjaosas asuv farmi territoorium heakorrastada.

o

Turismiobjekt Kurjuse ohvrite park.

o

Tallinn-Narva
mnt
teenindushooneks.

o

Parkmetsa äärde on reserveeritud maa-ala üldkasutatava
hoone tarbeks.

o

Oleva
spordiväljaku
rajamiseks.

o

Parkmetsa loodeserva maa-ala väikeelamute rajamiseks.

äärne

kõrvale

kauplus-söökla

maa-ala

hoone

lauluväljaku

Sonda valla üldplaneering
Sonda valla üldplaneeringuga nähakse ette:
• Põllumajandustsoon:
o Kõrge viljakusega põllumaad kasutada võimalikult sihtotstarbe
kohaselt.
o

Talumajapidamiste planeerimine ja
vastavalt kohalikule ehitusmäärusele.

o

Keerukama tehnoloogiaga ettevõtete rajamisel tuleb koostada
maa-ala detailplaneering.

o

taluhoonete

ehitamine

Kaitsmata alal ei tohi kavandada olemasolevate tootmishoonete
laiendamist
ega
rajada
uusi,
mis
võiksid
kujuneda
potentsiaalseteks reostusallikateks.
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•

Metsamajandustsoon:
o

•

kinni

pidada

neile

seni

määratud

Uljaste järve ümbrus, mis paikneb Uljaste maastikukaitsealal.
Ida-Viru maakonnaplaneeringu kohaselt ette nähtud avalikult
kasutatav supelrand.

Tiheasustusalad:
o

•

Metsade majandamisel
funktsioonist.

Puhkemajandustsoon:
o

•
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Erra ja Sonda alevik.

Tootmistsoon (tihehoonestusaladel):
o

Tootmisettevõtete
arenguks
territooriumitest ja ehitistest.

piisab

olemasolevatest

Asulate tsoneerimine
•

Erra alevik:
o

Väikeelamumaa laiendus ette nähtud aleviku idaosas Erra jõest
lõunas.

o

Tootmismaad põhja- ja lääneosa tootmistsoonis, alad on piisavad
ettevõtluse arendamiseks.

o

o

Ärimaa planeeritud asula keskele mõisahoonete ja majandi
kontoribaasil, Kiviõli-Varja maanteest põhjas paikneva endise
kaupluse baasil.
Lühiajalise puhkuse veetmiseks aleviku idaosasse planeeritud
perspektiivis park ja staadion.

Erra alevik on üks valla potentsiaalne arengupiirkond – elamuehitus,
ettevõtlus ärimaade baasil, olemasoleva tootmismaa otstarbekas
kasutuselevõtmine.

1.5.3 Sonda
valla
üldplaneeringu
teemaplaneering
„Valla
majanduslikku ja ruumilist arengut täpsustavad tingimused”
Teemaplaneeringuga täpsustatakse ja täiendatakse valla üldplaneeringu
maakasutuse sisulist käsitlust: valla munitsipaalteede määratlust,
eraomandis
olevate
teede
avalikuks
kasutuseks
määramist,
detailplaneeringu koostamise kohustusega alade määratlemist väljaspool
Sonda ja Erra alevikke, Uljaste järve puhke- ja virgestusala ning turismi
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arendusalade määratlust, kõlvikute kasutusotstarbe muudatusi, Satsu,
Ilmaste ja Varinurme küla ning Sonda aleviku ruumilist arenguperspektiivi
seoses Põhja-Kiviõli põlevkivikarjäär II osa avamisega.

1.5.4 Energeetika-alased dokumendid
Riiklikul ja rahvusvahelisel tasandil on mitmeid tuuleenergeetikat
käsitlevaid, puudutavaid ja mõjutavaid energeetika alaseid dokumente.
Kütuse- ja energiamajanduse pikaajaline riiklik arengukava aastani 2015
(kinnitatud Riigikogu 15. detsembri 2004. a otsusega; RTI, 23.12.2004,
88, 601) näeb ette taastuvate energiaallikate kasutamise soodustamist
riigi ning omavalitsuste poolt. Aastaks 2010 peab nende osakaal ulatuma
5,1%-ni elektrienergia brutotarbimisest.
26.02.2009.a. on Valitsuse poolt heaks kiidetud „Eesti elektrimajanduse
arengukava aastani 2018“, kus on sätestatud, et: “Taastuvelektri osakaal
brutotarbimises on kasvava trendiga ja saavutab aastaks 2010 vähemalt
5,1%; aastaks 2015 vähemalt 15%“.
Eesti kohustub Kyoto protokolli ratifitseerimisega 17. novembril 1998
vähendama 1990. aastaga võrreldes oma territooriumilt aastatel 20082012 õhku paisatavate kasvuhoonegaaside heitkoguseid 8% võrra.
Vastavalt nn Taastuvenergeetika direktiivile on Euroopa Liidus eesmärgiks
aastaks 2020 taastuvatest allikatest lähtuva energiaga katta 20%
energiavajadusest. Igal liikmesriigil on vastav protsent individuaalne Eesti peab seniselt 18% tasemelt jõudma 25% tasemele. Tuuleenergia
rakendamine on üheks olulisimaks võetud kohustuse täitmise
võimalustest.
Arendatav Purtse tuulikupark aitab kaasa neis dokumentides fikseeritud
eesmärkide täitmisel.
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2 Olemasolev olukord ja mõjutatava keskkonna
kirjeldus
2.1 Planeeringuala asend ja põhistruktuur
Planeeritav
ala asub Ida-Virumaal Lüganuse
ja Sonda valla
territooriumitel. Planeeringuala põhja- ja kirdepiir on minimaalselt ca 700
meetri kaugusel Soome lahest. Idast piirneb planeeringuala Püssi,
Lüganuse ja Purtse asulatega ning Purse jõega. lõunast Kiviõli-Varja
tugimaanteega (T-34). Läänes kulgeb planeeringuala piir piki Aseri valla ja
Lüganuse valla piiri. Teemaplaneeringuala pindala on ca 2913 ha.
Skeemkaart 1. Planeeringuala asukohaskeem
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2.2 Sotsiaalmajanduslik ülevaade
2.2.1 Asustus ja rahvastik
Teemaplaneeringu
maa-ala
paikneb
Lüganuse
ja
Sonda
valla
territooriumitel Sonda vallas asuv planeeringuala asub Erra, Vainu, Koljala
ja Erra-Liiva asumite territooriumil. Suurim tiheasustusala on Erra küla
kompaktne hoonestusala, mis asub planeeringuala sees ala lõunaservas
Kiviõli-Varja (T 34) maantee ääres ning see on ühtlasi ka planeeringuala
piiriks. Erra külas elas 01.01.2007.a. seisuga 225 elanikku. Erra küla
põhjaosas asuvad veel üksikud majapidamised. Vainu küla hajali asuvad
majapidamised asuvad valdavalt Kõrkküla-Erra maantee ja külatee ääres
planeeringuala edelaservas. Koljala küla aiandusühistute maa-ala asub
planeeringuala lääneservas Kõrkküla-Erra maantee ääres.
Lüganuse vallas asub planeeringuala Lüganuse, Matka , Purtse ja Liimala
asumite
territooriumil.
Suurim
planeeringuala
välispiirile
lähim
tiheasustusala on kagusse jääv Lüganuse alevik (496 elanikku
01.01.2007.a. seisuga). Kogu ulatuses asub planeeringualal hajaasutuse
iseloomuga Matka küla (33 majapidamist). Valdav osa Purtse küla hajali
asuvatest
majapidamistest
(121
majapidamist)
asub
väljaspool
planeeringuala hajali. Veidi tihedama iseloomuga hoonestusala on
koondunud Tallinn-Narva maantee äärde, asudes planeeringuala sees ala
kirdeservas. Liimala küla hoonestusala asub väljaspool planeeringuala
välispiiri Soome lahe äärses piirkonnas.
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Skeemkaart 2. Planeeringuala

Ajalooline
asustusstruktuur
vastavalt
1935-39.a.
ja
1945-52.a.
topograafilistele kaartidele on säilinud võrdlemisi sarnaselt tänapäevale.
Planeeringualal idaosa Matka ja Erra külade piirkond on olnud valdavalt
haritav maa ning lääneosa Koljala ja Kestla külade piirkond on põhiliselt
olnud aga metsane ja niiske ala, kus asustus on olnud samuti hõredam.
Sarnaselt tänapäevaga on paiknenud tihedam asustus planeeringuala
keskel asuvas Matka külas. Vt. skeemkaart 3. Ajalooliselt on tihedam
asustus olnud samuti Purtse jõe ümbruses Lüganuse ja Purtse külades.
Tuulikupargi rajamine antud alale ei lõhuks seega olulisi ajaloolisi
maastikuelemente ja maastikumustreid.
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Skeemkaart 3. Planeeringuala ajalooline ruumistruktuur (Eesti Vabariik
1935-39 ja vene 1945-52 )

Vastavalt statistikaameti 2007. aasta andmetele elas Lüganuse vallas
1078 inimest ja Sonda vallas 1009 inimest. Sotsiaalmajandusliku staatuse
järgi moodustas majanduslikult aktiivne elanikkond, Lüganuse vallas 68%,
mis on Eesti keskmisega võrreldav näitaja. Sonda vallas moodustas
mitteaktiivne elanikkond 63% rahvastikust, mis jääb natuke alla Eesti
keskmise
näitaja.
Kokkuleppeliselt
peetakse
majanduslikult
mitteaktiivseteks pensionäre ja alla 15 aastaseid.
Demograafiline
tööturusurve
indeks
näitab
tööturule
saabujate
osatähtsust
võrreldes
tööturult
lahkujatega.
Kui
demograafilise
tööturusurve indeks on suurem kui 1, võib prognoosida tööjõu pakkumise
suurenemist. Ja vastupidi: 1-st väiksem indeks prognoosib tööjõupuuduse
tekkimise võimalust. Vastavalt 2007.a. andmetele on Lüganuse valla
rahvastiku tööturusurve indeks 0.79 ning Sonda valla näitaja 0.72. Need
näitajad on lähedased Kirde-Eesti näitajale (0.78) kuid jäävad alla kogu
Eesti näitajale (0.88).
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2.2.2 Infrastruktuur
Teedevõrk
Teedevõrgu olukord ja paiknemine on planeeringualal ja selle
kontaktvööndis hea. Ala piirneb põhjast Tallinn-Narva maanteega (T-1-I).
Ala läbivad või alaga piirnevad igast küljest kohaliku tähtsusega
maanteed: Purtse-Lüganuse tee (T-13118), Kiviõli-Varja tee (T-34),
Kõrkküla-Erra tee (T-13132). Nimetatud teed tagavad hea ühenduse
nimetatud põhimaanteega ning nad on ühendatud planeeringualal asuvate
kruusakattega põllulaamade vaheliste teede ning pinnaseteedega.
Tehnovõrgud
Tehnovõrkudest läbib planeeringuala põhjaserva 110kV kõrgepinge õhuliin
ning planeeringuala lõunaserva 220kV ja 330kV kõrgepinge õhuliinid.
110kV õhuliinide korral on kaitsetsoon kummalegi poole liini 25 meetrit,
220-330kV liinide korral kummalegi poole liini 40 meetrit. Planeeringuala
läbivad ka mitmes suunas 10 kV õhuliinid. Planeeringuala läheduses
paikneb Püssi alajaam kus asub ka Purtse tuulikupargi liitumispunkt
Põhivõrguga.
Gaasitrass
Planeeringuala läbivad D kategooria gaasitrassid lääne-idasuunal mööda
Matka küla põhjaserva ning põhja-lõunasuunal mööda Erra küla
lääneserva. Kiviõli GJJ kuni Püssi linnani läbivad planeeringuala C
kategooria gaasitorustikud.
Vastavalt Vabariigi Valitsuse 2. juuli 2002 määrusele nr 212 kehtestatakse
gaasipaigaldise kaitsevööndi ja D-kategooria gaasipaigaldise hooldusriba
ulatus tulenevalt gaasipaigaldise ohutasemest, survest, võimsusest ja
asukohast.
Gaasipaigaldise torustiku maa peale ja maa alla paigaldamisel on
kaitsevööndi ulatus:
1) A- ja B-kategooria gaasipaigaldiste korral, sõltumata torustiku
läbimõõdust, 1 meeter;
2) C-kategooria gaasipaigaldiste korral, sõltumata torustiku läbimõõdust,
2 meetrit;
3) D-kategooria gaasipaigaldiste alla 200 mm läbimõõduga torustiku
korral 3 meetrit;
4) D-kategooria gaasipaigaldiste 200–500 mm läbimõõduga torustiku
korral 5 meetrit;
5) D-kategooria gaasipaigaldiste üle 500 mm läbimõõduga torustiku
korral 10 meetrit
Samuti tuleb säilitada ehitiste ohutuskujad D kategooria gaasitorustikest
vastavalt standardile „Eesti Standart EVS 884:2005”.
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Maaparandus
Maapinna liigniiskuse vähendamiseks on planeeringuala põhja-, kesk- ja
lõunaosas teostatud maaparandust ning seal asuvad maaparanduse
kuivendussüsteemid. Teemaplaneeringus tähistatud alal asuvad Lüganuse
vallas Mehide maaparandussüsteem, mille eesvool on Purtse jõgi, samuti
Purtse-Kestla1 ja Purtse-Kestla2 maaparandussüsteemid, mille eesvooluks
on Sõreda oja ning Sõreda oja lõik, mis on riigi poolt korrashoitav
ühiseesvool.
Sonda
vallas
asuvad
Aru-Vainu
ja
Koljala
maaparandussüsteemid, mille eesvooluks on Erra jõgi. Ehitiste täpsemad
andmed on maaparandussüsteemide registris ja Viru Maaparandusbüroos.
Juhul kui drenaažitorustiku paigaldamise kohta ei ole täpseid skeeme,
tuleb teede ja tuulikute ehitusalal teostada enne ehituse alustamist
drenaažtorustiku sondeerimist.
Vajaduse korral on võimalik nihutada drenaažtorustik kõrvale. Tagada
tuleb naaberkinnisasjade ja seotud olevate alade drenaaži jätkuv
toimimine ja kraavides vee takistusteta läbivool. Selleks tuleb
drenaažkuivendusega
aladel
tuleb
projekteerida
transiitkollektor.
Maaparanduse seisukohast on soovitatav projekteerida tuulikute
teenindamiseks planeeritavatele maaüksustele piirdekraavid.
Skeemkaart 4. Planeeringuala kuivendusalad
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2.2.3 Kinnisvara ja ettevõtluskeskkond
Planeeringulahendusega kavandatavate tuulikute maa-alal ei asu
tööstuslikule tootmisele suunatud ettevõtteid ja teenindusasutusi.
Valdavalt on tegemist põllumajanduslikus kasutuses oleva maaga, kus
asub mitmeid loomalautasid ning metsamaaga. Planeeringuala lõunaosas
asub Erra alevik, kus asub ka tööstuslikule tootmisele suunatud
ettevõtteid ja teenindusasutusi. Planeeringuala paikneb küllaltki lähedal
piirkonna tõmbekeskustele – Kiviõlile ning Püssile ning mitte väga kaugel
Kohtla-Järvelt. Nendes asulates tegutseb piirkonna põhiline ettevõtlus.
Planeeringuala põhjaosas asub riiklikult ja piirkondlikult oluline
liiklusmagistraal Tallinn-Narva maantee. Lüganuse vallas tegutses
01.05.2008 seisuga ca 78 ettevõtet (sh FIE-d) ja Sonda vallas 72
ettevõtet. Juhtivateks tootmisharudeks on põlevkivi- ja keemiatööstus,
samuti õmblustööstus ja puidutööstus ning põllumajanduslik tootmine.
Arvuliselt valdav osa ettevõtteid tegeleb kaubanduse ja teenindusega.
Suurimad tööandjad on Kiviõli Keemiatööstuse AS ja AS Repo Vabrikud.
Sihtotstarve.
Teemaplaneeringu
sihtotstarbelt maatulundusmaa (M).

alast

moodustab

Skeemkaart 5. Planeeringuala jagunemine katastriüksusteks
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Tabel 1. Katastriüksused, millest osaliselt moodustatakse tuulikute katastriüksused:

Suurkõrtsi
Tülli
Veskivälja
Otsavälja
Vanatoa
Tinase

43701:001:0054
43701:001:0184
75101:003:0294
75101:003:0289
75101:003:0120
75101:003:0119

Pos 12
Pos 14
Pos 15
Pos 20
Pos
6-9,
13, 16, 18
Pos
2-5
Pos 10
Pos 11
Pos
17, 19,
Alajaam
Pos I
Pos a, b
Pos c, d
Pos e, f
Pos g, h
Pos i, VIII,
VIII1, IX1,
Alajaam
Pos j, k

muu

Pos 1
Pos 11, 21

Pindala
ha

õue

Katastri nr

rohumaa

Katastri nimetus

Haritav

Pos nr

metsamaa

Olemasolev maakasutus ha

12,69

2,85

1,06

7,11

-

1,67

33,97

32,06

-

-

-

1,91

0,9809

-

-

0,9809

-

-

1,3805

0,9053

-

-

-

0,4752

13,36

-

3,44

8,67

-

1,25

13,62

-

2,56

10,96

-

0,1

Riigi
reservmaa
Piirivälja

43701:001:0289

66,14

51,75

12,02

-

-

2,37

Viiru
Vindi
Reformimata riigimaa

43701:001:0291
43701:001:0292

16,00
15,02

-

4,09
4,57

4,40
6,98

-

7,51
3,47

Kivimäe

75101:003:0271

Katri
Pekka
Haaviku
Laurimatsi
Vare

43701:001:0238
43701:001:0247
75101:003:0165
75101:003:0210
75101:003:0140

13,90
14,89

10,09
-

2,18
-

9,29

1,32
-

0,40
5,6

14,86

-

-

2,77

-

12,09

Kasvu

75101:003:0077

10,22

0,07

1,0

8,43

-

0,72

16,59

6,4

1,2

5,4

-

3,6

48,42

45,87

-

-

-

2,55

6,19

-

0,54

5,57

-

0,08
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Kaasiku
Kivistiku
Sule
Kupra
Vahepõllu

75101:003:0750
75101:003:0195
75101:003:0066
75101:003:0090
75101:003:0130

Kukula
Suurevälja
Ädala
Vanavälja

75101:003:0124
75101:003:0136
75101:003:0133
75101:003:0144

Pos n
Pos o
Pos II-VII
Pos IX,
XIV1
Pos X
Pos XI, XII
Pos XIII
Pos XIV
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muu

Pos l, m

Pindala
ha

õue

Katastri nr

rohumaa

Katastri nimetus

Haritav

Pos nr

metsamaa

Olemasolev maakasutus ha

3,20

-

-

3,20

-

-

10,06

-

-

9,20

-

0,86

9,08

-

-

7,00

-

2,08

164,41

154,6

-

-

-

9,81

25,38

24,81

-

-

-

0,57

48,41

48,41

-

-

-

-

47,97

47,97

-

-

-

-

45,04

43,87

-

-

-

1,17

48,50

25,55

5,75

5,25

-

11,95
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2.3 Looduskeskkonna ülevaade
2.3.1 Geoloogia, geomorfoloogia ja mullastik
Aluspõhi
Planeeringuala aluskorra (aluskorra pealispinna) moodustavad alam
proterozoikumi tard- ja moondekivimid – gneisid. Aluskorra ülemine osa
on
pealispinnast
kuni
pooleteistsaja
meetri
sügavuseni
murenemisjälgedega.
Pealiskorra moodustavad erineva vanusega settekivimid; peamiselt
Vanaladekonna (Paleozoikumi) kesk-ordoviitsiumi Aseri, Lasnamäe ja
Uhaku ladestike karbonaatkivimid, kus vahelduvad lubjakivid, dolomiidid
ja merglid.
Skeemkaart 6. Planeeringuala aluspõhi.
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Pinnakate
Planeeringuala paikneb Kirde-Eesti lavamaa lääneosas, mille iseloomulik
tunnus on aluspõhja ulatumine maapinna lähedale. Aluspõhjakivimeid
katvate setete paksus varieerub planeeringualal vähesel määral, ulatudes
0,5 – 2 m (kohati isegi rohkem). Aluspõhjakivimid on planeeringualal
suures osas setetega katmata ning paljandub paekivi. Küllaltki palju
esineb ka moreeniga ning vähemal määral madalsooturbaga kaetud
pinnakatet. Paekivi paljandid esinevad ulatuslikul alal planeeringuala
keskosas. Ala loodeosas moodustab kõige ülemise pinnakattekihi
madalsooturvas. Planeeringuala lõuna ja edelaosas asub moreenkattega
ala ning paljandub paekivi. Ala on suhteliselt tasane, absoluutsed
kõrgused jäävad 52 ja 44 meetri vahele.
Skeemkaart 7. Planeeringuala pinnakattekaart
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Maardlad
Planeeringuala paikneb pea täielikult Aseri fosforiidimaardla maa-alal.
Maavarade registri andmetel paiknevad planeeringualal maardla plokid nr.
9, 21, 22, 28, 32, 33 ja 40. Fosforiidi näol on tegemist passiivse
tarbevaruga. Planeeringuala põhjaosas väikesel alal asub Suurkõrtsi
lubjakivimaardla – plokid 1 ja 2 ning Kõrtsi kruusamaardla – plokid nr 1 ja
2. Nii lubjakivimaardla kui ka kruusamaardla näol on tegemist aktiivse
tarbevaruga ning Kõrtsi kruusamaardla on hetkel juba kasutuses.
Planeeringuala idaosas Matka külas asub Lüganuse lubjakivimaardla, mis
on kohaliku tähtsusega maardla. Seal leiduv maavara on arvel aktiivse
tarbevaruna, mis tähendab, et maavara kaevandamiseks on olemas sobiv
tehnoloogia ja maavaravaru on kaevandamise alustamiseks piisavalt
uuritud, kuid hetkel seal kaevandamist ei toimu.
Skeemkaart 8. Planeeringuala maardlad
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Piirkond on rikas ka põlevkivi poolest, kuid ühtegi põlevkivimaardlat
otseselt planeeringualal ei asu ning lähim maardla on planeeringualast ca
3,5 km kaugusel edelas, kus asub Eesti kaevanduse Kiviõli kaeveväli.
Planeeringualast ca 4 km kagus paikneb Aidu karjäär. Lisaks juba
tegutsevatele kaevandustele paikneb kavandatava tuulikupargi läheduses
veel mitmeid põlevkivimaardlaid, mida ei ole hetkel veel kasutusele
võetud. Nendest lähimad asuvad planeeringualast ca 3 km kaugusel
edelas olemasoleva Kiviõli kaevanduse lähedal ning ca 3,5 km kaugusel
kagus töötava Aidu karjääri läheduses.

Ehitusgeoloogilised tingimused
Tuginedes kvaternaarsete setete läbilõikele ja pinnakattekaardile, võib
väita, et pinnakate on valdavalt õhuke (valdavalt kuni 1 meeter) ja selle
all lasub lubjakivi, mis lubab eeldada häid või väga häid ehitusgeoloogilisi
tingimusi.
Ehituslikult on oluline planeeringuala teatud piirkondades esinev kõrge
pinnasevee tase.
Planeeringu järgselt, enne projekteerimist, teostatakse konkreetsetes
tuulikute asukohtades täpsustavad ehitusgeoloogilised uuringud.
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Geomorfoloogilised tingimused
Geomorfoloogiliselt kuulub ala tasandikupaigastike maastikutüüpi,
valdavalt paetasandike paigastiku alljärgnevatesse alltüüpidesse:
→ Ala põhjaosa kuulub väga õhukese kattega (<30 cm) paetasandiku
paigastiku alltüüpi;
→ Ala lõunaosa kuulub õhukese kattega paetasandiku paigastiku
alltüüpi.
Skeemkaart 9. Planeeringuala maastikuelemendid (paigastikud)

Mullastik ja drenaaž
Planeeringuala piirkonnas, Kiviõli ja Püssi ümbruses valitsevad peamiselt
leostunud ja leetjad liivsavimullad, paepealsed liivsavimullad (paepealsed
rendsiinad) ning glei-liiv-, saviliiv-, liivsavi- ja mitmekihilise lõimisega
mullad.
Planeeringualal domineerivad õhukesed paepealsed mullad,
paepealsed gleimullad ning rähk- ja klibumullad. Selles piirkonnas leidub
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rohkem ka koreserikkaid rähkseid ja rähkseid gleimuldi, leostunud ja
leetjaid muldi ning leostunud ja leetjaid gleimuldi.
Skeemkaart 10. Planeeringuala mullakaart

Ida-Virumaa teemaplaneeringu Asustust ja maakasutust suunavad
keskkonnatingimused“
andmetel
esineb
planeeringualal
mitmeid
väärtuslikke põllumaid (boniteet > 40). Väärtuslikud põllumaad esinevad
kavandatava tuulikupargi ala lõunaosas, Vainu külas ning Püssi asula
läheduses. Kokku on nende maade pindala ca. 150 ha (vt Skeemkaart 14
ptk 2.3.3 „Rohevõrgustik planeeringuala piirkonnas”)
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Maaparandus
Maapinna liigniiskuse vähendamiseks on planeeringuala põhja-, kesk- ja
lõunaosas
mitmes
piirkonnas
teostatud
maaparandust.
Teemaplaneeringus tähistatud alal asuvad Lüganuse vallas Mehide
maaparandussüsteem, mille eesvool on Purtse jõgi, samuti Purtse-Kestla1
ja Purtse-Kestla2 maaparandussüsteemid, mille eesvooluks on Sõreda oja
ning Sõreda oja lõik, mis on riigi poolt korrashoitav ühiseesvool. Sonda
vallas asuvad Aru-Vainu ja Koljala maaparandussüsteemid, mille
eesvooluks
on
Erra
jõgi.
Ehitiste
täpsemad
andmed
on
maaparandussüsteemide registris ja Viru Maaparandusbüroos. Juhul kui
drenaažitorustiku paigaldamise kohta ei ole täpseid skeeme, tuleb teede
ja tuulikute ehitusalal teostada enne ehituse alustamist drenaažtorustiku
sondeerimist.
Vajaduse korral on võimalik nihutada drenaažtorustik kõrvale. Tagada
tuleb naaberkinnisasjade ja seotud olevate alade drenaaži jätkuv
toimimine ja kraavides vee takistusteta läbivool. Selleks tuleb
drenaažkuivendusega
aladel
tuleb
projekteerida
transiitkollektor.
Maaparanduse seisukohast on soovitatav projekteerida tuulikute
teenindamiseks planeeritavatele maaüksustele piirdekraavid.

2.3.2 Veestik ja vetevõrk
Põhjavesi
Hüdrogeoloogiliselt eristatakse piirkonnas kvaternaari, siluri-ordoviitsiumi,
ordoviitsium-kambriumi ja kambrium-vendi põhjaveekihid.
Ida-Viru
maakonnas kasutatakse tsentraalseks veevarustuseks üldjuhul põhjavett,
kus põhiline kogus saadakse kambrium-vendi põhjaveekihist (80%) ja
kvaternaari põhjaveekihist (15%). Siluri-ordoviitsiumi ja ordoviitsiumikambriumi veekiht annab kuni 5% maakonna joogiveest.
Kambriumi-vendi veekompleks on kogu Põhja-Eesti jaoks üks olulisemaid
joogiveeallikaid ja Soome lahe rannikuäärsetel aladel sageli ainus
ühisveevarustusele sobiv veeallikas.
Maapinnalähedane põhjavesi on planeeringuala piirkonnas üldisemalt
kaitsmata ning kõrge reostusohtlikkusega, seda peamiselt õhukese
pinnasekihi tõttu. Kogu Ida-Viru maakonna põhjaosas on pinnakate õhuke
ja põhjavesi reostuse eest kaitsmata. Põhjavesi on hästi kaitstud ainult
kitsal rannikualal, kus avaneb Kambriumi sinisavi. Seega on põhjavesi
praktiliselt kogu planeeringualal kaitsmata.
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Skeemkaart 11. Põhjavee kaitstus planeeringuala piirkonnas (Allikas: Eesti
geoloogiakeskus)

Pinnavesi
Läänemeri jääb planeeringualast ca 1,5 km kaugusele. Planeeringuala
territooriumil on vetevõrk suhteliselt hõre. Planeeringuala läbib põhjaosas
Sõreda oja mis toimib ka planeeringuala põhjaosas olevate kraavide
eesvooluna. Kavandatava tuulikupargi ala lähedal paiknevad lõunas Erra
jõgi ning idas Purtse jõgi. Planeeringuala lõunaosas Erra jõe ümbruses
asub kaitse alla võetud Uhaku karstiala. Sealsel langatusalal on maa-aluse
jõe kohal kolm karstilehtrite ahelat, kuhu neeldub Erra jõgi. Püssi asula
läheduses ulatub karstiala kohati kavandatava tuulikupargi alale, kuid
enamasti jääb sellest siiski ca 500 m kaugusele. Tuulikupargi rajamisel on
veerežiimi kontekstis peamiseks olemasoleva kuivendussüsteemi võimalik
mõjutamine läbi teede rajamise, vundamentide ehitamise ja läbi
tõenäolise kuivenduskraavide korrastamise.
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Planeeringuala lõunaosas asuva Erra jõe valgala on 96,1 km2 ning
planeeringuala idaosas asuva Purtse jõe valgala on 810 km2. Ülevaade
nende jõgede ja teise veekogude ehituskeeluvööndi, piiranguvööndi ja
veekaitsevööndi ulatusest on toodud allpool olevas tabelis 2.
Tabel 2. Planeeringuala vooluveekogude kaitsevööndite ulatus
Veekogu
Ranna- ja
Ranna- ja kalda
veekaitsevöönd
kalda
ehituskeeluvöönd
(m)
piiranguvöönd
(m)
(m)
Erra jõgi
10
100
50
Purtse jõgi
10
100
50
Peakraavid,
10
50
25
maaparanduse
eesvoolud
Väikesed
1
50
25
maaparanduse
eesvoolud

Skeemkaart 12. Alamvesikondade piirid planeeringuala piirkonnas
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2.3.3 Maastikud, rohevõrk ja maakasutus
Planeeringuala asub Viru-Harju lavamaa idaosas ning konkreetsemalt
Kirde-Eesti lavamaal, mille moodustavad kulumisele vastupidavad
karbonaatkivimid. Kõlvikuliselt on ülekaalus haritav maa. Märkimisväärne
on ka metsamaa ja rohumaa osakaal. Tuulikupargiks kavandatav ala on
suhteliselt lage, metsasem on planeeringuala loodeosa, kuid üksikuid
metsatukki esineb ka planeeringuala lõunaosas. Metsa puhul on tegemist
peamiselt lehtmetsaga, mis kohati on vaheldumisi loopealsete
põõsastikega. Planeeringualal asub mitmeid väärtuslikke põllumaid
(boniteet > 40). Väärtuslikud põllumaad asuvad kavandatava tuulikupargi
ala lõunaosas, Vainu külas ning Püssi asula läheduses. Kokku on nende
maade pindala ca. 150 ha.
Skeemkaart 13. Metsad planeeringuala piirkonnas (Allikas: Metsakaitse- ja
Metsauuenduskeskus)
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Rohevõrgustik – vastavalt Ida-Virumaa maakonna teemaplaneeringule
„Asustust ja maakasutust suunavad keskkonnatingimused“ asuvad
planeeringuala piirides piirkondliku taseme rohekoridor K2 ja kohaliku
taseme rohekoridor K3. Need on põhja ja idaosas katkenud ning on
märgitud puuduvad koridorid, kus koridor on katkenud või kuhu
võrgustiku parema toimimise eesmärgil oleks vajalik täiendava koridori
rajamine. Lõunaosas on koridorid ühendatud suure tuumalaga T1. K2
taseme koridori laius on vahemikus 800 m kuni 2 km (valdavalt siiski ca
1.3 km) ja K3 taseme koridoril 500 – 900 m. Piirkondliku rohekoridori K2
pikkus on ca 3 km ja kohaliku rohekoridori pikkus ca 1,7 km. Põhjaosas
olev puuduv koridor on ca 1.2 km pikk ning osaliselt kaetud metsaga (ala
laius varieerub 150 m kuni 400 m-ni). Idaosas olev koridor kulgeb üle
loodusliku rohumaa ja veidi tihedama hoonestusega ala. Valdava osa
rohekoridorist moodustab leht- ja segametsaga kaetud metsamaa, kuid
kohaliku koridori idaosas leidub ka looduslikku rohumaad. Rohekoridor
piirneb enamasti haritava maaga.
Skeemkaart 14. Rohevõrgustik planeeringuala piirkonnas
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Valdav osa planeeritud tuulikutest paikneb rohevõrgustiku piirkondliku
tasandi koridoris K2 (sõltuvalt planeeringulahendusest ca 13-15 tuulikut).
Käesoleva planeeringu koostamisel on olemasolevate ja puuduvate
rohekoridoridega arvestatud ning püütud planeeringulahenduse kaudu
tagada rohekoridori säilimine ja funktsioneerimine.
Väärtuslikud maastikud.
Ida-Virumaa maakonna teemaplaneeringuga määratletud väärtuslikeks
maastikeks on suuremat osa planeeringualast (v.a. edela- ja loodeosa)
kattev Lüganuse-Purtse väärtuslik maastik (maakondliku tähtsusega).
Skeemkaart
15.
Väärtuslikud
planeeringuala piirkonnas

maastikud

ja

kultuurimälestised

Lüganuse ja Purtse väärtuslik maastik (registri nr 14) hõlmab Purtse jõe
alamjooksu Lüganuse ja Purtse küla vahel ning rannikualasid Kõrkkülast
Sopeni. Haaratud on ka osa Kõrkkülast ja Uhaku karstiala. Tegemist on
mitmepalgelise maastikukompleksiga, kus suhteliselt väikesel alale on
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koondunud
silmapaistvad
kultuurilis-ajaloolised
ning
looduslikud
väärtobjektid. Ala lõunaosas on valdavalt tegu põllumajandusmaastikuga,
mida ilmestavad Purtse jõe kanjonorg, sellesse suubuvad lisajõed ja kraavid. Siin paikneb ka suurim asula – Lüganuse alevik. Lüganusest
läänes, Sonda tee lähedal asub Uhaku karstiala, mis kujutab Erra jõe
alamjooksu maa-alust osa. Lüganuse alevikus ning selle lähedastel
põldudel on jälgitavad märgid erinevatest ajastutest. Muinasajast on külas
tähistatud kaks asulakohta, ümbritsevatel põldudel lebab hulgaliselt
ohvrikive ning mitmeid kivikirstkalmeid. Viimastest on silmapaistvam
alevikus asuv varajasest rauaajast pärinev Tart-Jaagu kalme. Lüganuse
kindluskirik (14. saj.) koos surnuaia ja kabeli varemetega asub Purtse
ning Kohtla jõe ühinemiskohta jääval veidi kõrgemal neemikul. Kiriku aias
on säilinud mõned kiviristid. Lüganuse pastoraadis elas ja alustas oma
tegevust O. W. Masing. Koos V. Melliku loodud Vabadussõja monumendi,
pastoraadi hoonete ja üle Purtse jõe viiva sillaga moodustab kirik ühtse
kauni maastikulise terviku. Hävinud Lüganuse mõisa peahoone varemeile
ehitati 1926. aastal koolimaja, mis on üks omanäolisemaid piirkonnas.
Mõisa park, tiik ja kõrvalhooned on heas seisukorras.
Ida-Virumaa teemaplaneeringu kohaselt tuleb ohufaktoreiks pidada
põldude võsastumist (kinni kasvavad kauneid vaateid pakkuvad kohad) ja
prügi loopimist Purtse jõe orgu. Seoses kaevanduste sulgemisega võib
Purtse jõe veehulk (ajutiselt) väheneda, mis omakorda võib kaasa tuua
jõe oru osalise võsastumise ning jõe suudme kiire setetega täitumise.
Väärtuslike maastike teemaplaneeringus on antud järgmised
soovitused: Lüganusel tuleb jätkata küla korrastamist. Kirikuaias tuleb
korrastada kabeli osa - eemaldada võsa ning puud. Lahtiraiumist väärib ka
kirikaiast itta, Kohtla jõe luhale jääv vaade. 18. saj. pärinev pastoraadi
hooned tuleks restaureerida ning jäädvustada O. W. Masingu siinsed tööd
ja tegemised. Lüganuse rippsilla kohal õhus olev vaateid risustav elektriliin
peaks asendama maa-aluse kaabliga. Uhaku karstiala ümbrust peab
regulaarselt niitma. Mõnes Purtse kanjonoru kaunimates lõikudes võiks
Lüganuse-Purtse tee äärde rajada vaateplatvormi ning jõeni viiva treppi.
Purtse jõe org tuleb puhastada prahist. Võsastumise vältimiseks tuleks
taas kasutusele võtta nn Napa põllud. Tuleks jätkata Lüganuse kalmistule
viiva tee ääres asuva vana karjalauda varemete likvideerimistöid. Tuleb
tagada kohaliku saekaatri territooriumi heakorrastatust. Kindlasti tuleb
hoida avatud vaade Kõrkkülast Purtsele, s.t. tuleb vältida Purtse jõe
läänekaldale jäävate põldude võsastumist või metsastumist.
Planeeringuala läbib kaks teemaplaneeringuga määratletud ilusat teelõiku:
ala idaosas Püssi-Purtse tee ning ala põhjaosas Kõrkküla-Purtse tee
(Tallinn-Narva mnt lõik). Nendelt teedelt on tuulikupark vaadeldav.
Teemaplaneeringuga määratletud ilusaid vaatekohti planeeringualal ei
asu. Üks lähimaid vaatekohti asub Purtse hiiemäel, kust avaneb
(teemaplaneeringu kohaselt) ilus vaade 360˚ ulatuses igasse ilmakaarde
s.h Purtse külale ja Kiviõli ning Kohtla-Järve tuhamägedele.
Käesoleva planeeringu koostamisel on väärtuslike maastikega arvestatud
ning püütud planeeringulahenduse kaudu aidata kaasa nende säilimisele
ja arengule.
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Pärandkooslused
Traditsioonilised kultuurmaastikud ehk Eesti pool-looduslikud kooslused inventeeritud poollooduslikud kooslused paiknevad ala:
• Idaosas rohevõrgustiku koridoris (K3) - üks ala
• Keskosas rohevõrgustiku koridoris (K2) ja puuduvas koridoris kolm ala
• Lääneosas rohevõrgustiku koridoris (K2) - kolm ala
Skeemkaart 16. Pärandkooslused planeeringualal

Alal asuvatest poollooduslikest kooslustest on viis looniidu tüüpi ning kaks
pärisaruniidu tüüpi. Koosluste seisundit iseloomustab geobotaaniline
väärtus, mis hindab eelkõige hooldatuse astet ja taimestiku vastavust
poolloodusliku koosluse kriteeriumitele Geobotaaniline väärtus on kolmel
alal keskmine, kahel läheneb keskmisele ning ühel alal alla keskmise ja
ühel alal väike.
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2.3.4 Loomastik
Planeeringuala loomastik sõltub paljuski nii otseselt planeeringuala kui
laiema piirkonna looduslikest eeldustest - potentsiaalsete elupaikade
olemasolust. Planeeringuala ja laiema rohevõrgustiku analüüsi alusel võib
eeldada, et planeeringualal elavad (või külastavad) tüüpilised Eesti
metsade, pool-avatud ja avatud maastike loomad.
Informatsioon loomastiku kohta mingis piirkonnas ei ole üldjuhul väga
täpselt teada ning enamasti puudub ka selle järele terav vajadus. Üheks
allikaks, kust saab informatsiooni loomastiku kohta on jahimeeste andmed
(loendusandmed, jahikorralduskavad jms.). Vaadeldav planeeringuala
jääb Kiviõli jahipiirkonna maadele. Kiviõli jahipiirkonna kogupindala on
18 630 ha. Ulukitest selles piirkonnas annab ülevaate Tabel 3.
Tabel 3. Kiviõli jahipiirkonna 2007 a ulukiloenduse andmed.
LIIK
Arvukus Kiviõli jahipiirkonnas/arvukus IdaVirumaal kokku
Põder
52 / 785
Kits
180 / 1396
Metssiga
83 / 1184
Karu
7 / 141
Ilves
4 / 104
Hunt
5 / 89
Kobras
74 / 1490
Maakonna kohta esitatud arvukuse hinnangud põhinevad jahiseltside
loendusandmete kokku liidetud tulemustel ja võivad olla (nt kindlasti
hundi puhul) üle hinnatud kuna tõenäoliselt kajastuvad eri jahipiirkondade
loendusandmed osaliselt samu isendeid. Samas annavad Kiviõli
jahipiirkonna loendusandmed konkreetselt selles piirkonnas liikuvate
loomade kohta asjakohast infot.
Loomastiku kaitse ja heade elutingimuste tagamise seisukohalt on tähtis,
et tuulikud ja kaasnev infrastruktuur paigutataks selliselt, et olemasolevad
elupaigad ja maastiku looduslikkus säiliksid võimalikult hästi s.t.
arvestama peab määratud rohevõrgustiku, kaitsealadega, aga ka
väärtuslike niidu ja metsa-aladega (nt vääriselupaigad). Neid põhimõtteid
on planeeringu koostamisel ka arvestatud.
Nahkhiired. Käesolevas töös edaspidi kasutatav informatsioon Purtse
tuulikupargi piirkonna nahkhiirte kohta pärineb 2007. a. suvel M. Masingu
poolt läbi viidud nahkhiirte detektor-uuringu tulemustel (vt Lisa 5).
Purtse
tuulikupargi
piirkonnas
teostati
loendusi
nahkhiirte
aktiivsusperioodi jooksul kolmel korral (juunis, juulis ja septembris).
Tuvastati kolme nahkhiireliigi olemasolu:
o põhja-nahkhiir (Eptesicus nilssonii) - tuvastati 16 korral;
o veelendlane (Myotis daubentoni)- tuvastati 1 kord;
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o

tiigilendlane (Myotis dasycneme)- tuvastati 1 kord.

Lisaks kohati kolmel korral lendlast, kelle liiki ei suudetud tuvastada.
Tulemusi analüüsides võib öelda, et kavandatava tuulikupargi piirkonnas
lendab nahkhiiri kogu suve jooksul suhteliselt vähe: keskmiselt ca 4
möödalendu tunnis.
Eesti seadusandluse järgi kuuluvad kõik Eesti nahkhiireliigid kaitse alla ja
on
määratud
II
kaitsekategooria
liikideks.
Vastavalt
Looduskaitseseadusele arvatakse II kaitsekategooriasse:
1) liigid, mis on ohustatud, kuna nende arvukus on väike või väheneb
ning levik Eestis väheneb ülekasutamise, elupaikade hävimise või
rikkumise tagajärjel;
2) liigid, mis võivad olemasolevate keskkonnategurite toime jätkumisel
sattuda hävimisohtu.
Loodusdirektiivi II lisasse, kuhu on arvatud ohustatud taime ja loomaliigid,
mille kaitseks tuleb moodustada loodusalad, kuulub Purtses kohatud
liikidest tiigilendlane.
Linnustik. Kavandatava tuulikupargi piirkonna linnustikku kohta on
ilmselt kõige informatiivsemaks teabeks käesoleva töö raames IdaVirumaa Linnuklubi liikmete poolt läbi viidud linnustiku inventuur.
Inventuur teostati 2007. a. kevadel ja suvel.
Piirkonna maakasutus ja võimalikud pesitsus- ja toitumistingimused
määravad suuresti ära milline on linnustiku liigiline koosseis ja arvukus
antud alal. Purtse tuulikupargi planeeringuala näol on valdavalt tegemist
kultuurmaastikuga, kus puistute osatähtsus on umbes 25%. Umbes 50%
alast on põllumajanduslikus kasutuses (karjatatav, niidetav ja haritav),
15% on metsastuv põllumaa. Põõsaid ja suuremaid puid kasvab kitsaste
ribadena ka ala läbivate teede ja kraavide ääres, samuti asulate ja
üksikute majapidamiste juures. Läänes piirneb uuritav ala metsaga, mujal
põllumajandus- ja hoonestatud maaga.
Vaatlustulemusi kokkuvõttev liiginimestik koos arvukuste hinnanguga on
toodud Lisas 6. Kokku vaadeldi uuritaval alal 89 linnuliiki, neist 86 liiki olid
pesitsejad. Viimastest 31-e liigi puhul tuvastati kindel pesitsemine, 44
linnuliigi puhul sai pesitsemist alal pidada tõenäoliseks ja 11 liigi puhul
võimalikuks. Suur enamus alal kohatud haudelinnustikust olid värvulised
(kohatud liikide arvust ca 73 %). Teised seltsid olid esindatud vaid mõne
liigiga (kanalised, kurelised, kurvitsalised, haukalised, rähnilised jne).
Kõige arvukamateks liikideks osutusid aga läbirändajatest hanelised rabahani ja suur-laukhani - keda kevadise rändeperioodi ajal oli uuritaval
alal tuhandeid. Pesitsejatest olid kõige arvukamad metsvint ja
kadakatäks.
Linnukaitselisest seisukohast lähtudes võib öelda, et kohatud liikide arvu
kohta esines alal suhteliselt vähe kaitseväärtusega liike. Tabelis 4 on ära
toodud Eesti Looduskaitseseaduse ja Linnudirektiivi järgi kaitstavad liigid,
mis kavandatava tuulikupargi alal leidusid. Nagu tabelist näha, kuulub
enamik kohatud kaitsealustest liikidest Looduskaitseseaduse järgi III
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kaitsekategooriasse ja vaid kaks liiki II kategooriasse (põldtsiitsitaja,
sooräts). I kaitsekategooria liike alal ei esinenud. Linnudirektiivi I lisa liike
(Linnudirektiivi I lisas on kirjas need linnuliigid, mida peetakse Euroopa
territooriumil ohustatuks ja mille kaitseks tuleb moodustada linnualad)
esines alal 10. Samas tuleb tunnistada, et mitmed neist on Eestis
üldlevinud ja arvukad haudelinnud. Enamik kaitseväärtusega liikidest oli
alal esindatud vähearvukalt.
Tabel 4. Purtse tuulikupargi alal kohatud kaitseväärtusega haudelinnustiku
liigid, nende kaitsestaatus ja nende arvukus (Linnudirektiivi (LiD) I lisa
liigid on märgitud bold’is).
Arvukuse Looduska LiD
Nr
Liik
staatus
hinnang, itseseadu
I
paari
s
lisa
1. ValgeKindel pesitseja
1
toonekurg
III
+
2.
Suitsupääsuke
Kindel pesitseja
30
III
3.
Tuuletallaja
Tõenäoline
1
pesitseja
III
4. Teder
Tõenäoline
6-10
pesitseja
III
+
5. Rukkirääk
Tõenäoline
10-15
pesitseja
III
+
6.
Suurkoovitaja
Tõenäoline
1-2
pesitseja
III
7.
Väänkael
Tõenäoline
4-5
pesitseja
III
8.
Hänilane
Tõenäoline
4-5
pesitseja
III
9. VöötTõenäoline
3
põõsalind
pesitseja
III
+
10. VäikeTõenäoline
3
kärbsenäpp
pesitseja
III
+
11. PunaselgTõenäoline
3-5
õgija
pesitseja
III
+
12. Põldtsiitsitaja Tõenäoline
1
pesitseja
II
+
13. Ristpart
Võimalik pesitseja
1
III
14. Välja-loorkull Võimalik
1
pesitseja
III
+
15. Hiireviu
Võimalik pesitseja
1
III
16. Lõopistrik
Võimalik pesitseja
1
III
17. Sookurg
Võimalik
1
pesitseja
III
+
18. Sooräts
Võimalik
1
pesitseja
II
+
19. Hallõgija
Võimalik pesitseja
1
III
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Läbi viidud linnustiku uuring hõlmas ka 2007. a. kevadist lindude rännet,
vaatlusi tehti aprilli algusest mai teise pooleni. Kokku registreeriti
piirkonnas kolme liiki hanelise ränne:
1. suur-laukhani- Linnudirektiivi II lisa liik
2. valgepõsk-lagle- III kaitsekategooria, Linnudirektiivi I lisa liik
3. rabahani- Linnudirektiivi II lisa liik
Linnudirektiivi II lisas loetletud liike võib küttida vastavalt siseriiklikele
õigusaktidele olenevalt konkreetse liigi arvukusest, geograafilisest levikust
ja sigivusest kogu ühenduse ulatuses. Liikmesriigid tagavad, et nende
liikide küttimine ei sea ohtu looduskaitse alaseid pingutusi nende
levikualal.
Plaanitava
tuulikupargi
piirkonnas
loendati
nimetatud
hanelisi
rändeperioodil kokku üle 15 000 isendi. Siinkohal ei ole võimalik iga liigi
kohta eraldi hinnangulisi arve tuua, kuna need liigid rändavad tihtipeale
segaparvedes, ja linnuvaatlejad hindasid kohati kogu segaparve arvukust
ja ei ole täpselt teada, mitu protsenti parvest moodustas näiteks rabahani
ja mitu suur-laukhani.
Rändavatele hanelistele on Purtse tuulikupargi piirkond ahvatlevaks, kuna
ligikaudu pool planeeringualast moodustab põllumajandusliku kasutusega
maa (haritav, niidetav jne), mis on rändavatele lindudele sobilikuks
toitumis- ja peatuspaigaks. Samas on tuulikute täpsemad asukohad
kavandatavad pigem metsa-aladele ja peamised võimalikud haneliste
peatuspaikades muutusi ette näha ei ole.

2.3.5 Kaitstavad loodusobjektid
Kaitstavateks loodusobjektideks Looduskaitseseaduse kontekstis on:
o Kaitsealad.
o Hoiualad.
o Kaitsealused liigid, kivistised ja mineraalid.
o Püsielupaigad.
o Kaitstavad looduse üksikobjektid.
o Kohaliku omavalitsuse tasandil kaitstavad loodusobjektid.
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Skeemkaart 17. Looduskaitse planeeringuala piirkonnas

Kaitsealad
Planeeringuala kaguossa jääb Uhaku karstiala, mis küll jääb suhteliselt
kaugele otseselt tuulikute alusest piirkonnast ja seega väljapoole mõjuala.
Veidi
kaugemale planeeringualast kagusse jääb Püssi mõisa park.
Ligikaudu 1,5 km kaugusel kirdes asub kaitseala - Purtse männik. Üle 1
km kaugusel loodes Rannu rabas asub Aseri maastikukaitseala, kus on
teada ka kaitsealuste liikide esinemine.
Arvestades tuulikupargi ja nimetatud objektide vahelisi vahemaid, puudub
tuulikupargi negatiivne mõju neile objektidele.
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Hoiualad
Planeeringuala territooriumil ei paikne ITK EELIS’e (looduskaitseregister)
andmetel ühtegi hoiuala. Lähim - Arupealse hoiuala - asub planeeritavast
tuulikupargist ca 5 km kaugusel läänes. Selle hoiuala kaitse eesmärk on
EÜ nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ looduslike elupaikade ning loodusliku
taimestiku ja loomastiku kaitse kohta I lisas nimetatud elupaigatüübi –
puisniitude (6530) kaitse.
Kaitsealused liigid, kivistised ja mineraalid
Vastavalt ITK EELIS’e (looduskaitseregister) andmetele ei asu
planeeringualal ühtegi kaitstavat liiki, kivistist ega mineraali. Käesoleva
aruande töörühma hinnangul on I kaitsekategooria liikide esinemise
tõenäosus alal väike. II ja III kaitsekategooria suhteliselt laia levikuga
liikide esinemise tõenäosus alal on suur ja ka tõestatud. Nimelt läbi viidud
linnustiku uuring tuvastas alal 18 III kaitsekategooria ja 2 II kategooria
linnuliiki (vt Ptk 2.3.4. Loomastik) ja 3 nahkhiireliiki, mis kõik kuuluvad II
kaitsekategooriasse.
Planeeringualalt väljas asuvad lähimad teadaolevad kaitsealuste liikide
kasvukohad Aseri maastikukaitsealal (III kategooria: soo-neiuvaip ja
rabakonn; II kategooria: ainulehine sookäpp, harilik sookäpp).
Muud kaitstavad loodusobjektid
Kasutada olnud andmebaaside ja töö käigus kogutud informatsiooni alusel
ei asu planeeringualal püsielupaiku, kaitstavad looduse üksikobjekte ega
kohaliku omavalitsuse tasandil kaitstavad loodusobjekte. Seega ka
negatiivne mõju neile kaitsetavate loodusobjekti tüüpidele puudub.
Vääriselupaigad
Vääriselupaiku planeeringuala ei asu. Lähimad vääriselupaigad asuvad
umbes 2,5 – 3,5 km kaugusel edelas.

2.3.6 Natura 2000
Natura 2000 võrgustiku alasid planeeringualale ei jää. Lähim Natura ala,
Aseri loodusala (kood EE0070112), asub Aseri maastikukaitsealal.
Samas on planeeringualale määratud Matka Natura varinimekirja ala, kus
on tuvastatud Loodusdirektiivis esmatähtsana nimetatud elupaigatüüp
6280 Põhjamaised lood ja eelkambriumi karbonaatsed silekaljud. Eesti
taimkatte kasvukohatüüpide klassifikatsiooni järgi on tegemist looniiduga
(Vt Skeemkaart 18). Varinimekirja ala piiridesse jääb ka osa tuulikuid.
Esmatähtsad looduslikud elupaigatüübid on Loodusdirektiivi tähenduses
hävimisohus olevad looduslikud elupaigatüübid, mida esineb Euroopa Liidu
territooriumil ja mille kaitsmise eest kannab ühendus erilist vastutust,
silmas pidades seda, kui suur osa nende elupaigatüüpide looduslikust
levilast selle territooriumile jääb. Kõiki liikmesriikide poolt kindlaks tehtud
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selliseid alasid, kus leidub esmatähtsaid looduslikke elupaigatüüpe ja/või
liike, käsitletakse ühenduse tähtsusega aladena.
Skeemkaart 18. Natura 2000 varinimekirja alad planeeringuala piirkonnas

2.3.7 Muinsuskaitseobjektid
Kultuurimälestiste registri andmetel asub planeeringualal ja selle
lähipiirkonnas ligikaudu 34 kultusekivi ja 13 kivikalmet ning lisaks mitmed
kultuurimälestised - loodus- ja kultuuriobjektid (vt Skeemkaart 15
peatükis 2.3.3 Maastikud, rohevõrk ja maakasutus).
Otseselt kavandatud tuulikute lähedal (ca 200-300 m kaugusel) asuvad
järgmised muinsuskaitsealused objektid ja kultuurimälestised:
• Tuuliku positsioon I – 2 kultuskivi
• Tuuliku positsioon VIII – 2 kultuskivi
• Tuuliku positsioon IX – 1 kultuskivi
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Planeeringuala lähipiirkonnas asub veel mitmeid muinsuskaitseobjekte:
o
o
o
o

Alast kagus, Lüganuse külas – üks kultusekivi ja 10
kultuurimälestist sh. 2 asulakohta;
Alast lõunas, Vainu külas – 9 kultusekivi
Alast idas, Kopli ja Matka külades – 6 kivikalmet ja 7
kultusekivi ning üks kultuurimälestis;
Alast põhjas, Purtse külas – 2 kultusekivi ja 6
kultuurimälestist sh. 1 asulakoht;

2.3.8 Tuuleolud
Tuuleolud on Eesti tuuleatlase (Kull, 1996) andmetel tuuleenergia
tootmiseks sobilikud, ulatudes aasta keskmisena 4-5 m/s (olenevalt
metsasusest) 10 m kõrgusel maapinnast. Tuulikupargi ala on Kirde-Eestile
iseloomulikult valdavad lõuna- ja edelatuuled, väikseim on ida- ja
kirdetuulte korduvus. Keskmine tuule kiirus on seevastu suurim
põhjakaartest Soome lahelt puhuvatel tuultel. Keskmisest tugevamad on
ka lõuna ja edelatuuled.
Skeemkaart 19. Väljavõte Eesti tuuleatlasest (Kull, 1996).

Tuuliku aastasest energiatoodangust suurima osakaalu annavad suure
esinemissageduse ja tugevuse tõttu lõuna- ning edelatuuled. Tuuliku
asukoha osalise avatuse tõttu Soome lahe poolt on suure keskmise kiiruse
tõttu olulised ka lahe kohalt puhuvad põhjatuuled.
Tulenevalt tsüklonaalse tegevuse intensiivsusest on tuule kiirusel selge
aastaajaline käik. Suurimad tuule kiirused on iseloomulikud talvekuudele
(novembrist veebruarini), kevade poole hakkab tugevate tuulte korduvus
vähenema ning suureneb nõrgemate tuulte osakaal. Kogu kevade jätkub
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tuule kiiruse kahanemine. Suvi on kõige nõrgema tuulega aastaajaks, mil
vaid väga harva esineb tugevaid tuuli ja tormituultega päevi. Sügisel
hakkab tuule kiirus kiiresti kasvama ning sel aastaajal esineb kõige
sagedamini tugevate tuultega ja tormiseid päevi. Rannikualadel võib ühe
kuu kohta selliseid päevi esineda 5-6, sisemaal siiski märgatavalt harvem.
Kuu keskmine tuule kiirus saavutab Ida-Eestis maksimumi alates
detsembrist. Tuule kiirus on suur veel ka jaanuaris, kuid peale veebruari
lõppu hakkab tuule kiirus kahanema. Kirde-Eesti tuulekliimale on
iseloomulik mõõduka keskmise tuule kiiruse juures (aasta keskmine tuule
kiirus 4.5-5 m/s) väga suur tuulte korduvus kiirusklassides 3-6 m/s ning
suhteliselt väike nõrkade (1-3 m/s) ja tugevate tuulte (> 8 m/s)
korduvus, seetõttu on ka tuule keskmine energiasisaldus pisut madalam
sama aasta keskmise tuule kiirusega alal Lääne-Eesti rannikul.
Oluline tuulekliimat iseloomustav näitaja on tuulevaiksete päevade arv.
Tuulevaikusega päevade esinemise sagedus suureneb piki Soome lahe
lõunarannikut läänest idasuunas kasvades 20-lt 65-le päevale. Soome
lahe läänepoolses osas erineb tuulevaikusega päevade arv talvel (1-2
päeva kuus) vaid pisut suvest (3 päeva kuus), kuid idapoolses osas on
eeskätt briiside esinemise tõttu aastaajalised erinevused suured. Talvel
esineb 2-5 tuulevaikusega päeva, suvel aga keskmiselt 7-11 päeva kuu
kohta.
AS Raunistal poolt kavandatava tuulikupargi osas on teostatud kohapeal
tuule mõõtmisi saamaks täpsemat informatsiooni kui üldised tuuleandmed
ning teostatud tuuleressursi ja tuulikupargi energiatoodangu prognoos.
Tuulemõõtmise ja analüüsi täpsed andmed on konfidentsiaalsed ja
seetõttu ei avaldata neid avalikes dokumentides (sh käesolev aruanne),
kuid nende andmetega on tuulikute paigutamisel arvestatud.
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3 Planeeringulahenduse ja KSH väljatöötamine ja
ametlik protsess
Käesolevas
peatükis
antakse
ülevaade
planeeringulahenduse
väljatöötamisest
–
sellega
kaasnenud
ametlikust
protsessist
(Planeerimisseaduse
ning
Keskkonnamõju
hindamise
ja
keskkonnajuhtimisseaduse kohase) ja planeeringlahenduse sisulise
kujunemise loogikast (olukorra ja andmete analüüs, osapoolte arvamused,
keskkonnamõju hindamise aspektid, kaalutlusotsused jms).
Samuti antakse ülevaade töö käigus käsitletud alternatiividest – nii
üldisemal arengustsenaariumi tasandil (tuulikupark või 0-alternatiiv) kui
ka detailsemate lahenduste alternatiivide tasandil (tuulikute detailse
asukoha alternatiivid, tuulikumargi alternatiivid, liitumislahenduste
alternatiivid jms).
Planeerimisprotsessi
ja
KSH
avalikustamine
toimus
vastavalt
Planeerimisseadusele
ja
Keskkonnamõju
hindamise
ja
keskkonnajuhtimissüsteemi seadusele (vt Lisa 1). Planeerimisdokument,
KSH programm ja aruanne olid avalikustamise perioodil paberkujul
kättesaadavad Lüganuse ja Sonda vallavalitsustes ja OÜ Hendrikson&Ko
kontoris ning digitaalkujul veebilehel aadressiga www.hendrikson.ee.
Mainitud internetiaadressil on avalikud materjalid pidevalt kättesaadavad.
Planeerimisprotsessi metoodilised alused
Teemaplaneeringu
väljatöötamine
ning
KSH
läbiviimine
planeerimisprotsessiga tihedalt integreeritud protsessina põhineb avaliku
kaasamise
ja
osalemise
põhimõttel
(meetodil),
järgides
Planeerimisseaduses
ja
Keskkonnamõju
hindamise
ja
keskkonnajuhtimissüsteemi seaduses sätestatud kaasamise ja teavitamise
nõudeid ning arvestades head tava.
Planeeringulahenduse
väljatöötamisel
erinevate
alternatiivide
analüüsimisel kasutati kogutud faktandmeid positiivse-negatiivse kaardi
meetodit rakendades, ehk kaardikihtide GIS analüüsi meetodit. Kaardile
kanti kogu kogutud faktandmete info, et tuvastada välistavate
kriteeriumite alusel tuulikute paiknemiseks sobimatud alad. Seejärel
analüüsiti planeeringuala kogu protsessi vältel tingimuslike kriteeriumite
alusel.
Täiendavate tingimuslikke valikukriteeriumitena analüüsiti protsessi käigus
erinevaid alternatiive:
→ Läbi kogu protsessi huvigruppide tunnetuslikku/subjektiivse info
alusel;
→ Sotsiaalmajanduslike mõjude alusel;
→ Müramudeli genereerimise alusel;
→ Visuaalse mõju mudeli genereerimise alusel;
→ Üldiste keskkonnamõjude alusel.
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3.1 Planeeringulahenduse kujunemise
lugu ja avalikkuse kaasamine

(loogilise

arengu)

Planeeringulahenduse väljatöötamine on paljude osapooltega protsess,
mis sisaldab ekspertide tööd „põllul” ja „kabinetis”, avalikke arutelusid ja
avalikke väljapanekuid, piiratuma osavõtuga koosolekuid (näiteks
planeeringu juhtrühma koosolekud, kooskõlastajatega lähtetingimuste ja
kooskõlastuste saamist) ning muid planeeringulahendust kujundavaid
tegevusi.
Alljärgnevalt antakse ülevaade planeeringulahenduse
kronoloogilises
järjekorras
viidetega
üritustele/sündmustele/uuringutulemustele
(mida
on
käsitletud töö erinevates peatükkides).

kujunemisest
erinevatele
detailsemalt

3.1.1 Tuulikupargi arendamise planeeringueelne faas
Tuulikupargi planeeringut ei algatatud suvalises kohas ega juhuslikul ajal.
Tavaliselt eelneb planeeringu algatamisele huvitatud isiku poolne tegevus
- tuulikuparkide korral üldjuhul tuule mõõtmine ja tuuletingimuste
analüüs,
maakasutusvõimaluste
analüüs,
tutvumine
kehtivate
planeeringute ja arengudokumentidega, asjakohase seadusandluse
analüüs jms. Nende materjalide alusel koostab huvitatud isik üldjuhul
äriplaani ja selle perspektiivikuse korral asub läbima järgmisi samme
plaanide võimalikuks realiseerimiseks.
Kirjeldatud tegevused on hüpoteetilised, planeeringueelne faas ei ole
seadusandlikult reguleeritud ja võimalike tegevuste läbiviimise viis toimub
huvitatud isiku parema äranägemise järgi. Suur osa nimetatud tööst on
konfidentsiaalne olles kasutatav huvitatud isiku soovi korral. Tuulikupargi
arendamise planeerimiseelses faasis ei ole käesoleva planeeringu koostaja
märkimisväärselt osalenud.
Planeeringueelses faasis koostatud töödest on planeeringulahenduse
väljatöötamisel olulisim tuginemine Ain Kulli 1996 aastal koostatud Eesti
tuuleatlasele ning Garrad Hassan and Partners Limited poolt 2006. aastal
koostatud uuring „Specification of wind monitoring campaign for the
Purtse wind farm, Estonia“. Esimesena nimetatud töö on konfidentsiaalne
(ärilist
infot
sisaldava
tõttu)
ega
kuulu
täismahus
planeeringudokumentatsiooni mahus avaldamisele.

3.1.2 Planeeringu ja KSH algatamine ja Kaasamisplaan
Sonda Vallavalitsus algatas 24. jaanuaril 2007 otsusega nr 15/2 ja
Lüganuse Vallavalitsus 25. jaanuari 2007 otsusega nr 87 Sonda ja
Lüganuse valla ühise olulise ruumilise mõjuga objekti („Purtse”
tuulikupargi)
asukohavaliku
üldplaneeringu
teemaplaneeringu
ja
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planeeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise. Teemaplaneeringu
algatamise ettepaneku tegi AS Raunistal, kes on Purtse tuulikupargi
(terviklik elektritootmise objekt, mis lisaks tuulikutele koosneb teedest,
ühenduskaablitest, alajaamadest jms) arendaja. Planeeringu koostamise
käigus tegid täiendavate tuulikute rajamise/asukoha osas ettepanekuid ka
kodanik Madis Olt ja OÜ Kekki Kinnisvara & Õigusbüroo, samuti AS
Põlluvara ning sisuliselt on tegemist erinevate tuulikuparkidega osaliselt
samal maa-alal.
Lähtuvalt Planeerimisseaduse §8 lõige 5 on Ida-Virumaa maavanem
koostöös kohaliku omavalitsusega määranud olulise ruumilise mõjuga
„Purtse” tuulikupargi üldplaneeringu teemaplaneeringuga planeeritava
maa-ala suuruse 07.03.2007.a. otsusega nr 1.2-38/532 ja see on
kooskõlastatud regionaalministriga.
Planeeritav
ala asub Ida-Virumaal Lüganuse
ja Sonda valla
territooriumitel. Planeeringuala hõlmab Sonda vallas ca 1294 ha ja
Lüganuse vallas ca 1619 ha. Teemaplaneeringuala pindala kokku on ca
2913 ha.
Teemaplaneeringu
alternatiivi:

algatamise

hetkel

võeti

aluseks

kaks

peamist

•

Tuulikupargi rajamise alternatiiv, mille esialgse tuuleoludest
lähtuva visiooni koostas AS Raunistal (tuginedes Ain Kulli 1996
aastal koostatud Eesti tuuleatlasele ning Garrad Hassan and
Partners Limited poolt 2006. aastal koostatud uuringule
„Specifikation of wind monitoring campaign for the Purtse wind
farm, Estonia“). Planeerimisprotsessi käigus on tuulepargi rajamise
alternatiiv oluliselt muutunud ja täpsustunud – muutunud on
tuulikute arv ja asukohad ning lisandunud on uusi arendajaid.

•

Null-alternatiiv, ehk antud alale tuulikuparki ei rajata ning ala
maakasutus säilib sarnaselt olemasolevale.

Tuulikupargi rajamise (kavandatava tegevuse elluviimise) alternatiivi
juures vaadeldi töö käigus täpsustuvaid mitmeid all-alternatiive, eeskätt:
•

Tuulikute arvu ja konkreetsete asukohtade alternatiivid.

•

Tuulikute võimalikud tehnoloogilised alternatiivid (tuuliku mark,
võimsus, torni kõrgus, rootori läbimõõt, vundamendi tüüp jms).

•

Ühenduskaabli
ja
alajaamade
asukohtade
ja
lahenduse
alternatiivid.
Teemaplaneering käsitleb kolme (neljas arendaja, AS Põlluvara
ettepanekuid veel kaalutakse ja seotakse planeeringusse
eeldatavasti pärast planeeringu vastuvõtmist toimuva avaliku
väljapaneku
käigus
laekuvate
ettepanekute
kompleksset
integreerimist
planeeringudokumentatsiooni)
arendaja
ettepanekuid tuulikute rajamise/asukoha osas ning sisuliselt on
tegemist erinevate tuulikuparkidega osaliselt samal maa-alal.

•
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Planeeringu algfaasis oldi teadlikud, et sõltuvalt arendaja valikutest ja
tootjate
pakkumistest
võib
tuulikute
tüüp
ja
paiknemine
planeerimisprotsessi käigus muutuda, kuid võimsus ja gabariidid
tõenäoliselt oluliselt ei muutu. Töö koostamise algfaasis eeldati, et
kasutatav tuulik on 100 m torutorniga.
Teemaplaneeringu ajal täpsustus ka arendaja, AS Raunistal, tuuliku valik
ning planeeringus ja mõjude hindamises arvestatakse AS Raunistal
kavandatud asukohtades (Pos 1-20) tuulikuga Vestas V90 järgmiste
tehniliste näitajatega:
•

koonilis-silindrilise torutorni kõrgus 105 m,

•

kolmelabalise rootori läbimõõt 90 m,

•

pöörlemiskiirus 9-15 rpm,

•

rootori käivitumiseks vajalik tuule kiirus on 2,5 m/s,

•

rootor seiskub, kui tuule kiirus ületab 21/25 m/s,

•

nominaalne tuule kiirus 13 m/s,

•

eluiga 20+ aastat.

Nordex N90 (vastavalt arendajapoolsele informatsioonile):
•
•

koonilis-silindrilise torutorni kõrgus 100 m;
kolmelabalise rootori läbimõõt 90-100 m.

Madis Oldi poolt välja pakutud asukohtades (Pos I-XIV) kasutatakse samu
tuulikute parameetreid.
OÜ Kekki Kinnisvara & Õigusbüroo poolse informatsiooni alusel lähtutakse
Pos a-o puhul tuuliku margist Nordex N90 2.5 MW, rootori diameetriga 90
m ja torni kõrgusega 100 m.
Teemaplaneeringu juhtrühm, planeeringu koostaja ja KSH töörühm.
Tuulikupargi arendamise võimaluste väljaselgitamiseks komplekteeriti
kohaliku Lüganuse ja Sonda omavalitsuste ametnikest ja kohaliku elu
eestvedajatest teemaplaneeringu juhtrühm.
Juhtrühma liikmed ja teised protsessi osapooled on esitatud peatükis 1.3
Planeeringu ja KSH osapooled.

Kaasamisplaani koostamine
Esimeseks ülesandeks oli planeeringu ja KSH kaasamisplaani, ajakava ja
tegevuste programmi koostamine.
Kaasamisplaani koostamise eesmärk on olulise ruumilise mõjuga objekti
(Tuulikupark) protsessis fikseerida üldsuse kaasamise ja osalemise viisid,
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võimalused ning ajakava vastavalt heale tavale. Kaasamise eesmärk on
tagada võimalikult paljude ühiskonnaliikmete huvisid arvestavad
tingimused keskkonna kujundamiseks, demokraatlikul viisil kooskõla
leidmiseks ning kõikidele huvigruppidele võrdsed õigused ja võimalused
kaitsta oma huvisid. Seda juba protsessi algusest peale ja kogu protsessi
vältel, et oleks tagatud protsessi avatus ja ausus ning saavutatud
lõppotsuse/kokkulepete õiglane tulem.
Üldsuse osalemise põhimõtted on sätestatud mitmete Eesti Vabariigi
seaduste ja rahvusvaheliste konventsioonidega. Erinevates seadustes
sätestatud üldsuse kaasamise protseduurid põhinevad kõik ühistel
eeldustel:
•

inimestel on
langetamisel;

õigus

osaleda

nende

elu

mõjutavate

otsuste

•

asjast huvitatud üldsuse kaasamine aitab tunduvalt tõsta poliitiliste
ja administratiivsete otsuste kvaliteeti.

Sihtrühmade ja kaasamise ulatuse määratlemine
Sihtrühmade määratlemine toimus:
•

asukoha alusel (kohalikud, piirkondlikud, riiklikud),

•

mõjude alusel (otseselt või kaudselt mõjutatud),

•

huvide alusel (isiklik, üldine, erialaline huvitatus),

•

ning ühiskonnasektorisse kuulumise alusel (riiklik- või erasektor,
valitsusväline organisatsioon või üksikisik).

Tabelis 5. on välja toodud isikud ja asutused, keda planeeringu alusel
kavandatav tuulikupark võib eeldatavalt mõjutada või kellel võib olla
põhjendatud huvi planeerimistegevusega kaasneva vastu.
Tabel 5. Sihtrühmade kaasamine
Isik või asutus
Mõju ja/või huvi
Kohalik omavalitsus
Kohaliku arengu
(Sonda vallavalitsus,
edendaja ja
Lüganuse vallavalitsus) tasakaalustatud avalike
huvide kaitsja.
Otsustaja
(kehtestamine)
planeeringu küsimuses.
KSH algataja.
Eesti Vabariik:
Arengu edendaja ja
1. Sotsiaalministeerium, tasakaalustatud avalike
2. Kultuuriministeerium, huvide kaitsja.
3. Ida-Viru Maavalitsus Riiklike
4. Keskkonnainspektsio taastuvenergeetika
oni Ida regioon,
eesmärkide täitmise
5. Riigimetsa
eest vastutaja
Majandamise Keskus
Kirde regioon,
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Teavitatakse kirjaga*
Kirjaga ei teavitata
(kuna on otsustajana
protsessiga kursis).

1.
2.
3.
4.

Sotsiaalministeerium
Kultuuriministeerium,
Ida-Viru Maavalitsus
Keskkonnainspektsioo
ni Ida regioon,
5. Riigimetsa
Majandamise
Keskus
Kirde regioon,
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Isik või asutus

Mõju ja/või huvi

6. Virumaa
tervisekaitsetalitus
Narva büroo,
7. Viru Teedevalitsus
Ida-Viru osakond,
8. Muinsuskaitseamet

Maaomanikud

Naabrid ja piirkonna
elanikud (väljaspool
planeeringuala)
Valitsusvälised
organisatsioonid ja
kodanikeühendused

Laiem avalikkus

Teavitatakse kirjaga*
6. Virumaa
tervisekaitsetalitus
Narva büroo,
7. Viru Teedevalitsus IdaViru osakond
8. Muinsuskaitseamet

On huvitatud maa
väärtuslikust
kasutamisest.
On huvitatud
maksimaalselt kõrge
kvaliteediga
elukeskkonnast.
Keskkonnaalaste või
muude organisatsiooni
suunitlusest tulenevate
väärtuste arvestamise
tagamine kavandatava
tegevuse
realiseerimisel.
Muud võimalikud mõjud
ja huvid.

teavitatakse kirjaga.
Kirjadega ei teavitata
(teavitatakse ajalehes
Põhjarannik ja
Ametlikes
Teadaannetes).

e-kiri Eesti
Keskkonnaühenduste
Kojale info@eko.org.ee

Kirjaga ei teavitata
(teavitatakse
ajalehes Põhjarannik
ja Ametlikes
Teadaannetes).
Informatsioon
avalikustatakse
kodulehel
www.hendrikson.ee

jaotuses Avalikud
dokumendid.
Keskkonnaamet Viru
KSH järelvalvaja huvi ja Teavitatakse vastavalt
regioon (kuni
funktsioon on tagada
KeHJS seadusele.
31.01.2009 IdaKSH protsessi
Teavitatakse kirjaga.
Virumaa
seadusejärgsus ja
Keskkonnateenistus)
üldiste keskkonnaalaste huvide
tasakaalustatud
arvestamine.
Arendajad
Huvi arendada
Kirjaga ei teavitata
majanduslikult
(kuna on arendajatena
efektiivselt toimivat
protsessiga kursis).
tuulikuparki
* Vastavalt KeHJS §37 lg1.
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Avalike arutelude ja töökoosolekute ajakava
Purtse tuulikupargi teemaplaneeringu ja KSH avalike arutelude ja koosolekute
ajakava
Koosolek (maa-ala määramise töörühm) (kestvus ca 1 h)


13.02.2007.

Maa-ala määramise põhimõtete kokku leppimine

Avalik arutelu (kestvus ca 2 h)

27.09.2007.

Konsultandi poolne planeeringu tutvustamine
KSH programmi tutvustamine ja arutelu
Planeerimisprotsessi, põhimõtete ja edaspidise tööprogrammi ja ajagraafiku
tutvustamine
→ Planeeringuala maa-ala ning seal valitsevate tingimuste tutvustamine
→ Uuritavate valdkondade ja teemade tutvustamine
→ Esialgse tuulikute paiknemise alternatiivi tutvustamine






Avalik arutelu, kus kuulati ära ja fikseeriti kõikide kohaletulnute arvamused,
ettepanekud ja vastuväited. Küsimustele vastamine.

Töökoosolek (Lüganuse Vallavalitsuse ja Vallavolikogu liikmed) (kestvus ca 2
tundi) 11.12.2007.
 Teemaplaneeringu hetkeolukorra ning planeeringu eskiisjoonise tutvustamine
→ Planeeringu koostamise põhimõtete tutvustamine ja planeeringu eskiisjoonise
esitlemine
→ Eskiisjoonise kohta esitatud ettepanekute kuulamine ja fikseerimine
→ Teemaplaneeringu juhtrühma moodustamise põhimõtete kokkuleppimine
→ Avalike arutelude korraldamine Erras ja Purtses

Avalik arutelu, teemaplaneeringu eskiisjoonise tutvustamine Erra külas (kestus
ca 2 tundi)
05.02.2008.




Tuulikute ja tuuleenergia lühitutvustus.
Planeeringuprotsessi ning eskiisjoonise tutvustamine.
Avalik arutelu. Elanike ettepanekute ja vastuväidete kuulamine ning küsimustele
vastuste andmine.

Avalik arutelu, teemaplaneeringu eskiisjoonise tutvustamine Purtse külas (kestus
ca 2,5 tundi) 05.02.2008.




Tuulikute ja tuuleenergia lühitutvustus.
Planeeringuprotsessi ning eskiisjoonise tutvustamine.
Avalik arutelu. Elanike ettepanekute ja vastuväidete kuulamine ning küsimustele
vastuste andmine.

Töökoosolek (juhtrühm) (kestvus ca 2 h)

28.02.2008.

 Planeeringu eskiislahenduste tutvustamine juhtrühmale
→ Planeeringu põhilahenduse ja Madis Olt´i poolt tehtud tuulikute paiknemise,
teedevõrgu ja kommunikatsioonide paiknemise ettepanekute tutvustamine
→ Vastuväidete ja ettepanekute kuulamine. Küsimustele vastuste andmine.
→ Arutelu

Planeeringu edenemisest informatsiooni andmine Sonda volikogule (kestvus ca
0,5 tundi) 31.03.2008
Planeeringu edenemisest informatsiooni andmine Sonda volikogule
→ Planeeringu senise põhilahenduse (AS Raunistal) ja täiendavate Madis Olt´i ja
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Kalle Kekki poolt tehtud ettepanekute tutvustamine ning esialgse volikogupoolse
seisukoha küsimine. Ühist seisukohta volikogu ei kujundanud.

Üldplaneeringu teemaplaneeringu arutelu Lüganuse rahvamajas (kestus ca 2
tundi)
05.06.2008




Planeerimisprotsessi senise käigu tutvustamine, planeeringulahenduse kohta esitatud
ettepanekute tutvustamine, võimalike edasiste sammude selgitamine.
Enamus arutelul osalejatest kes oma seisukohta väljendasid olid väljapakutud 3
arendaja ettepanekuid sisaldava planeeringulahenduse vastu.
Planeeringu ettepanekut otsustati tutvustada Sonda Vallavolikogu istungil, et küsida
volikogu seisukohta planeeringulahenduse kohta.

Sonda Vallavolikogu istung



01.07.2008

Planeeringu koostaja tutvustas koostatud planeeringulahendust.
Volikogu asus enamushäältega seisukohale arvestada kolme arendaja esitatud
ettepanekutega ja suunata lahendus kooskõlastusringile.

KSH aruande avalik arutelu, planeerimisettepaneku lähteseisukohtade avalik
arutelu
(kestvus ca 2 tundi) 12.08.2008



 Konsultandi poolne KSH aruande tutvustamine
→ protsessi kulgemise tutvustus, planeeringu ettepanekud, planeeringulahenduse
kujunemine
→ Projektiga seotud asutustelt on küsitud seisukohti planeeringulahenduse kohta
→ Ülevaade saabunud tagasisidest KSH aruande kohta ning milliste ettepanekutega
on arvestatud (Laekus 4 ettepanekut – kas on tehtud koostööd
kaitseministeeriumiga, viited mõjude kohta maastikule, põhjaveele)
Arutelu - ettepanekud, küsimused
→ Puuduvad väärtmaastike kaitse-eeskirjad ja nõuded nendel lubatud tegevuste
kohta
→ Tuulikute mõju riigikaitsele ja radaritele
→ küsimused elektriliinide kulgemise ja ühenduste kohta
→ Küsimused erinevate arendajate planeeringulahenduste kujutamise detailsuse
kohta. Arendajate ja kohalike omavalitsuste koostöö kohta.
→ Arvestamine kohalike elanike arvamusega ja koostöö planeeringu juhtrühmaga

Sonda Vallavolikogu istung 18.12.2008


[Lüganuse vallavalitsuse poolt esitatud] „Purtse“
kooskõlastamine (viidates nn nov 2008 kaardile nr 2).

tuulikupargi

planeeringu

Sonda volikogu istung 15.07.2009


Arutelu võimalike ebatäpsuste üle planeeringu dokumentatsioonis ja senistes
otsustes. Volikogu otsustas vallavalitsusel koostöös planeeringu koostajaga
täiendada planeeringu dokumentatsiooni – eeskätt lisada planeeringusse tuulikud,
mille lisamise ettepaneku on teinud OÜ Alikonte (keda esindab OÜ Kekki
Kinnisvara & Õigusbüroo).

Arutelu Sonda vallamajas Sonda ja Lüganuse valla, arendajate ja konsultandi
esindajate osalemisel 08.09.2009
Arutati kujunenud olukorras planeeringu jätkamise erinevaid variante.
Jõuti seisukohale, et kui Sonda Vallavalitsus peab otstarbekaks viia enne planeeringu
vastuvõtmist planeerimisettepanekusse sisse muudatused, mis on saabunud pärast
planeeringu kooskõlastamisringile esitatud lahendust, siis teavitatakse sellest planeeringu
koostamise konsultanti.
Lüganuse
Vallavalitsus
informeeris,
et
vastuvõetud
planeeringul
puudus
Planeerimisseaduse muudatuses kohustuslikuks muutunud Siseministeeriumi kooskõlastus
ning tõenäoliselt Vallavalitsus tühistab vastuvõtmise otsuse ja suunab planeeringu pärast
kooskõlastuse saamist uuesti vastuvõtmisele.
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Avalik arutelu, planeerimisettepaneku avaliku väljapaneku järgne 01.10.2009
Informatsiooni edastamise eesmärgil toimus teemaplaneeringu lahendust ja protsessi
tutvustav informatiivne avalik arutelu Lüganuse rahvamajas 1. oktoobril 2009 algusega
kell 17.00
Töökoosolek (juhtrühm) Sonda vallamajas 03.12.2009

Teemaplaneeringu avaliku
rahvamajas 3.12.2009

väljapaneku

järgne

avalik

arutelu

Lüganuse

Planeeringu koostaja andis ülevaade avaliku planeerimisprotsessist ja -lahendusest.
Vallavanem andis ülevaate väljapaneku jooksul vallavalitsusele laekunud ettepanekutest
ja vallavalitsuse seisukohtadest. Järgnes arutelu. Vallavalitsus selgitas, miks ei ole
esitatud ettepanekuid arvesse võetud. Üks põhjus on see, et kohati on tuulikud liiga
lähedal
elukeskkonnale.
Lisaks
arvestab
vallavalitsus
planeeringu
juhtrühma
seisukohtadega.
Teemaplaneeringu avaliku väljapaneku järgne avalik arutelu Erra lasteaias
9.12.2009
Planeeringu koostaja andis ülevaade avaliku väljapaneku jooksul vallavalitsusele laekunud
ettepanekutest ja vallavalitsuse seisukohtadest. Laekus kaks kirjalikku ettepanekut FT
Eesti OÜ ja Madis Oldi poolt. Mõlemad ettepanekud sisaldavad tuulikute planeeritavate
asukohtade korrigeerimist. Vallavalitsus arvestas esitatud ettepanekuid. 08. dets esitas
vastuväited ja ettepanekud AS Põlluvara, kuid nende osas vallavalitsus alles kujundab
oma seisukoha. Edasi jätkus arutelu ja küsimuste esitamine.
Teemaplaneeringu arutelu Sonda vallamajas 21.12.2010
Planeerimisettepanekute esitajate, planeeringu koostaja ja Sonda valla esindaja vahelise
arutelu käigus otsustati hinnata reaalsed tuulikute asukohad võttes aluseks tuulikute
vahelise kauguse ja majandusliku otstarbekuse.

3.1.3 Planeeringuala kohta lähteandmete kogumine
Planeeringu koostamise esimeseks etapiks oli esmalt lähteandmete
kogumine, et saada ülevaade planeeringuala sotsiaal-kultuurilistest,
majanduslikest ning looduslikest eeldustest ja eripäradest ning
lahendamist vajavatest probleemidest.
Koondatud olemasolevate andmete analüüsimisel selgunud tunnetatavad
kitsaskohad ja probleemid kui ka võimalused, andsid aluse tuulikupargi
rajamise
võimaluste
analüüsile
ja
alternatiivide
omavahelisele
hindamisele.
Lähteandmete
kogumise
ja
olemasoleva
olukorra
analüüsimise käigus selgusid ja töötati välja esialgsed ruumilise arengu
põhimõtted ehk lähteseisukohad, mis võeti aluseks edaspidiseks tööks ja
keskkonnamõju strateegilise hindamise programmi koostamisel.
Olemasoleva olukorra ja keskkonnaülevaate koostamist detailsemalt
kirjeldav materjal on esitatud peatükis 2. Olemasolev olukord ja
mõjutatava keskkonna kirjeldus.
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Teemaplaneeringu esimese etapi käigus koostati OÜ Hendrikson&Ko
juhtimisel koostöös kohaliku omavalitsuse juhtrühmaga planeeringu
tugiplaan, mis on planeeritava ala hetkeolukorda ja maakasutust
väljendav kaart. Planeeringu protsessi kavandamise etapis püstitatud töö
üldeesmärkide saavutamiseks koguti planeeritava piirkonna kohta mitmeid
erinevaid infokihte, mis on hetkeolukorra analüüsi aluseks ja millele
planeerimislahendus põhineb. Planeeringu aluskaardiks valiti Eesti
põhikaart 1:10 000, mille juures kasutatakse veel erinevaid andmekihte.
Tugiplaan
on
oma
ülesehituselt
üldiselt
sarnane
planeeringu
maakasutusplaaniga
ning
selle
koostamisel
kasutati
keskkonnaministeeriumi juhendmaterjalis „Planeeringute leppemärgid“
soovitatud maakasutuse juhtfunktsioonide definitsioone ja leppemärke.
Olulisemad infoallikad käesoleva planeeringu koostamisel olid järgmised:
→ Väärtuslikud
maastikud
ja
teemaplaneering
“Asustust
keskkonnatingimused”.

rohevõrgustik
–
Ida-Virumaa
ja
maakasutust
suunavad

→ Looduskaitsealane informatsioon – Keskkonnaministeeriumi Info- ja
Tehnokeskus (EELIS).
→ Muinsuskaitse objektid – Muinsuskaitseamet.
→ Ida-Virumaa maakonnaplaneering – Ida-Viru maavalitsus.
→ Ehitatud
keskkond
(teedevõrk,
sidevõrk,
elektrivõrk,
kanalisatsioonija
veevarustuse
võrk,
soojusvõrk
)
–
Vallavalitsused ja võrkude haldajad, Eesti põhikaart 1:10 000.
→ Katastripiirid ja sihtotstarbed – Eesti Maa-amet.
→ Maaparandusobjektid – Ida-Virumaa maaparandusbüroo.
→ Lüganuse valla üldplaneering.
→ Sonda valla üldplaneering.
→ Sonda valla teemaplaneering „Valla majanduslikku ja ruumilist
arengut täpsustavad tingimused”.
→ „Specification of wind monitoring campaign for the Purtse wind
farm, Estonia” by Garrad Hassan and Partners Limited.
Keskkonnainformatsiooni analüüsi teostati sama-aegselt informatsiooni
kogumisega ning esialgsete hinnangute alusel anti esialgne hinnang
planeeringu erinevatele alternatiividele ning osaleti lähteseisukohtade
väljatöötamises. Keskkonnainformatsiooni analüüsi ja planeeringu
lähteseisukohtade alusel koostati planeeringu keskkonnamõju strateegilise
hindamise programmi eelnõu. Keskkonnamõju strateegilise hindamise
programmi koostamiseks küsiti seisukohti sotsiaalministeeriumilt, Virumaa
Tervisekaitsetalituse Ida-Virumaa osakonnalt, Kultuuriministeeriumilt, IdaVirumaa Keskkonnateenistuselt, Keskkonnainspektsiooni Ida-Virumaa
osakonnalt, Riigimetsa Majandamise Keskuse Kirde regioonilt, Riikliku
Looduskaitse Keskuse Ida-Viru regioonilt. Kirjalik seisukoht saadi
Maanteeameti Ida-Viru Teedevalitsuselt ning Tervisekaitsetalituse IdaVirumaa osakonnalt ning need on lisatud käesolevasse dokumenti. Vt. Lisa
2.
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Planeeringu- ja KSH protsessi jooksul tehti koostööd mitmete
kommunikatsioonide valdajate ja asutustega kelle haldusalas olev
informatsioon osutus vajalikuks planeeringulahenduse ja mõjude
hindamise väljatöötamisel:
→ Eesti Energia Põhivõrk OÜ - liitumistingimuste küsimine;
→ Eesti Energia OÜ Jaotusvõrgu Ida piirkond;
→ Ida-Virumaa Maaparandusbüroo;
→ Ida-Viru Maavalitsus;
→ Ida-Virumaa Keskkonnateenistus
→ Ida-Viru Teedevalitsus, Maanteeamet;
→ Eesti geoloogiakeskus;
→ Maa-amet;
→ Gaasitrasside osas AS Eesti Gaas.

Koostöö käigus ülalnimetatud infrastruktuuri ja kommunikatsioonide
valdajatega tulid välja järgmised nõuded, ettepanekud planeeringu
koostamiseks:
Ida-Viru Maavalitsus:
Maavanem määras tuulikupargi
lisakooskõlastuse vajaduse.

maa-ala

ning

järelvalve

käigus

Eesti geoloogiakeskus ja Ida-Viru Maaparandusbüroo:
Nimetatud asutustelt saadi vajalikku informatsiooni nende haldusalasse
kuuluva info kohta millega arvestati planeeringu koostamisel.

3.1.4 Planeeringu lähteseisukohtade
tutvustamine

väljatöötamine

ja

avalikkusele

Keskkonnainformatsiooni analüüs (sisuliselt keskkonnamõju esialgne
hindamine) ning pädevate asutuste seisukohad programmi osas
võimaldasid koostada läbimõeldud keskkonnamõju hindamise programmi
ning anda esialgne hinnang planeeringu nn I-arengustsenaariumile ehk
tuulikupargi rajamise arengustsenaariumile ning selle realiseerumise
võimalustele võrreldes 0-arengustsenaariumiga.
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Alternatiivsed arengustsenaariumid
Tuulikupargi rajamise arengustsenaarium valiti tuuleenergeetikale
sobivate tingimuste ja konkreetse arendamishuvi tõttu. Tuulikupargi
stsenaariumi
korral
kujuneb
alast
suhteliselt
intensiivse,
kõrgtehnoloogiliste rajatistega ja kaasaegse kasutusega ala. Tuulikud
paiknevad tuulikupargis hõredalt hõlmates otsesest maakasutusest vaid
mõned protsendid, maakasutuse täielik intensiivsus kujuneb koos
tuulikutevahelise ala kasutusega (näiteks jätkuvalt põllumajandus,
metsandus, rohevõrgustik).
Tuulikute võimalike asukohtade ja arvu täpsel määramisel lähtuti
tuuleressursside võimalikult efektiivsest kasutamisest, müra levikust,
keskkonnale tekitatava riski minimiseerimisest, teistest seadustest
tulenevatest piirangutest ja kitsendustest ning muudest aspektidest.
Teise võimaliku alternatiivina (lisaks planeeringu algatamise aluseks
olevale väljapakutule) ehk planeeritava tegevusega kaasneda võivate
mõjude hindamise võrdluskriteeriumina käsitletakse nö. null-alternatiivi,
ehk alternatiivi mille järgi antud alale tuulikuparki ei rajata ning ala
maakasutus säilib sarnaselt olemasolevale. Teise arengustsenaariumi
puhul on tõenäoline maa kasutamine muudel suhteliselt ekstensiivsetel
maakasutusviisidel, eeskätt põllumajandusmaana ja metsamaana.
0alternatiiv, on juhul kui alale uut kasutust ei leita, oma mõjult
looduskeskkonnale
võrreldes
tänasega
neutraalne
(eeldades
põllumajanduse korral selle suhtelist keskkonnasõbralikkust, st mitte
liigset väetamist, kaitsemürgitamist jms). Mõju sotsiaal-majanduslikule
keskkonnale on passiivne või isegi pigem negatiivne. Arvestades, et
tegemist on siiski asustusalade lähipiirkonnaga, võiks alal olla
intensiivsem kasutus.
Kogutud informatsiooni ja tuuleressursside analüüsi alusel koostati
arendaja
AS
Raunistal
poolsele
väljapakutud
tuulikupargi
alternatiivlahendustele ning erinevate kommunikatsioonide valdajatega
koostöö tulemusele tuginev planeeringu eskiisvariant ja lähtetingimused
planeeringu koostamiseks.

Planeeringu lähtetingimuste ja KSH programmi avalik arutelu
Algatamaks arutelu Lüganuse ja Sonda valla tuulikupargi rajamise
võimalikkusest võimalikult varases staadiumis oli pärast planeeringuala
määramist esimeseks avalikkust kaasavaks sammuks planeeringu
lähteseisukohtade tutvustamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise
programmi avalik arutelu.
Avaliku arutelu eesmärgiks oli tutvustada planeeritavat tegevust ning
välja selgitada kõikide planeeringu maa-alal elavate inimeste ja teiste
asjast huvitatud
isikute
ja huvigruppide
esialgsed arvamused
planeeritavast tegevusest, koguda tunnetuslikku ja subjektiivset infot
planeeringuala kohta lisaks varem kogutud faktilisele informatsioonile.
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Lisaks
Planeerimisseaduse
ja
Keskkonnamõju
hindamise
ja
keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse järgsele avalikkuse teavitamise
nõuetele riputati planeeringualal olevatel avalikel teadetetahvlitel ja
avalikes asutustes (raamatukogudes, vallavalitsuste ruumides) üles
planeeringu protsessi ja keskkonnamõju strateegilise hindamise
algatamise ning avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu toimumise teated,
millega teavitati planeeringuala elanikke ja kutsuti osalema planeeringu
lähteseisukohti tutvustaval avalikul arutelul.
Planeeringu lähteseisukohti ja KSH programmi tutvustati 27.09.2007
avalikul arutelul. Eelnevalt oli materjal avalikkusele tutvumiseks väljas
alates 12. septembrist 2007 kuni avaliku aruteluni 27. septembrini 2007
Lüganuse ja Sonda vallas, OÜ Hendrikson&Ko kontorites ning
Hendrikson&Ko kodulehel www.hendrikson.ee.
Laiema avalikkuse huvi planeeringu ja KSH vastu oli avalikul arutelul ning
programmi avalikul tutvustamisel ja sellele järgnenud perioodil aktiivne
(huvi tundsid eeskätt piirkonna elanikud).
Lähteandmete kogumisest ning olemasoleva olukorra analüüsist selgunu
põhjal tutvustati avalikkusele teemaplaneeringu lähteseisukohti ning
kavandatavat
tegevust,
tutvustati
avalikkusele
keskkonnamõju
strateegilise hindamise programmi. Avaliku arutelu protokoll, osalejate
nimekiri ning keskkonnamõjude strateegilise hindamise programm on
esitatud Lisas 2.
KSH programmi avalikul arutelul üleskerkinud teemad:
→ Avaliku
arutelu
tulemusena
selgus
(sai
kinnitust
juba
kaasamisplaani koostamisel eksisteerinud eeldus), et piirkonna
inimesed on huvitatud informatsioonist kavandatava tegevuse
suhtes. Kohalike- ja piirkonna elanike teadmised tuulikuparkidest,
nende toimimisest ning nendega kaasneda võivatest mõjudest on
kohati vähesed ning sellest tulenevalt on vaja tegeleda intensiivse
teavitustööga inimeste seas. Otsest vastuseisu arutelul inimeste
vähese informatsiooni tõttu siiski ei täheldatud – sooviti rohkem
infot ja jälgida planeeringu edasist käiku.
→ Näiteks sooviti teada tuulikupargi arendamisega seotud isikuid,
tuulikute mõju kohta televisiooni ja mobiilside kvaliteedile ning
mesilastele.
Kõigile avalikul arutelul esitatud küsimustele anti vastused (vt. avaliku
arutelu protokoll Lisa 2) ning keskkonnamõjude programmi osas tehtud
ettepanekud võeti arvesse ning lisati programmi koosseisu.
Planeeringuprotsessi jooksul saadud faktiliste ja tunnetusliku/subjektiivse
info täpsustamise, täiendamise, kontrollimise ja analüüsimise läbi jätkas
OÜ
Hendrikson&Ko
töögrupp
koostöös
huvitatud
osapooltega
planeeringulahenduse edasiarendamist.
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Planeeringualal Erra piirkonna maaomanike seas läbi viidud
küsitlus
Purtse tuulikupargi teemaplaneeringu koostamisel oli planeeringuala
teatud piirkondadesse tuulikute paigutamisel esitatud rohkem vastuväiteid
kui teistesse piirkondadesse. Enamasti oli tugevam vastuseis pärinenud
planeeringuala piiril asuvatest küladest (Lüganuselt ja Purtsest), kuhu
tuulikuid ei rajata. Avalikel koosolekutel ja seisukohavõttudes on esitatud
väiteid, nagu oleks ka planeeringuala maaomanikud tuulikute rajamise
vastu. Sellest tulenevalt otsustas planeeringu koostaja läbi viia küsitluse
planeeringuala osas, mis oli avalikkuses tekitanud enim vastuseisu ja
diskussiooni. Tegemist on Erra alevikust põhja pool asuva lageda alaga,
kuhu kavandati esialgu AS Raunistal poolt 5 tuuliku rajamist. Küsitluse
eesmärk oli välja selgitada nende maaomanike arvamus, kelle kinnistule
või selle vahetus-lähedusse tuulikuid planeeritakse.
Küsitluses osales 23 kinnistu omanikku, kellele kuulus vaadeldud
piirkonnas kokku 32 kinnistut. Küsitlus viidi läbi telefoniküsitlusena ning
selle käigus jagati soovijatele planeeringu eskiisjoonist tutvustavad
kaardid. Maaomanikelt küsiti seisukohta tuulikupargi eskiisjoonise osas –
kuidas nad suhtuvad tol hetkel esitatud planeeringu teostumisse ning
põhjendust oma arvamusele. Pikem ülevaade Erra piirkonna maaomanike
seas läbiviidud küsitlusest ja tulemustest on esitatud Lisas 5.
Küsitluse peamine järeldus on see, et küsitletud maaomanike hulgas oli
erineva suhtumisega vastajaid: oli neid, kes olid poolt, kui neid, kes olid
vastu. Vastanute jaotus oli erinevate gruppide osas üsna võrdne, kuigi
väike ülekaal kaldus toetajate/pigem toetajate poole.
Teine järeldus, mille võis küsitluse põhjal teha on see, et inimesed ei ole
eriti teadlikud tuulikutega kaasnevatest mõjudest. Mitmed hirmud
põhinevad kusagilt kuuldud hirmudel, mida on võetud tõena. Sellest võis
järeldada, et osa inimeste hirme oleksid olemata, kui nad teaksid rohkem
tuulikute ehitusest ja tööprotsessist, oleksid kokku puutunud töötava
tuulikupargiga ning veenduksid oma hirmude paikapidavuses või
mittepaikapidavuses.

3.1.5 Planeerimisettepaneku ja KSH aruande koostamine
Eelnevatest etappidest selgunu põhjal oli OÜ Hendrikson&Ko´l olemas
põhjendatud alus planeerimisettepaneku ja KSH aruande koostamiseks.
Lähtuvalt kogutud informatsioonist mindi edasi Purtse tuulikupargi
tuulikute paigutuse alternatiiviga, mille oli esitanud Arendaja AS Raunistal.
Selleks korraldati Lüganuse vallavalitsuse ja volikogu liikmetega koosolek
11.12.2007.a. Lüganuse vallavalitsuses, kus arutati järgmist:
→ Teemaplaneeringu ja KSH konsultandid Kuido Kartau ja Marika
Pärn tutvustasid vallavalitsuse ja vallavolikogu liikmetele
planeeringu ja KSH protsessi seisu ja edaspidiseid tegevusi.
Tutvustati
planeeringu
eskiisjoonist
tuulikute
ja
juurdepääsuteede paigutusega.
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→ Konsultandid
tegid
ettepaneku
planeeringu
koostamise
juhtrühma moodustamiseks, kuhu kuuluksid lisaks Lüganuse
valla esindajatele ka Sonda valla esindajad ning külade vanemad
ning aktiivsemad kohalikud elanikud.
→ Lüganuse valla esindajad olid juhtrühma moodustamise ja Sonda
valla esindajate kaasamise ettepanekuga nõus. Lüganuse
Vallavalitsus lubas esitada nimekirja Lüganuse valla esindajatest
juhtrühmas. Sonda valla esindajad määrab Sonda Vallavalitsus.
→ Lüganuse valla esindajad esitasid oma ettepanekuid ja
vastuväiteid planeeringu eskiisjoonise kohta. Oldi vastu tuulikute
paigutamisele Tallinn-Narva mnt põhja poole. Samuti oldi vastu
Varja külas paiknenud 4-tuulikule.
→ Edasisse otsustusprotsessi kaasatakse ka maaomanikud. Selleks
otsustati korraldada avalikud arutelud Erra ja Purtse külades.
Avalikud arutelud Erra ja Purtse külades
Vastavalt Lüganuse vallavalitsusega kohtumisel otsustatule korraldati
05.02.2008.a. avalikud arutelud Erra ja Purtse külades (nendel aruteludel
osalenud isikud ning esitatud küsimused on toodud Lisas 4). Seal anti
esmalt üldine ülevaade tuulikutest, tuulikuparkidest ja tuuleenergia
tootmisest. Seejärel tutvustati korrigeeritud planeeringu eskiisjoonist ning
selle kujunemise lugu. Hiljem toimus avalik arutelu ja küsimustele
vastamine.
Avalikel aruteludel esitatud ettepanekuid
korrektuurid planeeringulahenduses.

võeti

arvesse

ning

tehti

Planeeringu juhtrühma koosolek
Seejärel toimus planeeringu koostajate ja planeeringu juhtrühma koosolek
28.02.2008.a. Seal tutvustati planeeringu põhilahendust ning samuti
Sonda vallavalitsuse töötajalt ja juhtrühma liikmelt Madis Olt´ilt laekunud
seisukohti. Juhtrühma liikmed esitasid oma seisukohad planeeringu
põhilahenduse kohta: oldi vastu kolmele Purtse külasse kavandatud
tuulikule ning kolmele Erra alevikust põhja pool paiknevale tuulikule. Tehti
ettepanek paigutada tuulikuid Aseri valla piirile lähemale jäävale
metsasele alale ehk nn Kestla nurka.
Planeeringu koostajad võtsid arvesse juhtrühma liikmete poolt esitatud
ettepanekuid ning selle tulemusena valmis tuulikupargi planeeringu
põhilahendus seisuga märts 2008.

Märts 2008 – Lisandub Madis Olt´i ettepanek. Eksisteerib 2
planeeringuettepanekut
2008.a. märtsis esitas teise ettepaneku Sonda Vallavalitsuse töötaja ning
planeeringu juhtrühma liige Madis Olt.
AS
Raunistali
korrigeeritud
planeeringulahendus
võttis
arvesse
planeeringu juhtrühma 28. veebruari koosolekul tehtud ettepanekuid,
mille tulemusena eemaldati tuulikud Purtse küla lähedal asuvalt põllult

Töö nr. 829/06

78

Sonda ja Lüganuse valla tuulikupargi olulise ruumilise
mõjuga objekti teemaplaneering

ning Erra alevikust põhja pool paiknevalt väljalt. Mõned tuulikud lisandusid
Aseri valla piiri ääres Kestla külaga piirnevale metsasele alale. Kokku oli
selles planeeringuettepanekus kavandatud 20 tuulikut. Madis Olt´i
ettepanek nägi ette lisaks AS Raunistali ettepanekus näidatud tuulikutele
veel 14 tuuliku lisamist Vainu ja Koljala külade piirkonda.
Skeemkaart 20. Madis Old’i ettepanek täiendavate tuulikute osas.

Madis Oldi poolt esitatud planeeringuettepanekute kohta küsiti seisukohta
Purtse tuulikupargi planeeringu juhtrühma liikmetelt (e-kirja teel)
12.märtsil (vt Lisa 3).

28. märts 2008 – Lisandub OÜ Kekki Kinnisvara & Õigusbüroo
ettepanek. Eksisteerib 3 planeeringuettepanekut
28.03.2008 märtsil esitas OÜ Kekki Kinnisvara & Õigusbüroo e-meili teel
ning 3. aprillil kordas ametliku kirjaga täiendava planeerimisettepaneku
lülitada OÜ Kekki Kinnisvara & Õigusbüroo poolt esitatud tuulikute
asukohad Lüganuse ja Sonda vallas läbiviidavasse planeeringusse.
Esitatud 16 tuuliku asukohast asuvad 6 tuulikut väljaspool Purtse
tuulikupargi planeeringuala piiri.
Planeeringu koostajad saatsid 3. aprillil 2008 kirja Purtse planeeringu
juhtrühma liikmetele, kus teavitasid juhtrühma liikmeid Madis Olt´i ja OÜ
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Kekki Kinnisvara & Õigusbüroo poolt esitatud ettepanekutest ning esitasid
täiendatud planeeringu eskiisjoonise. Juhtrühma liikmete käest küsiti
arvamust OÜ Kekki Kinnisvara &
Õigusbüroo
poolt esitatud
planeeringulahenduse kohta ning jätkuvalt küsiti seisukohti varasemalt hr
Madis Olt´i poolt esitatud ettepaneku ning planeeringu põhilahenduse
kohta.
Ühtlasi saadeti Madis Olt´ile ja OÜ Kekki Kinnisvara & Õigusbüroo kiri
(03.04.2008), milles täpsustati nende planeeringuettepanekuid ning küsiti
lisainformatsiooni planeeringu koostamiseks (saadi ka vastused vastavalt
22.04.08 ja 24.04.08).
Varasema, AS Raunistali ja hr Madis Oldi ettepanekut kajastava
planeeringu eskiislahenduse kohta olid 15. juhtrühma liikmest 7 juba oma
kindla seisukoha väljendanud – võttes lisaks AS Raunistali ettepanekule
arvesse ka Madis Oldi ettepanekut, on tuulikute arv liiga suur, mistõttu
tuulikud paigutuvad liiga suurele maa-alale ja jäävad looduses
domineerima; asuvad elamutel liiga lähedal jne. Lisades eskiislahendusse
ka kolmanda arendaja, OÜ Kekki Kinnisvara & Õigusbüroo, ettepaneku
ning küsides taas juhtrühma liikmete seisukohta, kordas üks juhtrühma
liige oma senist seisukohta (ei poolda nii ulatuslikku arendamist, sest
tuulikud tulevad elamualadele liiga lähedale). Samuti esitati konkreetne
vastuseisukoht kolme arendaja ettepanekuid kajastavale planeeringu
eskiislahendusele ka kohaliku elaniku poolt.
Nende
planeeringuettepanekute
kohta
küsiti
seisukohta
Sonda
Vallavolikogult (31. märtsi istungil) kus planeeringu koostaja käis
kujunenud olukorda tutvustamas. Volikogus diskuteeriti teema üle, kuid
liikmed jäid erinevatele sisukohtadele ning kuna küsimus ei olnud
hääletuslikult lahendatav, siis konkreetset sisukohta volikogu ei
kujundanud.

Planeeringulahenduse kujunemine mais 2008
Tuulikupark on omavahel energeetiliselt ühendatud mitmetest tuulikutest
koosnev terviklik elektrienergia tootmise objekt. Tuulikute tüüp/võimsus,
liitumisleping ja muu tuulikupargist tervikliku objekti moodustav
informatsioon on teadaolev ja avalikustatud vaid AS Raunistal poolt
arendatava Purtse tuulikupargi osas. Madis Olt’i ja OÜ Kekki Kinnisvara &
Õigusbüroo poolt tehtud ettepanekute näol on sisuliselt tegemist erinevate
tuulikuparkidega osaliselt samal maa-alal.
Kuna planeeringu algataja ei piiritlenud (seni Eestis analoogse situatsiooni
mitteesinemise ja seepärast ettenägematuse tõttu) planeeringu
algatamisel koostatava planeeringu raames arendusõigust vaid ühe
arendajaga (kuna planeeritakse üht olulise ruumilise mõjuga objekti), siis
on keerukas sellist piiritlust seada tagantjärgi, kui täiendavad
perspektiivsed arendajad on oma ettepanekud teinud.
Planeeringu koostaja analüüsis tehtud ettepanekuid ja üritas leida kõiki
osapooli maksimaalselt rahuldavaid lahendusi. Madis Old’i ja OÜ Kekki
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Kinnisvara
&
Õigusbüroo
ettepanekud
paigutavad
tuulikuid
piirkondadesse, kus need paiknesid ka AS Raunistal esialgsetes
planeeringulahendustes – näiteks KSH programmis sisalduv esialgne
tuulikute paigutuse eskiis.
Skeemkaart 21. KSH programmis sisaldunud esialgne tuulikute võimaliku
paigutuse eskiis.

Seega näeme, et sisuliselt on protsessi käigus jõutud osades piirkondades
(Errast põhja ja loode pool asuvad alad) analoogsete esialgsete tuulikute
paigutusteni kuid läbi uute perspektiivsete arendajate. Planeeringu üldist
ruumilist lahendust vaadates on tegemist suhteliselt väheoluliste
muutustega – sisuliselt on muutunud sarnase arvu tuulikute
ümberpaigutumine
samas
ruumiosas,
mida
saab
käsitleda
tuulikupargi/parkide tehnoloogilise lahenduse osana (micrositing).
Planeeringu koostaja on katsetanud paigutada tuulikuid võttes arvesse
kõiki ettepanekuid. Alljärgnevatel skeemidel on esitatud energeetiliselt
arukate ja keskkonnatingimustele (müra ja varjutamine) vastavate
lahenduste variandid, mis on konstrueeritud järgmistel põhimõtetel:
→ Skeemkaartile 22 on kantud kõik AS Raunistal tuulikud (Pos 1-20)
ning lisatud niipalju tuulikuid OÜ Kekki Kinnisvara & Õigusbüroo
(Pos a-i) ja Madis Old’i (Pos I-XIV) ettepanekutest, kui tuulikute
energeetilise efektiivsuse jaoks vajaliku vahemaa tingimustes on
võimalik. Sealjuures on Madis Old’i ja OÜ Kekki Kinnisvara &
Õigusbüroo ettepanekus olnud tuulikute asukohti mõistlikuma
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terviklahenduse ja keskkonnamõju vähendamiseks mõningal määral
korrigeeritud (jäädes alati sama kinnistu piiresse). Pos 1-20 ja Pos
I-XIV puhul on lähtutud AS Raunistal poolt kavandatavast tuulikust
Vestas V90, Pos a-i puhul on aluseks Nordex N90. Koostatud on
müra leviku ja varjutamise ulatuse kaardid.
→ Skeemkaartile 23 on kantud OÜ Kekki Kinnisvara & Õigusbüroo
ettepanekus planeeringualal paiknevad tuulikud (välja arvatud üks
lõunapoolne tuulik Koljala piirkonnas, mis ei sobi elektriliinide
läheduse tõttu, teises suunas nihutamisruumi ei olnud elamute
läheduse tõttu) ning lisatud niipalju tuulikuid AS Raunistal
lahendusest ja Madis Old’i ettepanekutest, kui tuulikute
energeetilise efektiivsuse jaoks vajaliku vahemaa tingimustes on
võimalik. Sealjuures on mõningaid OÜ OÜ Kekki Kinnisvara &
Õigusbüroo ja Madis Old’i ettepanekutes olnud tuulikute asukohti
mõistlikuma terviklahenduse ja keskkonnamõju vähendamiseks
mõningal määral korrigeeritud (jäädes alati sama kinnistu piiresse).
Pos a-i puhul on lähtutud tuulikust Nordex N90, kõigi teiste
tuulikute puhul AS Raunistal poolt kavandatavast tuulikust Vestas
V90. Koostatud on müra leviku ja varjutamise ulatuse kaardid.
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Skeemkaart 22. Tuulikute paigutus lähtudes positsioonidest 1-20.
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Skeemkaart 23. Tuulikute paigutus lähtudes positsioonidest a-i.

Esitatud jooniste põhjal on mõlemas kirjeldatud variandis kokku 36
tuulikut. Mõlema variandi moodustavate tuulikute positsioonid on toodud
tabelis 6. Kuna korraga ei ole võimalik rajada kõikides ettepanekutes
toodud tuulikuid siis aktiivsed positsioonid, mis moodustavad ühe variandi
on esile toodud punase jämedama kirjaga.
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Tabel 6. Eri variantide korral sobivate tuulikute positsioonid.

Positisoon
Positisoon
Positisoon
Positisoon
Positisoon
Positisoon
Positisoon
Positisoon
Positisoon
Positisoon
Positisoon
Positisoon
Positisoon
Positisoon
Positisoon
Positisoon
Positisoon
Positisoon
Positisoon
Positisoon
Tuulikute
arv ühe
variandi
korral

Põhiettepanek
Pos 1-20
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

20

Täiendavad
ettepanekud
Pos a-i
Pos I-XIV
I
a
II
b
III
c
IV
d
V
e
f
VI
VII
g
VIII
h
i
IX
X
XI
XII
XIII
XIV

2

14

Põhiettepanek
Pos a-i
a
b
c
d
e
f
g
h
i

9

Täiendavad
ettepanekud
Pos 1-20
Pos I-XIV
1
I
2
II
3
III
4
IV
5
V
6
VI
VII
7
8
VIII
9
IX
X
10
XI
11
12
XII
XIII
13
XIV
14
15
16
17
18
19
20

13

14

Omavahelises võrdluses on müra ja varjutamise aspektist mõnevõrra
(eeskätt Matka küla piirkonnas) väiksema keskkonnamõjuga esimesena
kirjeldatud (Pos 1-20l + Pos a-i + Pos I-XIV) variant.
Detailne
varjutamise
kestuse
ja
modelleerimiskaardid mõlema kirjeldatud
peatükis 3.2.2

ulatuse
hinnang
ning
variandi kohta on toodud

Detailne mürahinnang ja modelleerimiskaardid on toodud peatükis 3.2.5
Võttes arvesse planeeringu juhtrühma koosolekutel diskussioonides jõutud
tulemusi ning täiendavalt juhtrühma liikmete poolt e-kirjade teel saadud
seisukohti, ei saaks planeerida tuulikuid Errast põhjapool asuvatele
lagedatele aladele (Kõrküla-Erra maanteest kuni Väljaotsa taluni kulgevast
põhja-lõuna suunalisest kruusateest ida pool), samuti Kõrkküla-Erra
maanteest põhja pool asuvatele lagedatele aladele (nn OÜ FT Eesti põllud)
ja maanteest lõuna pool asuvatele aladele.
Kuna juhtrühma liikmete hulgas on vähemuses Sonda valla esindajaid, siis
ei pruugi Sonda Vallavolikogu planeeringu kehtestamisel lähtuda
planeeringu
juhtrühma
ettepanekutest.
Üritamaks
juba
planeeringulahenduse koostamise ajal teada saada Sonda Vallavolikogu
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seisukohti ja võimalikke tulevasi otsuseid, käis planeeringu koostaja 31.
märtsil 2008 tutvustamas kujunenud olukorda. Volikogus diskuteeriti
teema üle, kuid liikmed jäid erinevatele sisukohtadele ning kuna küsimus
ei olnud hääletuslikult lahendatav, siis konkreetset sisukohta volikogu ei
kujundanud.
Seetõttu puudus planeeringu koostajal kindel alus planeeringuettepaneku
koostamisel Sonda valla territooriumi osas arvestada planeeringu
juhtrühma ettepanekutega minimaalse tuulikute arvu osas.
Vältimaks maksimaalselt võimalike erinevate arendajate ebavõrdset
kohtlemist, on planeeringulahenduses ette nähtud võimalus ehitada
tuulikud kõigis 43 asukohas (positsioonid 1-20, a-i, I-XIV). Mitmed
tuulikud asuksid sel juhul üksteisele sedavõrd lähedal, et nende tuult
varjava efekti tõttu muutuks tuulikute tootlikus majanduslikult
ebamõistlikuks. Seetõttu ei ehitata majandusliku ebaotstarbekuse tõttu
kõiki tuulikuid. Millised tuulikud ehitatakse, selgub arendajate reaalse
edasise arendustegevuse käigus. Sellist osaliselt „otsi lahti“ jättev
planeeringulahendus erineb tavapärasest, kuid on antud situatsioonis
parim ning samas ei tekita kogukonnale ega keskkonnale ebamäärasuse
tõttu liigseid riske.
Vältimaks kitsastel ärihuvidel baseeruvat planeeringu elluviimise
põhjendamatut takistamist ei tohi planeeringukohase tuuliku korral
ehituslubade
ja
projekteerimise
faasis
tingimuseks
seada
kooskõlastuskohustust naaberkinnistute omanikega.
Ehituslubasid võib anda välja mistahes järjekorras kõigisse planeeritud
asukohtadesse tuulikute ehitamiseks.
Loomulikult on otsustajatel, Lüganuse Vallavolikogu ja Sonda
Vallavolikogu, võimalik planeering kehtestada osaliselt (võttes arvesse
planeeringu juhtrühma seisukohti).
Eskiislahenduse tutvustamine juhtrühmale ning Sonda ja
Lüganuse valla vallavolikogu liikmetele
Osaliselt „otsi lahti” jätvat planeeringulahendust tutvustas planeeringu
koostaja juhtrühmale ning Sonda ja Lüganuse valla vallavolikogu
liikmetele 05.06.2008 toimunud „Purtse” tuulikupargi üldplaneeringu
teemaplaneeringu arutelul. Lisaks juhtrühmale ning volikogude liikmetele
viibisid arutelul ka Erra ja Purtse küla elanikud.
Valdav osa kohalolijaist olid sellise „otsi lahti” jätva planeeringulahenduse
vastu (vt protokoll ja osalejate nimekiri lisas 3). Kolme arendaja
ettepanekuid kajastav planeeringulahendus asetas tuulikud tagasi Erra
põldudele. Samuti kahekordistus tuulikute arv – 20lt tuulikult 43le
tuulikule.
Hr M.Olt ja OÜ Kekki Kinnisvara & Õigusbüroo jäid jätkuvalt oma esitatud
ettepanekute juurde. Hr M.Olt oli seisukohal, et tuulikute paigutamiseks
tuleks ära kasutada kogu ala. Hr Kalle Kekki (OÜ Kekki Kinnisvara &
Õigusbüroo esindaja) oli samuti seisukohal, et tuulikud paigutada kogu
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planeeringualale ning tutvustada lahendust Sonda volikogus ja küsida
volikogu seisukohta, kuna 05.06.2008 arutelul viibis vähemus Sonda
vallavolikogu liikmetest.
Ühist kokkulepet, milline on lõplik planeeringulahendus Sonda valla
territooriumil, arutelul ei saavutatud.
Kuna juhtrühma koosseisus on Sonda volikogu liikmed vähemuses ning ka
arutelul oli Sonda volikogu liikmete osavõtt vähene, otsustati
planeeringuprotsessi senist kulgu ja kolme arendaja ettepanekut
sisaldavat planeeringulahendust tutvustada eraldi Sonda volikogu istungil.

Eskiislahenduse tutvustamine Sonda volikogu istungil volikogu ja
vallavalitsuse liikmetele
01.07.2008 toimunud volikogu istungil tutvustas planeeringu koostaja
planeeringulahendust volikogu ja vallavalitsuse liikmetele. Kuulanud ära
volikogu liikmete poolt ja vastuargumendid planeeringulahenduse osas,
asus volikogu enamushäältega seisukohale arvestada kolme arendaja
ettepanekutega ning suunata planeeringulahendus kooskõlastusringile
volikogule tutvumiseks esitatud mahus ja lahenduses. Sonda volikogu
protokolliline otsus on toodud lisas 3.

3.1.6 KSH aruande avalik väljapanek ja KSH aruande
planeeringu planeerimisettepaneku avalik arutelu

ning

KSH aruande avalik väljapanek toimus ajavahemikul 21. juulist kuni 12.
augustini 2008. Avaliku väljapaneku teated on esitatud Lisas 2. KSH
aruande avaliku väljapaneku ajal saabus avaldus Lüganuse Küla Seltsilt,
OÜ Kekki kinnisvara ja õigusbüroo ettepanekud, planeeringuala
maaomaniku Kristi Püssa vastuväited ja ettepanekud, AS Põlluvara
vastuväited ja ettepanekud ning Madis Olt´i ettepanekud. Need kirjad
ning KSH töögrupi vastused on esitatud samuti Lisas 2.
KSH aruande avalik arutelu toimus 12. augustil 2008. a. Lüganuse
Keskkoolis. Eelnevalt oli materjal avalikkusele tutvumiseks väljas alates
21. juulist kuni avaliku aruteluni 12. augustini 2008 Lüganuse ja Sonda
vallas, OÜ Hendrikson&Ko kontorites ning Hendrikson&Ko kodulehel
www.hendrikson.ee. Arutelul osalenud isikute nimekiri ja avaliku arutelu
protokoll on esitatud Lisas 2.
KSH aruande avalikul arutelul üleskerkinud teemad:
→ Tõstatati probleem, et maakonna teemaplaneeringuga määratud
väärtuslikud
maastikud
on
ilma
kaitse
eeskirjadeta
ja
hoolduskavadeta. Kohalikele omavalitsustel soovitati koostada
kaitse eeskirjad, mis panevad paika nõuded väärtuslikul maastikul
lubatud tegevuste kohta, kuid need eeskirjad on valdavalt
koostamata ja see võimaldab vaidlusi selle üle, milliseid tegevusi on
lubatud väärtusliku maastikul teha ja mis rikuvad maastiku ilmet.
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→ Esitati küsimus tuulikute võimaliku mõju kohta radaritele ja
üldisemalt riigikaitsele. Kaitseministeeriumi seisukoht selgub alles
pärast tuulikute asukohtade kindlaks määramist.
→ OÜ Põhivõrk esindajaga arutati kavandatavate tuulikute jaoks
vajalike elektriliinide paigutamise ja ühenduste üle. Hetkel on üks
arendaja teinud koostööd elektriliinide asukohtade leidmise osas
ning on teada liinide võimalik kulgemine, kuid teised arendajad ei
ole selles küsimuses võrgu valdajaga üldse suhelnud. vajalik oleks
arendajate vaheline tihedam koostöö ja suhtlemine võrkude
valdajaga.
→ Esitati küsimus, miks on nii vähe arvestatud kohalike elanike ja
planeeringu juhtrühma seisukohtadega.
Kõigile avalikul arutelul esitatud küsimustele anti vastused (vt. avaliku
arutelu protokoll Lisa 2) ning keskkonnamõjude aruande kohta tehtud
ettepanekud võeti arvesse ja vajadusel tehti täiendused aruandes.

3.1.7 Planeeringu kooskõlastamine ja KSH aruande heakskiitmine
KSH aruande avaliku arutelu järgselt esitati KSH aruanne heakskiitmiseks
Keskkonnaameti Viru regioonile.
Vastavalt Planeerimisseaduse § 17 peab planeeringu kooskõlastama
naabrusse jäävate kohalike omavalitsustega ja Keskkonnaametiga;
asjaomase riigiasutusega, kui planeeritaval maa-alal asub riikliku kaitse
alla võetud maa-ala või selle kaitsevöönd, samuti riikliku kaitse alla
võetud mälestise kaitsevöönd või loodusobjekti kaitsevöönd või tehakse
planeeringuga ettepanek selle kaitse alla võtmiseks või kui planeeritaval
maa-alal asub keskkonnaregistri maardlate nimistus olev maardla või selle
osa või kui planeeritavale maa-alale või selle lähiümbrusesse jääb
olemasolev
või
kavandatav
keskkonnamõju
hindamise
ja
keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 6 lõikes 1 nimetatud olulise
keskkonnamõjuga tegevuse asukoht või kui planeeritaval maa-alal asub
maaparandussüsteem või planeeringuga kavandatakse olulise ruumilise
mõjuga objekti; Kaitseministeeriumi ja Siseministeeriumiga, kui
planeeringuga kavandatav võib kaasa tuua riigikaitselise objekti
planeeritud töövõime vähenemise või kui planeeritavale maa-alale
kavandatakse tuulegeneraatoreid. Neile täiendavalt määrab maavanem
lisakooskõlastused. Ida-Viru maavanem on määranud kooskõlastused
naaberomavalitsustega (kõik Sonda ja Lüganuse valdadega piirnevad
omavalitsused).
Lisaks sellele on tehtud ja tehakse koostööd mitmete institutsioonidega.
Saabunud kooskõlastused ja seisukohad on esitatud tabelis 7. Tabelis
viidatud kirjad on esitatud Lisas 4.
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Tabel 7. Kooskõlastuste, KSH aruande heakskiitmise ja seisukohtade koondtabel
Kooskõlastaja / kootöö tegija
kirja nr (Sonda ja Lüganuse valla poolt saadetud
kiri ja vastuskiri kooskõlastajalt)

Kooskõlastus/
tingimused

Arvestamine üldplaneeringu
teemaplaneeringus; märkused

Seadusest tulenev kooskõlastamise kohustus
Keskkonnaministeerium
Sonda Vallavalitsuse 05.08.2008 kiri nr 7-1.4/401;
Maa-ameti vastus Sonda VV-le 03.09.2008 nr 6.23/4749

Viide Lüganuse valla poolt mitteesitatud
planeeringumaterjalidele (planeeringu toimik
ja lisamaterjalid). Seoses sellega ei ole
võimalik kujundada seisukohta ega esitada
ettepanekuid.

Lüganuse Vallavalitsuse 28.08.2008 kiri nr 7-1.4/610;
Maa-ameti vastus Lüganuse VV-le 23.09.2008 kiri nr
6.2-3/4749
(pikendab
vastamise
tähtaega
28.10.2008)

Vastuskiri (ühine
1/08/37557-3

valdadele)

21.05.2009

nr

1-

Kooskõlastab teemaplaneeringu maavarade
osas järgmistel tingimustega:
1. Planeeringuga
hõlmatud
alast
jäetakse välja Lüganuse, Kõrtsi, ning
Suurkõrtsi maardlad ja edaspidi ei
tehta takistusi nendest maardlatest
kaevandamisele.
2. KSH aruanne kiidetakse heaks ja
planeeringus
arvestatakse
KSH
tulemusi.

1. Arvestatud osaliselt. Maardla aladel ei
tehta takistusi maardlatest
kaevandamisele. Maardla alasid ei
arvata teemaplaneeringu alast välja,
kuid planeeringu seletuskirja ja KSH
aruandesse lisatakse täpsustav
informatsioon maavaravaru säilimise ja
juurdepääsu tagamise kohta.
2. Arvestatud. KSH on heaks kiidetud ja
planeeringus arvestatakse KSH
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Kooskõlastaja / kootöö tegija
kirja nr (Sonda ja Lüganuse valla poolt saadetud
kiri ja vastuskiri kooskõlastajalt)

89

Kooskõlastus/
tingimused

3. Aseri fosforiidimaardla ja tuulepargiga
kattuvate
kinnisasjade
osas
sõlmitakse vajalikud lepingud nii
eraisikutega kui ka Eesti Vabariigiga
sarnastel
tingimustel.
Lepingus
olevad tingimused peavad tagama
maavaravaru kaevandamisväärsena
säilimise ja vajadusel juurdepääsu
maavaravarule.
Keskkonnaministeeriumi kiri Lüganuse Vallavalitsusele
(29.07.2009 nr 19-6/11853)

Keskkonnaministeerium
teeb
muudatusi
21.05.2009.a. kooskõlastuskirjas punktis 3

Arvestamine üldplaneeringu
teemaplaneeringus; märkused

tulemustega.
3. Arvestatud. Fosforiidi maardlaga
kattuvate kinnisasjade osas sõlmitakse
lepingud koos kirjas sätestatud
tingimustega – vastav nõue on lisatud
planeeringu kehtestatavasse I köitesse.

Arvestatud tehtud muudatustega

Kooskõlastuskirja
punkti
3
sõnastust
muudetakse, et paremini mõista ja arvestada
kooskõlastuse tingimust
Siseministeerium
Loetakse kooskõlastatuks
Sonda Vallavalitsuse 26.08.2009 kiri nr 7-1.4/498

Lüganuse Vallavalitsuse 31.08.2009 kiri nr. 7-1.4/513
Siseministeeriumi vastus Lüganuse VV-le 25.09.2009
nr 9.1-5/6600
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Kooskõlastab märkusteta

Märkus: Kooskõlas Planeerimisseadusega (§
17 lg 5) arvestatakse, et kooskõlastajal ei ole
planeeringu
kohta
ettepanekuid
ega
vastuväiteid kuna kooskõlastust ei ole antud
ühe kuu jooksul.
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Kooskõlastaja / kootöö tegija
kirja nr (Sonda ja Lüganuse valla poolt saadetud
kiri ja vastuskiri kooskõlastajalt)

Kooskõlastus/
tingimused

Arvestamine üldplaneeringu
teemaplaneeringus; märkused

Kooskõlastab märkusteta

Kaitseministeerium
OÜ Hendrikson&Ko poolt saadetud kiri 05.08.2008 nr
708/08
Kaitseministeeriumi
esmane
vastuskiri
11.08.2008 (pikendab vastamise aega)

e-kiri
Märkus: Kooskõlas Planeerimisseadusega (§
17 lg 5) arvestatakse, et kooskõlastajal ei ole
planeeringu
kohta
ettepanekuid
ega
vastuväiteid kuna kooskõlastust ei ole antud
ühe kuu jooksul.

vastuskiri 15.08.2008 nr 12.1-1/5730
Sonda vallavalitsuse kiri 26.09.2009 nr 7.1-4/499
Kaitseministeeriumi vastuskiri 05.10.2009 nr 12.12/3748

Ei kooskõlasta planeeringut

Märkus: Mittekooskõlastamisel
ühelegi õigusaktile.

ei

viidata

Kaitseministeeriumi vastuskiri 27.10.2009 nr 12.12/3748 (ametkondlikuks kasutamiseks)
Lüganuse Vallavalitsuse kiri 03.05.2010 nr 7-1.4/200
Sonda vallavalitsuse kiri 04.05.2010 nr 7.1-4/340
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Kooskõlastaja / kootöö tegija
kirja nr (Sonda ja Lüganuse valla poolt saadetud
kiri ja vastuskiri kooskõlastajalt)
Keskkonnaamet Viru regioon
(Kuni
31.01.2009
Keskkonnateenistus)
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Kooskõlastus/
tingimused

Loetakse kooskõlastatuks
Ida-Virumaa

Lüganuse VV kiri 02.09.2008 7-1.4/623
Sonda VV kiri 17.09.2008 nr. 17-5/452

Arvestamine üldplaneeringu
teemaplaneeringus; märkused

Keskkonnaameti Viru regioon
(kuni
31.01.2009
Keskkonnateenistus)
osaleb
planeeringu
kooskõlastajana
järelvalvajana.

Ida-Virumaa
protsessis
ja
KSH

Kirjaga 06.05.2009 nr V 6-8/7250-2 kiidab
Keskkonnaameti Viru regioon KSH aruande
heaks
esitades
keskkonnanõuded
ja
seiremeetmed.

Vastuskiri (ühine valdadele) 26.09.2008
nr 32-11-1/43889-18
(pikendab KSH läbivaatamise aega 27.10.2008 ja
seoses sellega ka seisukoha võtmist teemaplaneeringu
osas)

Seiremeetmed ja keskkonnanõuded lisati
planeeringu
seletuskirja
(kehtestatavasse
dokumenti).
Seega on Keskkonnaameti ettepanekutega
(KSH osas) arvestatud ja kuna planeeringu
kooskõlastajana ei ole tehtud planeeringu
kohta ettepanekuid ega vastuväiteid ühe kuu
jooksul (vastavalt Planeerimisseaduse § 17 lg
5) loetakse planeering kooskõlastatuks.

Muinsuskaitseamet:

Loetakse kooskõlastatuks

Sonda Vallavalitsuse kiri 05.08.2008 nr 7-1.4/399;

Lüganuse Vallavalitsuse kiri 28.08.2008 nr 7-1.4/611;
Vastuskiri 02.10.2008 nr 1860
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Kooskõlastab märkusteta

Märkus: Kooskõlas Planeerimisseadusega (§
17 lg 5) arvestatakse et kooskõlastajal ei ole
planeeringu
kohta
ettepanekuid
ega
vastuväiteid kuna kooskõlastust ei ole antud
ühe kuu jooksul.
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Kooskõlastaja / kootöö tegija
kirja nr (Sonda ja Lüganuse valla poolt saadetud
kiri ja vastuskiri kooskõlastajalt)

Kooskõlastus/
tingimused

Viru Maaparandusbüroo:

Kooskõlastab tingimustega:

Sonda Vallavalitsuse kiri nr 19.11.2008 nr 7-1.4/598

1. Tuulikud, teed, kaabelliinid ja teised
rajatised projekteerida ning ehitada
nii, et oleks tagatud väljavalitud
maa-alal
asuvate
maaparandussüsteemide
kraavides
vee takistuseta läbivool.
2. Soovituslik projekteerida tuulikute
teenindamiseks
planeeritavatele
maaüksustele piirdekraavid.
3. Planeeritava ehitise alla jäävatel
drenaažkuivendusega
aladel
projekteerida vastavalt süsteemile
transiitkollektor,
tagamaks
naaberkinnisasjadel
paiknevate
maaparandussüsteemide toimimine.
4. Maa-ala siht- või kasutusotstarbe
muutmisel kooskõlastada muudatus
Viru Maaparandusbürooga.
Kooskõlastab märkusteta

Lüganuse Vallavalitsuse kiri 28.08.2008 nr 7-1.4/612;
Vastuskiri (valdadele ühine) 08.09.2008 nr 81

Aseri Vallavalitsus

Arvestamine üldplaneeringu
teemaplaneeringus; märkused

Arvestada. Planeeringudokumentatsiooni (I ja
II köidet) täiendatud.

Sonda Vallavalitsuse kiri 05.10.2008 nr 7-1.4/400;
Lüganuse Vallavalitsuse kiri 28.08.2008 nr 7-1.4/613
Vastuskiri (valdadele ühine)
01.10.2008 otsus nr 132

Aseri

Vallavolikogu

Maavanema poolt määratud täiendavad kooskõlastused (kiri Sonda Vallavalitsusele 01.09.2008 nr 1.2-38/2766-2; kiri Lüganuse
Vallavalitsusele 03.09.2008 nr 1.2-38/3060-2 )
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Kooskõlastaja / kootöö tegija
kirja nr (Sonda ja Lüganuse valla poolt saadetud
kiri ja vastuskiri kooskõlastajalt)
Kiviõli Linnavolikogu
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Kooskõlastus/
tingimused

Arvestamine üldplaneeringu
teemaplaneeringus; märkused

Kooskõlastab märkusteta

Lüganuse VV kiri 26.11.2008 nr 7-1.4/872
Vastuskiri Linnavolikogu 27.11.2008 otsus nr 200
Sonda VV kiri 08.10.2008 nr 7-1.4/491

Kooskõlastab märkusteta

Vastus Linnavolikogu 27.11.2008 otsus nr 200
Maidla Vallavalitsus

Kooskõlastab märkusteta

Lüganuse VV kiri 26.11.2008 nr 7-1.4/872
Vastuskiri 22.10.2008 nr 7-1./1373
korraldus nr 2-1/166)
Sonda VV kiri 08.10.2008 nr 7-1.4/494

(10.12.2008
Kooskõlastab märkusteta

Vastuskiri 16.10.2008 nr 2-1/134
Lüganuse Vallavalitsus
Kooskõlastab
tingimusel,
et
planeeringualale
rajatakse
vastavalt
juhtrühma otsusele 20 tuulegeneraatorit

Sonda VV kiri 08.10.2008 nr 7-1.4/495
Vastuskiri 27.11.2008 nr 7-1.4/727
Vallavolikogu 12.11.2008 otsus nr 198)

(Lüganuse

Viru-Nigula Vallavalitsus

Kooskõlastab märkusteta

Sonda VV kiri 08.10.2008 nr 7-1.4/492
Vastuskiri 11.11.2008 nr 7-5/623
Vallavolikogu 06.11.2008 otsus nr 47)
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(Viru-Nigula

Arvestada osaliselt.
Lüganuse valla territooriumile on planeeritud
maksimaalselt 11 tuuliku püstitamine vastavalt
juhtrühma
seisukohale
optimaalsest
tuulikupargi terviklahendusest (ca 20 tuulikut).
Sonda valla territooriumi osas on juhtrühma
seisukoht otsustajale (Sonda vallavolikogu)
vaid informatiivne ning otsustaja on soovinud
Sonda
valla
territooriumile
arvukamalt
tuulikuid.
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Kooskõlastaja / kootöö tegija
kirja nr (Sonda ja Lüganuse valla poolt saadetud
kiri ja vastuskiri kooskõlastajalt)

Kooskõlastus/
tingimused

Rägavere Vallavalitsus
Sonda VV kiri 08.10.2008 nr 7-1.4/493

Loetakse kooskõlastatuks

Kohtla-Järve Linnavalitsus

Kooskõlastab märkusteta

Arvestamine üldplaneeringu
teemaplaneeringus; märkused

Märkus: Kooskõlas Planeerimisseadusega (§
17 lg 5) arvestatakse, et kooskõlastajal ei ole
planeeringu kohta ettepanekuid ega
vastuväiteid kuna kooskõlastust ei ole antud
ühe kuu jooksul.

Lüganuse VV kiri 23.09.2008 nr 7-1.4/681
Vastuskiri 03.11.2008 nr 2-5.5/1128 (Kohtla-Järve
Linnavolikogu 29.10.2008 otsus nr 330)
Püssi Linnavalitsus

Kooskõlastab märkusteta

Lüganuse VV kiri 26.11.2008 nr 7-1.4/873
Vastuskiri 08.12.2008 7-1.3/1578-2
08.12.2008 korraldus nr 260)
Kohtla Vallavalitsus

(Püssi

LV
Kooskõlastab märkusteta

Lüganuse VV kiri 26.11.2008 nr 7-1.4/876
Vastuskiri 04.12.2008 korraldus nr 254
Sonda Vallavalitsus

Kooskõlastab tingimusel, et planeeringut
jätkatakse täies mahus vastavalt Purtse
planeerimisettepaneku kaardile 2 seisuga
november 2008

Lüganuse VV kiri 26.11.2008 nr 7-1.4/875
Vastuskiri
08.01.2009
nr
7.1-4/617
Vallavolikogu 18.12.2008 otsus nr 40/2)

(Sonda

Tingimusega
mitte
arvestada,
sest
kooskõlastamiseks
oli
esitatud
planeeringulahendus
seisuga
28.07.2008,
mitte informatiivsena planeeringu koostaja
koduleheküljel esitletav täiendavat vahepeal
esitatud
informatsiooni
kajastav
variant
novembris 2008.
Planeeringut jätkatakse täies mahus vastavalt
28.07.2008
kooskõlastamiseks
esitatud
versioonile.
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Kooskõlastaja / kootöö tegija
kirja nr (Sonda ja Lüganuse valla poolt saadetud
kiri ja vastuskiri kooskõlastajalt)
Kohtla-Nõmme Vallavalitsus

Kooskõlastus/
tingimused

Arvestamine üldplaneeringu
teemaplaneeringus; märkused

Kooskõlastab märkusteta

Lüganuse VV kiri 23.09.2008 nr 7-1.4/680
Vastuskiri 30.09.2008 nr 7-1-1/449
Vinni Vallavalitsus

Kooskõlastab märkusteta

Sonda VV kiri 08.10.2008 nr 7-1.4/496
Vastuskiri
04.11.2008
nr
7-2.9/1575
Vallavolikogu 30.10.2008 otsus nr 44)

(Vinni

Koostöökiri ametkondadele (OÜ Hendrikson&Ko poolt saadetud 05.08.2008 nr 708/08)
Maanteeamet
vastuskiri 03.09.2008 nr 3.1-2/08-01727/002

Täiendavalt on toimunud kirjavahetus advokaadibüroo
Lepik&Luhaäär
LAWIN
(esindab
arendajat
AS
Raunistal) ja Maanteeameti vahel:
Lepik&Luhaäär LAWIN kiri 06.10.2008
Maanteeameti
01727/005

Töö nr. 829/06

22.10.2008

kiri

nr

3.1-2/08-

1. kanda planeeringulahendusse
põhimaantee nr 1 Tallinn-Narva
perspektiivne trass Lüganuse valla
üldplaneeringust laiusega 300 m;
2. tuulikute paiknemine Tallinn-Narva mnt
ja perspektiivsest trassist kaugemal kui
tuuliku torni pikkus+laba pikkus kokku;
3. Tallinn-Narva mnt ja perspektiivsel teel
liiklejale ei tohi tuulikud saada
dominantseks, koostada 3D
virtuaalmudel

Mitte arvestada. Koostöös Maanteeametiga
jõuti seisukohale, et esitatud ettepanekute
sisseviimine planeeringu lahendusse ei ole
põhjendatud
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Kooskõlastaja / kootöö tegija
kirja nr (Sonda ja Lüganuse valla poolt saadetud
kiri ja vastuskiri kooskõlastajalt)

Kooskõlastus/
tingimused

Arvestamine üldplaneeringu
teemaplaneeringus; märkused

Lepik&Luhaäär LAWIN kiri 25.11.2008
Vastuskiri 07.01.2009 nr 3.1-2/08-01727/007

Kooskõlastab märkusteta

Viru Teedevalitsus

Määrab tehnilised tingimused ja esitas
ettepanekud:
1. Planeeringualaga piirnevad
riigimaanteed: nr 1 Tallinn-Narva, nr
13118 Purtse-Lüganuse, nr 13132
Kõrkküla-Erra, nr 13190 Purtse-LiimalaKõrkküla. Arvestada liiklusmüra,
õhusaaste, vibratsiooniga. Kaitsevööndid
nr 1 300 m ja teistel mnt 60 m
2. Riigimaantee kaitsevööndid ja
sanitaarkaitsevööndid kanda planeeringu
joonisele. Arvestada kaitsevööndis
õigusaktidega kehtestatud piirangutega
3. Tuulikute paigutamise püstitamise
kauguse määramisel Tallinn-Narva
maanteest lähtuda Maanteeameti poolt
väljastatud tingimustest
4. Riigimaantee nr 13132 püstitamise
kaugus mulde servast vastavalt
seletuskirjale peab olema ca 160 m
5. planeeritava ala ühendus riigimaanteega
nr 13132 olemasoleva mahasõidu kaudu
on aktsepteeritav
6. riigimaantee nr 13132 ja planeeritavale
alale viiva tee ristmiku kohta koostada
teeprojekt koos liikluskorraldusega.
Teemaplaneeringus näha ette
riigimaantee ja planeeritavale alale viiva

Hendrikson&Ko kiri (tehniliste tingimuste küsimine)
(21.08.2008 nr 717/08)
Vastuskiri 29.09.2008
tingimused)

nr

4.1-8/1275

(tehnilised

1. Arvestatud. Kaitsevööndid kantud
planeeringukaardile

2. Arvestatud – planeeringu joonist on
täiendatud ja kehtivate piirangutega on
arvestatud.
3. Arvestatud Maanteeameti
kooskõlastusega 07.01.2009.
4. Arvestatud. Planeeringulahendust
korrigeeritud 2 tuuliku (pos IV ja V)
asukoha osas
5. Võetud teadmiseks
6. Arvestatud. Teemaplaneeringu
joonisele on kantud nähtavuskolmnurk
(vaateservituut). Võetud teadmiseks
informatsioon, et kavandatavate teede
kohta tuleb koostada projekteerimise

Töö nr. 829/06

Purtse tuulikupargi teemaplaneering. II köide

Kooskõlastaja / kootöö tegija
kirja nr (Sonda ja Lüganuse valla poolt saadetud
kiri ja vastuskiri kooskõlastajalt)

97

Kooskõlastus/
tingimused

tee ristmikul nähtavuskolmnurk
(vaateservituut)
7. joonisele kanda teede nr ja nimetused
8. täiendada seletuskirja: planeeringu
seletatavas osas sätestada
ehitusjärjekorrad ja rajatiste
väljaehitamise kohustus. Ehitusloa
väljastamise eeltingimus peab olema p
4-5 kirjeldatud ristmiku
ümberehitamine; materjalide peale- ja
mahalaadimine riigimaanteel keelatud,
keelatud ehitustehnikaga manööverdada
tee maa-alal
9. täiendada seletuskirja: arendaja peab
arvestama hooajaliste masspiirangutega
10. täiendatud/parandatud teemaplaneering
esitada eelnevaks läbivaatamiseks Viru
Teedevalitsusele digitaalsel kujul
11. teostada töö MicroStation või AutoCad
formaadis
12. valmis teemaplaneering esitada
kooskõlastamiseks paberkandjal Viru
Teedevalitsusele
13. täiendada seletuskirja: enne ehitustööde
alustamist kooskõlastada täiendavalt
Viru Teedevalitsusega riigimaanteede
teekaitsevööndis teostatavate tööde
tehnilised tööprojektid.
Lennuamet
Sideamet
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faasis teeprojektid vastavalt ettenähtud
nõuetele ja esitatud tingimustele.
7. Arvestatud.
8. – 13. Arvestatud ja teadmiseks võetud.

Ei ole senini vastanud.
Eeldatavasti on lahendus sobiv.
Ei ole senini vastanud.
Eeldatavasti on lahendus sobiv.
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Kooskõlastaja / kootöö tegija
kirja nr (Sonda ja Lüganuse valla poolt saadetud
kiri ja vastuskiri kooskõlastajalt)
Eesti Energia
OÜ Põhivõrk

Kooskõlastus/
tingimused

1.

Vastuskiri 08.08.2008 nr PV-EPS-3/643

2.

Tuulepargi ühendamiseks elektrivõrguga
peab liituja ehitama Purtse 330 kV
alajaama ning Purtse-Püssi 330 kV
elektriliini.
Planeeritava Purtse-Püssi 330 kV õhuliini
kaugus peab olema olemasolevast OÜ
Põhivõrgu 220-330 kV õhuliinide teljest
vähemalt 40 m, perspektiivsest
ESTLINK-2 alalisvoolu kaabelliini
äärmisest kaablist vähemalt 20 m.

Vastuskiri 06.08.2008 nr 6-2/422

Kooskõlastab märkustega:
1. Täpsustada-korrigeerida D-kategooria
gaasitorustikud Matka küla põhjaserval
(paikneb paralleelselt kaks torustikku).
2. Tuulikute montaažiplatsid peavad jääma
gaasitorude kaitsevööndist välja.

kantud

2.
Arvestatud.
Ettepanekud
planeeringu kaardile

kantud

on

1. Arvestatud. Planeeringulahendust
korrigeeritud
2. Arvestatud.
Ei ole senini vastanud.
Eeldatavasti on lahendus sobiv.
Ei ole senini vastanud.
Eeldatavasti on lahendus sobiv.

Tele 2
AS EMT
Elisa Eesti AS

1.
Arvestatud.
Informatsioon
planeeringudokumentatsiooni.

Ei ole senini vastanud.
Eeldatavasti on lahendus sobiv.

OÜ Jaotusvõrk
AS Eesti Gaas

Arvestamine üldplaneeringu
teemaplaneeringus; märkused

Täiendavaid ettepanekuid ei esita.

Vastuskiri e-kiri 21.08.2008
Maa-amet
Sonda VV kiri 05.08.2008 nr 7-1.4/401
vastuskiri
03.09.2008
nr
6.2-3/4749
Sonda
Vallavalitsusele (viitab materjalide puudumisele)
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Kooskõlastus/
tingimused

Arvestamine üldplaneeringu
teemaplaneeringus; märkused

Lüganuse VV kiri 28.08.2008 nr 7-1.4/610
vastuskiri Lüganuse Vallavalitsusele 23.09.2008 nr
6.2-3/4749 (pikendab vastamise tähtaega)
(OÜ Hendrikson&Ko kiri 21.08.2008 nr 716/08)
vastuskiri
H&Ko-le
15.09.2008
(pikendab vastamise aega)

nr

6.2-3/4749

Keskkonnaministeeriumi vastuskiri (ühine valdadele)
21.05.2009 nr 1-1/08/37557-3

Keskkonnaministeerium
on
Maa-ameti
valitseva asutusena esitanud kooskõlastuse
valdadele.
Kinnisasja omanikuna lubavad 1 ha suuruste
tootmismaa
sihtotstarbega
kruntide
moodustamist,
arvestades
seejuures
maardlate kohta esitatud tingimusi.

KSH aruande heakskiitmine
OÜ Hendrikson&Ko kiri 25.08.2008 nr 726/08
Ida-Virumaa Keskkonnateenistusele.
KSH aruande esitamine heakskiitmiseks.
Ida-Virumaa
Keskkonnateenistuse
vastuskiri
26.09.2008 Nr 32-11-1/43889-18
(pikendab KSH läbivaatamise aega 27.10.2008)
Ida-Virumaa Keskkonnateenistuse kiri 27.10.2008 nr
32-11-3/43889-16 (KSH aruande osas selgituste
küsimine)
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1. Suurkõrtsi maaüksuse sihtotstarve on
mäetööstusmaa ja Suurkõrtsi.
lubjakivikarjääri maavara
kaevandamise luba on menetlemisel.

1. arvestatud. Tuulik pos 1 paikneb
planeeringulahenduses Suurekõrtsi
lubjakivimaardla lõunaosas. KSH
aruannet korrigeeritud selles osas
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Kooskõlastaja / kootöö tegija
kirja nr (Sonda ja Lüganuse valla poolt saadetud
kiri ja vastuskiri kooskõlastajalt)

Kooskõlastus/
tingimused

2.
3.

4.

5.

OÜ Hendrikson&Ko kiri 01.04.2009
nr. 976/09 (KSH aruande heakskiitmisele esitamine)
Keskkonnaameti Viru regiooni vastuskiri 06.05.2009
nr V 6-8/7250-2 (KSH aruande heakskiitmine)

Arvestamine üldplaneeringu
teemaplaneeringus; märkused

Täpsustada, kuhu on tuulik
planeeritud.
KSH aruandest ei selgu, millise
metoodika järgi on välja valitud
tuulikute asukohad
Teemaplaneering ei anna selgitust
Lüganuse ja Sonda valla
maaomanikule, kas on võimalik oma
vajaduseks ehitada enda maale
tuulikuid või teemaplaneeringuga
ettenähtud kohtades. KSH aruandes
väljatoodud maaüksuste nimekirjast
on eelkõige huvitatud AS Raunistal.
Miks juhtivekspert ei kaasanud
töörühma väljastpoolt H&Ko`
spetsialisti, kellel on rohkem
kogemusi tuuleenergeetika
valdkonnas.
KSH aruandest ei selgu, kas tuulikute
paigaldamine avaldab mõju
põhjaveele ning ehitustööde mõju
keskkonnale.

Kiidab
heaks
Purtse
teemaplaneeringu KSH aruande.

2. tuulikute asukohavalik ja KSH
läbiviimine põhineb avalikkuse
kaasamise ja osalemise põhimõttel
(meetodil)
3. Tuulikuid võib planeeringu
kehtestamise järgselt püstitada ainult
planeeringu maakasutuskaardil
määratud kohtadesse/alasse
4. Väljastpoolt eksperdi kaasamine ei
osutunud vajalikuks, kuna töögrupp
omab piisavat kogemust
tuuleenergeetika alase planeerimise ja
keskkonnamõju strateegilise hindamise
osas
5. Ei avalda olulist mõju põhjaveele. KSH
aruannet täiendati selles osas.

tuulepargi

Esitab keskkonnanõuded ja seiremeetmed.
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Keskkonnaamet esitas 27. oktoobril 2008.a. täiendavad küsimused KSH
aruande ja planeeringu kohta. Planeeringu ja KSH aruande koostajad
esitasid omapoolsed vastused ning täiendatud KSH aruande 01. aprillil
2009.a.
Keskkonnaamet
kiitis
KSH
aruande
koos
täiendavate
keskkonnanõuete ja seiretingimustega heaks 06. mail 2009.a.
Kirjavahetus on esitatud lisas 2.
Üldplaneeringu teemaplaneering on esitatud kohalikule omavalitsusele
kooskõlastamise korraldamiseks. Kooskõlastusringil ning ametkondade ja
võrguhaldajate poolt koostöö raames esitatud põhjendatud ettepanekute
alusel on planeerimisettepanekut korrigeeritud enne planeeringu
vastuvõtmist kohaliku omavalitsuse poolt.

3.1.8 Planeeringu korrigeerimine seoses kooskõlastustega ja muude
selle perioodi (juuli 2008-september 2009) ettepanekutega
Planeeringu
dokumentatsioon
komplekteeriti
kooskõlastusringile
saatmiseks 28.07.2008. Tulenevalt kooskõlastuse pikast perioodist (üle 1
aasta) toimus sel ajal mitmeid sündmusi, mille tõttu tekkis vajadus ka
planeerimisettepaneku mõningaseks korrigeerimiseks. Anname neist
asjaoludest alljärgnevalt ülevaate.
11.08.2008 ja 21.08.2008 esitas OÜ Kekki Kinnisvara & Õigusbüroo kaks
kirja milles juhtis muuhulgas tähelepanu vajadusele suhtuda kõigisse
potentsiaalsetesse arendajatesse võrdselt ning esitas ka oma varasemast
ettepanekust erineva (mahukama) ettepaneku tuulikute asukohtade osas.
21.08.2008 aasta kirjas sisaldus ettepanek 18 tuuliku koordinaatidega.
Vastus planeeringu koostaja poolt esitati 25.08.2008.
18.12.2008
toimus
Sonda
Vallavolikogu
istung,
kus
ühe
päevakorrapunktina käsitleti ka Lüganuse valla poolt kooskõlastamiseks
esitatud Purtse tuulikupargi planeerimisettepanekut.
Volikogu kooskõlastas planeeringu nn november 2008 seisuga. Kuna
kooskõlastada või mitte-kooskõlastada saab vaid kooskõlastamiseks
esitatud
dokumenti,
siis
luges
Lüganuse
vald
planeeringu
kooskõlastatuks.
Hiljem selgus, et Sonda Volikogu pidas muuhulgas silmas ka seda, et
planeeringu lahendust tuleks (Sonda valla territooriumi osas) korrigeerida
vastavalt kooskõlastamise etapi ajal OÜ Kekki Kinnisvara & Õigusbüroo
poolt esitatud ettepanekute alusel.
Kuna samal ajal oli planeering endiselt kooskõlastusringil, siis ei olnud
arukas tekitada uut versiooni planeerimisettepanekust.
1.06.2009 esitas OÜ Kekki Kinnisvara & Õigusbüroo kirja, millega kordas
ettepanekut lisada planeeringulahendusele tuulikuid (samad asukohad,
mis 21.08.2008 ettepanekus) ning esitas täiendavat informatsiooni
juurdepääsude ja liitumistingimuste osas.
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2.06.2009 esitas planeeringu koostaja planeerimisettepaneku Lüganuse
ja
Sonda
valdadele
vastuvõtmiseks.
Kuna
ca
10
kuud
kooskõlastamisringil
olnud
planeeringu
dokumentatsiooni
komplekteerimine on mahukas töö, ei olnud vahetult komplekteerimise ja
postitamise ajal OÜ Kekki Kinnisvara & Õigusbüroo esitatud ettepanekuid
enam võimalik planeeringudokumentatsioonile lisada. Küll aga analüüsis
planeeringu koostaja esitatud ettepanekuid ja leidis et osasid neist on
võimalik lisada planeeringusse ka pärast võimalikku vastuvõtmist (nn
planeeringulahendust täpsustavad korrektuurid) ning osad neist
(võimalikud
planeerimisettepaneku
olulised
mudatused)
vajavad
põhjalikku kaalumist ka laiema kvoorumi poolt (kuni kohaliku
omavalitsuse volikogu tasandile). Seetõttu ei olnud otstarbekas peatada
komplekteeritud
dokumentatsiooni
esitamist
omavalitsustele
vastuvõtmiseks.
19.06.2009 esitas Alikonte OÜ kirja Sonda vallale milles muuhulgas
avaldas arvamust, et planeering on puudustega ja vajab täiendamist.
Kuna küsimus nõudis selgitamist kohaliku omavalitsuse volikogu tasandil,
siis antud teemat ka 15.07.2009 Sonda Volikogu istungil arutati ning
jätkuna saatis Sonda Vallavalitsus 11.08.2009 selgitusteks kirja
planeeringu koostajale. Planeeringu koostaja andis selgitused kirjaga
14.08.2009. Mitmete osapoolt osavõtul selgitati teemasid ja arutati
planeeringu jätkamise võimalusi 8.09.2009 nõupidamisel.
8. septembril 2009 toimus Sonda vallamajas töökoosolek Sonda ja
Lüganuse valla, arendajate ja planeeringu koostaja esindajate osalemisel.
Arutati kujunenud olukorras planeeringu jätkamise erinevaid variante.
Jõuti seisukohale, et kui Sonda Vallavalitsus peab otstarbekaks ja
põhjendatuks
viia
enne
planeeringu
vastuvõtmist
planeerimisettepanekusse sisse muudatused, mis on saabunud pärast
planeeringu kooskõlastamisringile esitatud lahendust, siis teavitatakse
sellest planeeringu koostamise konsultanti.
Lüganuse Vallavalitsus informeeris, et vastuvõetud planeeringul puudus
Planeerimisseaduse
muudatuses
kohustuslikuks
muutunud
Siseministeeriumi kooskõlastus ning tõenäoliselt Vallavalitsus tühistab
vastuvõtmise otsuse ja suunab planeeringu pärast kooskõlastuse saamist
uuesti vastuvõtmisele.

3.1.9 Planeeringu avalik väljapanek ja arutelu
Kohalik omavalitsus võtab vastu kooskõlastatud planeeringu
korraldab planeeringu avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu.

ning

Lüganuse Vallavalitsus võttis planeeringu vastu 08.07.2009 Lüganuse
vallavalitsuse korraldusega nr 113 ning suunas planeeringu avalikule
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väljapanekule. Planeeringu avalikust väljapanekust ja arutelust teavitati
maakonnalehes „Põhjarannik“ ning saatis tähitud kirjaga teated
planeeringu avalikustamisest isikutele ja ametkondadele, kes olid
planeeringu koostamise protsessi jooksul esitanud ettepanekuid ja
vastuväiteid, sh kooskõlastajatele.
Kuna planeeringu vastuvõtmise hetkel puudus Siseministeeriumi
kooskõlastus, tunnistas Lüganuse Vallavalitsus 10.09.2009 korraldusega
nr 154 vastuvõtmisekorralduse kehtetuks. Tulenevalt eeltoodust tühistati
ka varem väljakuulutatud avalik väljapanek ja avalik arutelu, millest
teavitati kõiki varem tähtkirja saajaid.
Samas korraldas Lüganuse Vallavalitsus 1. oktoobril 2009 algusega kell
17.00. Lüganuse rahvamajas informatsiooni edastamise eesmärgil
teemaplaneeringu lahendust ja protsessi tutvustava informatiivse avaliku
arutelu.
Lüganuse vallas toimus teemaplaneeringu avalik väljapanek ajavahemikul
23. oktoobrist kuni 20. novembrini 2009. Sonda vallas toimus
teemaplaneeringu avalik väljapanek ajavahemikul 30. oktoobrist kuni 27.
novembrini 2009. Avaliku väljapaneku teated on esitatud Lisas 2.
Lüganuse vallas toimunud teemaplaneeringu avaliku väljapaneku ajal
saabusid ettepanekud Kekki Kinnisvara & Õigusbüroolt (06.10.2009) ja
Ants Nurk´ilt. Lüganuse vallavalitsus otsustas esitatud ettepanekuid mitte
arvestada lähtudes asjaolust, et ettepanekud lähevad vastuollu
planeeringu juhtrühma seisukohtadega. Esitatud ettepanekud ning
Lüganuse vallavalitsuse vastused on esitatud Lisas 2.
Sonda vallas toimunud teemaplaneeringu avaliku väljapaneku ajal
saabusid ettepanekud FT Eestilt (26.11.2009) ja Madis Olt´ilt
(27.11.2009). Pärast avalikku väljapanekut laekusid ettepanekud AS
Põlluvaralt (08.12.2009) ja Madis Olt esitas 22. detsembril 2009
täiendatud ettepanekud. Esitatud ettepanekud ja Sonda vallavalitsuse
vastused on esitatud Lisas 2.
Avaliku väljapaneku järgselt toimusid avalikud arutelud
rahvamajas 03.12.2009 ja Erra lasteaias 09.12.2009.

Lüganuse

Lüganuse rahvamajas toimunud avalikul arutelul andis planeeringu
koostaja ülevaate planeerimisprotsessist ja -lahendusest. Lüganuse
vallavanem andis ülevaate väljapaneku jooksul vallavalitsusele laekunud
ettepanekutest ja vallavalitsuse seisukohtadest. Järgneva arutelu käigus
selgitas vallavanem, miks ei ole esitatud ettepanekuid arvesse võetud.
Üks põhjus on see, et kohati on tuulikud liiga lähedal elukeskkonnale.
Lisaks arvestab vallavalitsus planeeringu juhtrühma seisukohtadega.
Erra lasteaias toimunud avalikul arutelul andis planeeringu koostaja
ülevaade
avaliku
väljapaneku
jooksul
vallavalitsusele
laekunud
ettepanekutest ja vallavalitsuse seisukohtadest. Laekus kaks kirjalikku
ettepanekut. Mõlemad ettepanekud sisaldavad tuulikute planeeritavate
asukohtade korrigeerimist. Vallavalitsus arvestas esitatud ettepanekuid.
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AS Põlluvara ettepaneku osas vallavalitsus alles kujundab oma seisukoha.
Edasi jätkus arutelu ja küsimuste esitamine.
21.12.2010 toimus Sonda vallamajas teemaplaneeringu arutelu
planeeringuettepanekute esitajate/arendajate, planeeringu koostaja ja
vallavalitsuse esindaja osavõtul.
Arutelu käigus otsustati hinnata reaalsed tuulikute asukohad võttes
aluseks tuulikute vahelise kauguse ja majandusliku otstarbekuse.
Teemaplaneeringu avalikustamise perioodil esitas Kaitseministeerium
(27.10.2009 nr 12.1-2/3748) Lüganuse Vallavalitsusele teate, et
riigikaitseliste
eesmärkide
täitmise
tagamiseks
ei
kooskõlasta
ministeerium „Purtse“ tuulikupargi planeeringut, kuigi varasemal perioodil
(15.08.2008 kiri nr 12.1-1/5730) teemaplaneering kooskõlastati.
Avalikustamise järgselt asus teadaolevalt vähemalt üks arendajatest
täpsustama tuulikute pos 1-20 asukohti koostöös Kaitseministeeriumiga.
Koostöö tulemusena kooskõlastas Kaitseministeerium 13 tuuliku asukohad
(30.06.2010 nr 12.1-2/2717), millest 4 asub Lüganuse ja 9 Sonda valla
territooriumil.
Lähtuvalt Planeerimisseaduse § 23 lõikele 1 punktile 2 esitasid Sonda ja
Lüganuse vald teemaplaneeringu järelevalve teostamiseks Ida-Viru
maavanemale. Maavanem järelevalve teostamise käigus (29.07.2010 kiri
Sonda Vallavalitsusele nr 1.2-38/2574-2 ja Lüganuse Vallavalitsusele 1.238/2685-2) kiitis heaks planeeringulahenduse selle osa, millel asuvate
tuulikute asukohad on kooskõlastanud Kaitseministeerium (13 tuuliku
asukohad).

3.1.10

Planeeringu kehtestamine

Lüganuse Vallavolikogu kehtestas planeeringu osaliselt (I osa) 18.08.2010
otsusega nr 47.
Sonda Vallavolikogu kehtestas planeeringu 30.08.2010 otsusega nr 11/3
kogu mahus. Vallavolikogu 28.12.2011 otsusega nr 26/1 kehtestati
planeering osaliselt (I osa, kehtestati Kaitseministeeriumi poolt
kooskõlastatud 9 tuuliku asukohad), millega muutus tühiseks varasem
kehtestamise otsus.
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strateegiline

hindamine

–

mõju

Planeeringu elluviimisega kaasnevat keskkonnamõju hinnati jooksvalt
planeerimisprotsessi ajal. Käesolevas peatükis antakse ülevaade
hindamise sisulisest osast ning esitatakse keskkonna-alase hindamise
argumentatsioon ja tulemused vastavalt tavapärasele KSH ja KMH
aruannetes rakendatavale struktuurile.
Keskkonna tänapäevaset olukorrast
Olemasolev olukord ja mõjutatava
sisulise hindamise peatükis välditakse
vaid tuuakse välja mõju ja antakse
kaasnevale.

on antud ülevaade peatükis 2
keskkonna kirjeldus. Käesolevas
dubleerivat keskkonna kirjeldamist,
hinnang planeeringu elluviimisega

3.2.1 Mõju sotsiaalsele keskkonnale
Tuuleenergiaga seotud sotsiaal-majanduslikud mõjud tänases Eestis on
kaudsed. Otsesed tulud maksude vms näol omavalitsusele või riigile on
täna üldjuhul vähesed.
Sonda ja Lüganuse valdade sotsiaalset keskkonda mõjutab kavandatav
tuulikupark kaudselt. Tuulikuparkide rajamine ja ekspluatatsioon võib
mõjutada tööhõivet, maakasutust, kinnisvaraturgu, rekreatsioonivõimalusi
ja üldist majanduskliimat.
Töökohad
Tuuleenergia
tootmine
on
üldiselt
vähe
kohapealset
ekspluatatsiooniaegset tööjõudu nõudev majandusharu. Siiski pakutakse
tegevuse käivitamisel tööd projekteerimis-, planeerimis-, ehitus-,
transpordi-,
kaubandusettevõtetele,
ehitusmaterjalide
tarnijatele,
kusjuures tööde mahud on lühiajaliselt võrdlemisi suured ja kasutatakse
ka kohalike ettevõtete teenuseid, nt teede ja liinide ehitusel.
Tuuleturbiinide montaaž viiakse läbi eeskätt eriväljaõpet omavate
spetsialistide poolt ning kohalikku tööjõudu kaasatakse tõenäoliselt
suhteliselt vähe. Tuulikupargi ekspluatatsiooniperioodil vajatakse samuti
vähe tööjõudu ning see vajab spetsiaalväljaõpet. Kohalikku tööjõudu on
võimalik kasutada tuulikupargi maa-ala regulaarseks hooldamiseks
(niitmine, võsa eemaldamine, vm) või vastavaks maakasutuseks
planeeringuala kasutada ning ka regulaarsel tuulikute hooldusel kui
piirkonnas elab vastava kvalifikatsiooniga (näiteks pärast vastavat
väljaõpet) inimesi.
Seniste tuulikuparkide näitel ja osaliselt mitteametliku info alusel võib
siiski väita, et suur osa tuulikute püstitamise ja hooldusega tehtavatest
töödest tehakse Eestis ja piirkonnas elavate inimeste ja siinsete ettevõtete
poolt.
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Maa ja kinnisvara väärtus
Maa on tuulikuparkide rajamisel peale tuule tähtsaim ressurss. Võrreldes
muude energiaallikatega (nt põlevkivi, biokütus) kasutatakse tuuleenergia
tootmisel maad üldjuhul efektiivselt, sest tuulikupargi alal on võimalik
sekundaarne maakasutus. Kui tuuleturbiin kasutab mõnisada ruutmeetrit
maad selleks, et toota 1,2 kuni 1,8 miljonit kWh energiat aastas, siis
näiteks keskmine biokütusel töötav ettevõte vajab 1,3 miljonit kWh
tootmiseks aastas 154 hektarit pajuvõsa. Tuulikupargi alust maad
kasutatakse seega otstarbekalt.
Senist sihtotstarbejärgset kasutust maatulundusmaana (valdavalt
põllumajandus ja metsandus) tuulikupargi rajamine ei kitsenda, vaid
maastiku majanduslik väärtus planeeringualal võib isegi tõusta, kuna
samaaegselt energia tootmisega on võimalik ka maa-ala põllumajanduslik
ja metsanduslik kasutus. Põllumajandusliku maatulundus- või tootmismaa
ning metsamaa majanduslikku väärtust tuuleturbiinide lähedus ei
kahanda. Maa-ala saab lisafunktsiooni säilitades samal ajal ka oma senise
funktsiooni haritava maana.
Kavandatava tuulikupargi ala ei piirata aia või muu tõkkega ja seda on
elanikel soovi korral võimalik ka edaspidi külastada.
Planeeritava
ala
naaberkinnistud
on
käesoleval
ajal
valdavalt
maatulundusmaad. Naaberkinnistute senist kasutust põllumajanduses,
metsanduses või tootmises tuulikupargi rajamine ei piira ega kahjusta.
Küll piirab tuulikupark naaberkinnistute kasutusele võtmist elamumaana
aladel, kus müra ületab 40 dB(A). See võib tekitada huvide vasturääkivusi
kinnistute omanike vahel, kuna mõlema kinnistu omanikul on õigus
teostada oma võimu kinnisasja üle. Naabrusõigused on Eestis sätestatud
kehtiva Asjaõigusseadusega. Naabrusõigused ei kaitse tavaliselt kummagi
kinnisasja omaniku huve ühepoolselt, pigem on tegemist seadusliku
kompromissiga.
Seoses tuulikute rajamisega on üles kerkinud väiteid, nagu mõjutaks
tuulikute rajamine negatiivselt piirkonna kinnisvara hindu. Selle nähtuse
selgitamiseks on mitmel pool maailmas tehtud uuringuid, selgitamaks, kas
tuulikute ja tuulikuparkide rajamisega kaasneb mõju tuulikupargi
läheduses asuva kinnisvara väärtusele ning milline see mõju on. Uuringute
tulemusi vaadeldes on oluline märkida, et uuringute läbiviimisel on
kasutatud kaht erinevat meetodit, mis võivad samale küsimusele anda
erinevaid vastuseid. Ühed uuringud kasutavad mõju hindamise meetodina
huvitatud isikute seas (kohalikud elanikud ja piirkonnas tegutsevad
kinnisvaramaaklerid/hindajad) läbi viidavat küsitlust. Teine tüüp uuringuid
analüüsib piirkonnas teostatud kinnisvaratehinguid ning teeb selle põhjal
järeldusi mõju osas kinnisvara hinnale.
Uuringud, milles on küsitletud kohalike elanikke ja piirkonnas tegutsevaid
kinnisvaramaaklereid ja –hindajaid, ei ole andnud küsimusele ühest ja
selget vastust. Mitmed uuringud on näidanud, et tuulikupargi arenduse
teatavaks tegemise järel on tõepoolest toimunud kinnisvarahindade
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mõningane langus, mida on tõenäoliselt põhjustanud kohalike elanike
hirm tuulikupargiga kaasneva müra ja maastikupildi muutumise pärast.
Samas eksisteerib mitmeid teisi uuringuid, mis on näidanud, et
tuulikuparkidel ei ole negatiivset mõju kinnisvara hindadele. Analüüsides
neid uuringud, mis kinnitasid tuulikute rajamisega kaasnenud negatiivset
mõju kinnisvara hindadele, tuleb arvestada samade uuringute
järeldusega, et tuulikupargi käivitumise järel taastuvad kinnisvara hinnad
suhteliselt kiiresti selle tasemeni, mis oli enne arenduse algatamist.
Hindade taastumise põhjusena on toodud kohalike elanike teadlikumaks
saamist tuulikupargiga tegelikult kaasnevatest mõjudest ning algsete
hirmude kadumist või vähenemist.
Inglismaal kinnisvaramaaklerite seas läbi viidud uuring näitas, et tuulikute
rajamine avaldab teatud negatiivset mõju lähipiirkonna kinnisvara
hindadele, kuid tuulikute mõju kinnisvara hinna langusele on sageli üle
tähtsustatud ning jääb teistele teguritele alla. Negatiivne mõju avaldus
eelkõige mitte-ühepereelamute (nt paarismajad ja ridaelamud) hindadele
1 miili (ca 1,6 km) raadiuses tsoonis tuulikupargi ümber. Negatiivne mõju
eramute hindadele selles tsoonis ei avaldunud. Tuulikupargist kaugemal
kui 1,6 km asuva kinnisvara puhul puudus selgesti märgatav negatiivne
mõju kinnisvara hindadele.
Teine kinnisvaramaaklerite seas läbi viidud uuring käsitles lisaks
kinnisvarale hinnale ka mõju põllumaa hinnale. Selle kohaselt avaldavad
tuulikupargid väga väikest mõju põllumajandusmaa hinnale. Põllumaa
osas täheldas ca 1/3 ekspertidest negatiivset mõju hindadele ning 2/3 ei
täheldanud mingit mõju. Elamualadele/elamutele avalduva negatiivse
mõjuosas jagunesid eksperdid suhteliselt võrdselt. Ligi 60% ekspertidest
täheldas negatiivset mõju elamualadele või elamutele ning 40 % ei
täheldanud negatiivset mõju. Valdava osa negatiivse mõju täheldajate
hinnangul hakkab mõju avalduma juba planeerimisprotsessi algatamise
järel.
Suurim
negatiivne
mõju
kinnisvara
hindadele
avaldub
planeerimisprotsessi ja ehitustegevuse ajal ning mõju hakkab aja jooksul
vähenema. Selle põhjuseks on ostjate kasvanud teadlikus arendusega
kaasneva suhtes. Kõige olulisemate negatiivse mõju põhjustena mainiti
uuringus visuaalse pildi muutumist, negatiivse mõju kaasnemise hirmu ja
lähedust tuulikupargile.
Aset leidnud kinnisvaratehingute analüüsil põhinevaid uuringuid on isikute
küsitlustega võrreldes tunduvalt vähem teostatud, kuna võrdluseks
sobivate kinnisvaratehingute leidmine on raskem, kuid tulemused on
näidanud, et tuulikuparkidel ei ole negatiivset mõju kinnisvara hindadele.
Samal ajal on avaldatud ka uurimistulemusi, mis väidavad kinnisvara
väärtuse tõusvad. Näiteks Ameerika Ühendriikides tuulikuparkide
lähedusse jääva kinnisvara hindu analüüsinud uuring leiab, et ostu-müügi
tehingute statistika alusel tuleb nentida, et kinnisvara hind tuulikupargi
läheduses kasvab pigem kiiremini külgnevatest kinnistutest.
Olemasolevate uurimistulemuste kokkuvõtteks tuleb märkida, et
tuulikupargi arendused ei avalda suure tõenäosusega olulist negatiivset
mõju kinnisvara hindadele. Arenduse algusfaasis eksisteerivad kartused
müra ja maastikupildi (visuaalsete mõjude) pärast võivad ajutiselt hindu
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langetada, kuid need mõjud on üldjuhul väikesed ning lühiajalised. Selle
eelduseks on muidugi ka korrektne planeeringuprotsess ja planeeringu
järelevalve.
Mõju üldisele majanduselule
Kaasaegsed tuulikupargid on käsitletavad ka kui märgid rohelise energia
toetamisest
ja
ökoloogilisest
arengusuunast.
Majanduslikult
tagasihoidlikult arenenud piirkondade jaoks võib tuuleenergia tootmine
anda teatava impulsi üldise majanduskliima parandamiseks ja positiivse
imidži loomiseks. Juhul kui tuulikute eluea lõppedes (ca 20-25 aasta
pärast) on vallal/arendajatel maa-ala arendamiseks kasulikumaid ideid,
saab tuulikupargi likvideerida ja anda alale muu funktsiooni või jätkata
peamiselt põllumajandusliku tegevusega. Tõenäoline on ka samadele
asukohtadele uute tuulikute püstitamine.
Mõju infrastruktuurile
Tuulikute ehitus ning hilisema hoolduse jaoks on vajalik rajada
juurdepääsuteed tuulikuteni. Tuulikute monteerimiseks on vajalik iga
tuuliku juurde rajada ka montaaživäljakud (mis võidakse hiljem
likvideerida ning sel juhul on maa jätkuvalt kasutatav näiteks
põllumajandusmaana). Montaaživäljakud rajatakse tuulikuga samale
kinnistule. Juurdepääsuteede rajamisel kasutakse võimaluse korral
olemasolevaid teid, kuid vajadusel rajatakse ka uusi teid. Olemasolevate
teede kasutamisel korrastatakse need enne tööde tegemist ning samuti
hiljem pärast tööde lõppemist. Mõju teedele on positiivne.
Tuulikute võrku ühendamiseks vajalikud liinid üle naaberkinnistute
vajavad maaomanikega kokkuleppeid, mille saavutamisel on mõju
neutraalne või positiivne.
Puhkealad
Senised kogemused näitavad, et tuulikute rajamine ei avalda otsest mõju
vabas õhus puhkamise võimalustele. Mõju võib kaasneda müra leviku ning
visuaalse maastikupildi muutumisega. Müra levik on käsitletud peatükis
3.2.6. Visuaalse maastikupildi muutumine on märkimisväärne juhul, kui
puhkekohas või turismisihtkohas avaneb otsene vaade kavandatavatele
tuulikutele. Juhul, kui otsene vaade avaneb, ei saa automaatselt oodata
negatiivset mõju turistide hulgale – hoiakud visuaalse pildi muutumise
suhtes sõltuvad oluliselt inimese isiklikest eelistustest ning aset võib leida
nii külastajate hulga vähenemine kui ka suurenemine – tavapäraselt
rõhutatakse tuulikute püstitamisel uue turismiliigi (tuulikuturism)
tekkimise võimalust, mis võib kaasa tuua külastajate arvu suurenemise.
Planeeringualal ning selle läheduses ei asu turismiteenust pakkuvaid
ettevõtteid ning populaarseid puhkealasid. Maakasutuse poolest on
planeeringuala näol valdavalt tegemist maatulundusmaaga, kus põhiliseks
tegevusalaks on maaharimine ning kus kasvav mets on kasutusel
tulundusmetsana.
Planeeringuala ja selle ümbruse vaatamisväärsustest tuleb mainida
maakonna teemaplaneeringuga määratletud Lüganuse-Purtse väärtuslikku
maastikku, millel asub osaliselt ka planeeringuala. Valdav osa tuulikutest
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paikneb siiski väljaspool väärtusliku maastiku territooriumi. LüganusePurtse väärtuslikul maastikul on hinnaliseks peetud, et suhteliselt
väikesele alale on koondunud silmapaistvad kultuurilis-ajaloolised ning
looduslikud väärtobjektid. Ajalooliselt on väga väärtuslikud Lüganuse
alevik ning selle lähedased põllud. Hinnalise loodusobjektina asub
väärtuslikul maastikul Lüganusest läänes, Erra jõe alamjooksul Uhaku
karstiala. Kõrkkülas ning Erra ja Matka küla avatud põldudel esineb
piirkonnale iseloomulikke avatud vaateid.
Planeeringualale või selle lähedusse jäävad väärtusliku maastiku
hinnaliseks tunnistatud osad on põhiliselt kultuuri- või loodusmälestised,
mille väärtust tajutakse vahetult objekti läheduses. Seetõttu ei avalda
nendest mälestistest mitme kilomeetri kaugusele kavandatavad tuulikud
nendele olulist negatiivset mõju. Kavandatud tuulikud ei avalda olulist
negatiivset mõju avatud vaadetega põldudele, sest tuulikud on valdavalt
kavandatud metsaga kaetud alale ning see säilitab põldudel olevad
vaated. Piirkonnas olevate ilusate vaatekohtade (nt Kiviõli tuhamägi ja
Purtse hiiemägi) vaatekoridoride ulatusest moodustab tuulikutega kaetud
ala suhteliselt kitsa sektori ning ei kahjusta oluliselt sealt avanevat
vaadet.

3.2.2 Mõju maastikule, rohevõrgustikule ja maakasutusele
Suurima otsese mõju allikaks taimestikule ja maastikule on ehitustegevus.
Sellega hävib otseselt tuuleturbiinide vundamentide, montaažiplatside ja
teede alune kasvupinnas koos taimestikuga ning osaliselt muudetakse
kõlvikute struktuuri. Kuna osa alast on varem eeskätt põllumajanduslikult
inimtegevusest mõjutatud, ega oma otseselt tuulikute ja muude ehitiste
juures kõrget looduskaitselist väärtust, ei ole sellega tekitatav kahju
märkimisväärne. Tuulikuparkide puhul on ehitiste alune kogupindala
tagasihoidlik - kokku vaid kuni mõni protsent tuulikupargi kogupindalast.
Teadaolevaid kaitstavate taimeliikide kasvukohti ehitiste alla ei jää.
Planeeringulahenduse väljatöötamisel on jälgitud, et teede ja liinirajatiste
ehitamine ei raskendaks oluliselt kõlvikute edasist kasutamist/hooldust.
Tuulikupargi ekspluatatsiooniperioodil mõju taimestikule puudub.
Otseselt tuulikupargi arendamisega mitteseotud, kuid maastikuilme
seisukohalt oluline on maakasutus ja -hooldus. Maastikuliste väärtuste
tõstmiseks ja hoidmiseks tuleb tuulikupargi ala hoida heas korras, arukas
on põllumajanduslikke maid sihipäraselt kasutada.
Tuulikupargi planeeringulahendusega nähakse ette suure osa tuulikute
ehitamine
metsamaale.
Lisaks
veel
juurdepääsuteede
ja
ülekandeliinide/kaablite
rajamise.
Tuulikuparki
Püssi
alajaamaga
ühendamiseks rajatava kaabli trassi osas on planeeringus kaks
trasseeringut, mis asuvad võimalikult suures osas olemasolevate 220 kV
või 110 kv kõrgepingiliinide trasside ohutustsoonides, vältides sel moel
niipalju kui võimalik metsa raadamise ja muu maakasutuse häirimise
vajadust. Teatud ulatuses läbib tuulikutest vahealajaamani kaabli trass
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siiski ka metsaga kaetud ala mistõttu kaasneb nii tuulikute, nende
juurdepääsuteede ja kaabli trassi rajamisega metsa raadamine.
Mõjutatava metsaala pindala ei ole väga suur ning kaasnev mõju ei ole
seetõttu väga oluline.
Metsa maksimaalne säilitamine väldib negatiivset keskkonnamõju otseselt
ökosüsteemile, samuti muudab maastiku visuaalselt mitmekesisemaks
laskmata selles domineerida vaid tuulikutel ning mõningal määral
summutades ja maskeerides (st luues nn metsakohina näol loodusliku
mürafooni) müra.

Mõju rohevõrgustikule
Käesoleva planeeringu koostamisel on olemasolevate ja puuduvate
rohekoridoridega (vastavalt Ida-Virumaa maakonna teemaplaneeringule
„Asustust ja maakasutust suunavad keskkonnatingimused“) arvestatud
ning püütud planeeringulahenduse kaudu tagada rohekoridori säilimine ja
funktsioneerimine.
Vastavalt
Ida-Virumaa
maakonna
teemaplaneeringule
asuvad
planeeringuala piirides piirkondliku taseme rohekoridor K2 ja kohaliku
taseme rohekoridor K3. Need on põhja ja idaosas katkenud ning on
märgitud puuduvad koridorid, kus koridor on katkenud või kuhu
võrgustiku parema toimimise eesmärgil oleks vajalik täiendava koridori
rajamine. Lõunaosas on koridorid ühendatud suure tuumalaga T1.
Paljud tuulikud paiknevad rohevõrgustiku piirkondliku tasandi koridoris
K2. Kavandatud tuulikute positsioonid: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17,
18, 19, 20, a, b, c, d ja f.
Olemasolevate rohekoridoride säilimine on tagatud eeskätt läbi metsa
maksimaalse säilitamise ja loomade liikumist piiravate uute tõkete
vältimise. Puuduva rohekoridori osas planeeringuga märkimisväärseid
täiendavaid lahendusi ette ei nähta. Jätkuva põllumajandusliku
maakasutuse korral toimivad ka põllud ja rohumaad rohevõrgustiku
osana. Tarade ja aedade rajamist ei saa soovitada, kuid seda planeeringus
ei fikseerita.
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Skeemkaart 14. Rohevõrgustik planeeringuala piirkonnas

Koridori ökoloogiliste funktsioonide toimimiseks on vajalik ligikaudu 400 m
laiusega katkematu koridori olemasolu. Selline laius tagab ka suurte ja
inimpelglike
loomaliikide
liikumisja
rändevõimalused.
Mitte
metsasisestele elupaikadele spetsialiseerunud liikidele suunatud koridoride
puhul peaks aitama 100 m laiusest loodusliku taimestikuga alast, millest
vähemalt 50m laiune riba peab olema katkematu. Lisaks peab koridori
rajatud majade õuealade või kruntidele tehtud aedade vahekaugused
olema vähemalt 200 meetrit.
Tuulikute paigutamisel rohevõrgustiku alale kaasneb teatud negatiivne
mõju, kuid on leitud, et tuulikute mõju loomastikule ja taimestikule on
väike. Loomad s.h kariloomad harjuvad uute objektidega ning jätkavad
oma harjumuspärast elutegevust. Teatud negatiivne mõju avaldub küll
rändlindudele, kuid see ei ole otseselt seotud rohevõrgustikuga.
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Rohevõrgustiku
uuring
toob
üldise
reeglina
välja,
et
tehisinfrastruktuuridest on kõige väiksema negatiivse mõjuga (mitmetel
juhtudel isegi positiivse mõjuga) väikese intensiivsusega metsateed, mis
on peamiselt kas pinnasteed või kruusateed. Neid võib loomade (v.a
linnud) jaoks võrdsustada metsasihtide ja elektriliinidega (v.a kõrgepinge
liinid). Taimede puhul ulatub nt kruusakattega teede mõju 15 m
kaugusele. Tuulikute paigutamisel on võimalusel välditud rohekoridoriga
ristuvate
inimtekkeliste
joonobjektide
tekkimist
(tuulikute
juurdepääsuteed ja elektriliinid). Rohevõrgustikku planeeritud teed on
kruusakattega laiusega 5,5 meetrit, sellised teed ei kujuta ohtu rohelise
võrgustiku
toimimisele.
Maksimaalselt
on
planeeringulahenduses
kasutatud olemasolevaid teid.
Väljatöötatud planeeringulahendusel ei ole tuulikute ja nende jaoks
vajalikul
infrastruktuuril
olulist
negatiivset
mõju
rohekoridorile.
Piirkondliku taseme koridori K2 looduslik seisund on hetkel hea ning
tuulikute ja juurdepääsuteede kavandamisel rohekoridori (metsaala)
äärealale ei ole olulist negatiivset mõju rohekoridori toimimisele.
Kohaliku tasandi rohekoridor K3 on oma mõõtmetelt väiksem, metsamaa
moodustab selle pindalast suhteliselt väikese osa ning seda koridori
ümbritsevad mitmed majapidamised. Seetõttu on sellele koridorile
avaldatav mõju juba hetkel küllalt tugev. Tuulikute ja juurdepääsuteede
kavandamine selle koridori metsaga kaetud alale vähendaks koridori
toimimist veelgi. K3 rohekoridori ei ole planeeringulahenduses tuulikuid
kavandatud.

Mõju pärandkultuurmaastikele
Planeeringualal asub kokku seitse poollooduslikku kooslust: viis looniidu
tüüpi ning kaks pärisaruniidu tüüpi kooslust. Geobotaaniline väärtus on
kolmel alal keskmine, kahel läheneb keskmisele ning ühel alal alla
keskmise ja ühel alal väike.
Nendele pärandkoosluste aladele on planeeritud järgmised tuulikute
positsioonid: 7, 8, 9, 10, 11, a, b, c, d ja f.
Samuti osaliselt või kogu ulatuses nende tuulikute jaoks vajalikud
juurdepääsuteed
ning
kaablid.
Teatav
negatiivne
mõju
neile
pärandkultuurmaastikele kaasneb ehitustegevusega, mil hävitatakse
tuulikute, juurdepääsuteede, laadimisplatside ja kaablitrasside alla jääv
taimestik. Selle ala pindala ei ole aga kuigi suur. Hilisema tegevuse käigus
täiendavaid negatiivseid mõjusid kooslustele enam ei kaasne. Otseselt
tuulikute püstitamise alal asuvad niidud on kas keskmise või mõnel juhul
isegi madala geobotaanilise väärtusega, mis näitab et nende niitude
hooldatuse aste ning seal kasvav taimestik vastab ainult osaliselt poolloodusliku kooslusele esitatavatele kriteeriumitele. Kuna tuulikute
rajamisega mõjutatavate niitude pindala ei ole kuigi suur ning need niidud
ei ole kõrge geobotaanilise väärtusega, siis ei ole tuulikute ehitamise mõju
oluline.
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Negatiivse mõju leevendamiseks tuleks ehitustööde (pinnasetööde) aeg
valida võimalusel väljaspool vegetatsiooniperioodi, et minimaalselt
kahjustada pinnast ja taimestikku.
Skeemkaart 16. Pool-looduslikud kooslused planeeringuala piirkonnas.

Visuaalsed aspektid
(Mõju väärtuslikule maastikule, vaated, varjutamine)
Maakonna teemaplaneeringuga määratletud väärtuslikeks maastikeks on
suuremat osa planeeringualast (v.a. edela- ja loodeosa) kattev LüganusePurtse väärtuslik maastik (maakondliku tähtsusega).
Tegemist on mitmepalgelise maastikukompleksiga, kus suhteliselt väikesel
alale on koondunud silmapaistvad kultuurilis-ajaloolised ning looduslikud
väärtobjektid. Lüganusest läänes, Erra jõe alamjooksul asub Uhaku
karstiala. Ajalooliselt on väga väärtuslikud Lüganuse alevik ning selle
lähedased põllud. Iidse asustuskeskusena on siin jälgitavad märgid
erinevatest ajastutest. Muinasajast on külas tähistatud kaks asulakohta,
ümbritsevatel põldudel lebab hulgaliselt ohvrikive ning mitmeid
kivikirstkalmeid. Maastikuliselt ja ajalooliselt on samuti silmapaistev
Purtse ning Kohtla jõe ühinemiskohta jääv veidi kõrgem neemik, kus asub
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näiteks Lüganuse kindluskirik (14. saj.) koos surnuaia ja kabeli
varemetega, samuti Vabadussõja monument, pastoraadi hooned ja üle
Purtse jõe viiv sild.
Skeemkaart
15.
Väärtuslikud
planeeringuala piirkonnas

maastikud

ja

kultuurimälestised

Planeeringuala piires asuvale Lüganuse-Purtse väärtusliku maastiku alale
on kavandatud järgmised tuulikute positsioonid: 10, 11, a, b, c, d, I, VIII,
IX, X, XI, XII ja XIII.
Lisaks veel nende tuulikute jaoks vajalikud juurdepääsuteed ja
elektriliinid/kaablid.
Sõltuvalt
lahendusvariandist
võib
väärtusliku
maastiku ala läbida ka ülekandeliinid kuni Püssi alajaamani, kuid need
paigutatakse olemasolevate kõrgepingeliinide trassi koridori.
Väärtusliku maastiku alale kavandatud tuulikud asuvad planeeringuala
kesk- ja lääneosas Matka, Vainu ja Erra külades. Matka küla piirkond on
valdavalt rohumaa ja metsaga kaetud ala, Vainu ja Erra külade piirkond
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on aga haritav maa. Ülejäänud tuulikud on kavandatud väljapoole
väärtusliku maastiku territooriumi, kuigi nendest mõned asuvad kohati
selle piiri lähedal.
Visuaalse mõju vähendamiseks soovitatakse avatud aladel tuulikud
paigutada sellises geomeetrilises vormis, mis oleks inimesele hästi
tajutav, näiteks sirgete ridadena ja kindlate vahedega või siis jälgides
olemasolevaid maastiku kontuure. Samuti soovitatakse tuulikud paigutada
gruppidesse, mis kujundab tuulikupargist tervikliku ja hästi tajutava
objekti
ning
vähendab
nn
„tehnogeenset
segadust“.
Antud
teemaplaneeringu lahendus ei võimaldanud tuulikute paigutamist
ridadesse või järgida maastiku kontuure. Koostöös planeeringu
juhtrühmaga
valminud
planeeringu
põhilahendus
(AS
Raunistal
kavandatavad 20 tuulikut Pos 1-20) näeb ette tuulikute koondamist ühte
planeeringuala piirkonda. Kompaktsem paigutus peaks põhjustama ka
vähem „tehnogeenset müra” ja sellega kaasnevat visuaalset häiringut.
Lisaks on tegemist planeeringuala territooriumi metsasema piirkonnaga,
kus on ka hõredam inimasustus ning mis jääb valdavalt väljapoole
Lüganuse-Purtse väärtuslikku maastikku.
Visuaalsest aspektist lähtudes ei mõjuta Kõrküla-Erra maanteest kuni
Väljaotsa taluni kulgevast põhja-lõuna suunalisest kruusateest lääne pool
paiknevad tuulikud negatiivselt Lüganuse-Purtse väärtusliku maastiku
väärtuslikuks hinnatud osi – Lüganuse ja Purtse küla lähedasi avatud
põlde, kus avanevad kaunid vaated ning Purtse jõe kanjonorgu, Uhaku
karstiala ja Lüganuse ümbruses olevaid kultuurilis-ajaloolisi objekte.
Tuulikud asuvad neist väärtulikest objektidest mitme kilomeetri kaugusel
ning suhteliselt kompaktselt ühes planeeringuala piirkonnas. Kuna
tuulikud paiknevad valdavalt metsasel alal, kus ei leidu kultuuriobjekte
ning väärtusliku maastiku hinnaliseks tunnistatud osasid siis see ei takista
nendega tutvumist ega vähenda hinnaliste objektide väärtust.
Kõrküla-Erra maanteest kuni Väljaotsa taluni kulgevast põhja-lõuna
suunalisest kruusateest ida pool paiknevad tuulikud paiknevad väärtuslikul
maastikel ja nende mõju maastikule on intensiivne. Selliste maastikus
väljapaistvate objektide mõju väärtuslikule maastikule ei ole üheselt
negatiivne, sest näiteks Lüganuse alevikus paiknevatest kultuuri- ja
ajaloomälestistest ning Purtse jõe orust asuvad tuulikud üle kilomeetri
eemal.
Maakonna
teemaplaneeringuga
määratletud
ilusaid
vaatekohti
planeeringualal ei asu. Üks lähimaid vaatekohti asub Purtse hiiemäel, kust
avaneb ilus vaade 360˚ ulatuses igasse ilmakaarde s.h Purtse külale ja
Kiviõli ning Kohtla-Järve tuhamägedele. Kavandatud tuulikud asuvad selle
vaatekoha jaoks suhteliselt kitsas sektoris ning ei halvenda oluliselt
vaadet ka Kiviõli tuhamägedele. Pigem sulanduvad tuulikud ühtseks
ansambliks Kiviõli korstnate ja tööstushoonetega. Planeeringuala läbib
kaks teemaplaneeringuga määratletud ilusat teelõiku: ala idaosas PüssiPurtse tee ning ala põhjaosas Kõrkküla-Purtse tee (Tallinn-Narva mnt
lõik). Kõige paremini ja pikemas lõigus hakkab tuulikupark vaadeldav
olema Püssi-Purtse teelt, kuid Tallinn-Narva maanteelt Kõrkküla-Purtse
lõigult on vaadeldav kitsama ribana ja ühtse kogumina. Mõlema ilusa
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teelõigu vaadete jaoks on leevendav asjaolu, et tuulikud paiknevad
metsaga kaetud alal, kus mets moodustab tuulikute ümber teatus osas
tuulikuid varjutava loodusliku tausta. Selle tulemusena on inimestel
võimalik lisaks tuulikutele vaadelda ka liigendatud metsatukkasid ning
metsa ees olevaid avaraid põlde. Ilusate teelõikude puhul säilib aga
täielikult vaade teisele poole maanteed. Selle tulemusena võib ütelda, et
tuulikute rajamine ei kahjusta väärtusliku maastiku väärtuslikuks hinnatus
osasid ning ei avalda piirkonnas olulist negatiivset visuaalset mõju.
Planeeringu koostamisel on väärtusliku maastikuga arvestatud ning
püütud planeeringulahenduse kaudu aidata kaasa selle säilimisele.
Lisaks küsimusele tuulikute visuaalsest sobivusest väärtuslike maastike
kontekstis on üks olulisemaid (tihti ka kõige olulisem) aspekt visuaalne
mõju kohalike elanike vaatenurgast. Olemasoleva maastikku visuaalne
mõjutamine on nähtavaim, kõige paremini tajutav ning suhteliselt kaugele
ulatuv mõju, mis on sageli enim diskussioone tekitav probleem
tuulikuparkide puhul. Ühtlasi on tegemist ka ilmselt kõige subjektiivsema
aspektiga tuulikuparkide mõju hindamisel, sest „ilu on vaataja silmades“.
Majanduslikel kaalutlustel peavad tuuleturbiinid olema eksponeeritud
(tuultele avatud), millest tulenevalt on nad üldjuhul maastikus hästi
märgatavad. Antud planeeringu käigus on terviklikku visuaalset lahendust
silmas pidades püütud tuulikuid maksimaalselt koondada ühte gruppi
loomaks tuulikupargist pildi kui terviklikust taastuvenergia tootmise alast.
Üksikud tuulikud, mis jääksid oluliselt eemale nn tuulikupargi keskmest
või tuulikute paigutamise põhialast suurendavad „tehnogeenset segadust”
ja võivad jätta planeerimata või juhusliku paigutamise mulje. Seda on
püütud käesolevas planeeringus vältida. Teine lähenemine mida visuaalse
mõju hindamisel ja tuulikutele sobiva asukoha leidmisel kasutati oli
põhimõte, et ükski olemasolev elamuala ei oleks kõigist suundadest
ümbritsetud tuulikutega, st et võimalikult suure vaatenurga all säiliks
olemasolevad vaated.
Kohalikust maastiku eripärast tulenevalt kasutatakse mõnikord tuulikute
disaini kui visuaalse maskeeringu või rõhutamise vahendit tuulikute
sulandamiseks maastikku. Üks lihtsamaid lahendusi on tuulikute
värvimine tavapärasest valgest erinevaks. Näiteks tuulikute alaosade
värvimine rohekaks sulandamaks metsaaladega ja ülaosa (taeva-)
värvimine siniseks. Käesoleva planeeringu koostamisel leiti sobivaim
olevat siiski nn klassikaline valge tuulik. Oluline aspekt on ka ühe
tuulikupargi siseselt sarnaste parameetritega tuulikute (sama tuuliku tüüp
ja torni kõrgus) kasutamine rõhutamaks visuaalset ühtsust ja terviklikust.
Visuaalse
mõju
hindamiseks
koostati
kavandatava
tuulikupargi
visualiseeringud (kasutades fotomontaaži tehnikat spetsiaaltarkvaraga
WindPRO) 8-st eri vaatekohast. Mitmel puhul on Pos 1-20 ja Pos a-i
lähtuva tuulikute paigutuse korral visuaalne mõju sisuliselt identne, sel
juhul on vaatekohast antud ainult 1 pilt. Mõnel puhul on erinevused siiski
märgatavad ja koostatud on mõlema variandi visualiseeringud.
Planeeringuala lõunaosas on täiendavalt koostatud visualiseeringud
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lahenduste osas, kus vastavalt planeeringu juhtrühma ettepanekule ei ole
joonisele kantud lõuna ja idapoolseid tuulikuid (Pos I-XIV).
Alljärgnevatel
joonistel
on
esitatud
näide
visualiseeringutest
planeeringuala kaguosas vaatega Purtse-Lüganuse ja Kiviõli-Varja tee
ristmiku lähedusest loodesse. Vaade 1 on kantud ainult juhtrühma poolt
heaks kiidetud alale planeeritud tuuliku. Vaade 2 on kantud ka täiendavad
tuulikud vastavalt Madis Oldi ettepanekule (Pos I-XIV). Kõik koostatud
visualiseeringud asuvad käesoleva aruande lisas 7.
Visualiseeringute koostamisel ei olnud peamiseks eesmärgiks võimalikult
realistlike piltide koostamine, eelkõige lähtuti suurima visuaalse mõju
välja toomisest. Parema eristatavuse huvides on tumedama taustaga
piltidel tuulikud kujutatud kunstlikult heledamatena ja heledamatel piltidel
tumedamatena, lisaks on tuulikute labad ja rootor kõikidel piltidel
suunatud vaataja poole. Reaalsete ilmastikuolude korral (arvestades tuult,
pilvisust, udu) on tuulikute visuaalne mõju maastikus oluliselt vähem
domineeriv.
Vaade 1. Vaade Purtse-Lüganuse ja Kiviõli-Varja tee ristmiku lähedusest
loodesse - tuulikud paigutatud ainult juhtrühma poolt heaks kiidetud alale
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Vaade 2. Vaade Purtse-Lüganuse ja Kiviõli-Varja tee ristmiku lähedusest
loodesse - lisatud ka lõuna- ja idapoolsed tuulikud Pos I-XIV.

Varjutamine
Visuaalselt häiriv võib olla tuuleturbiinide rootorite pöörlemisest tingitud
varjude liikumine ehk varjutamine päikeselistel päevadel. Varjutamine
sõltub eelkõige ilmastikuoludest – pilvisusest, tuule suunast (tuuleturbiini
asendist) ning päikese seisust. Reaalselt on aega, mil vari tekib ja võib
olla häiriv, väga vähe. Varjud on pikimad hommiku- ja õhtutundidel, mil
päikesekiired langevad madala nurga all ning lühimad keskpäeval. Pikimad
on varjud ida- ja läänesuunas, kuid mida pikemad on varjud, seda
lühemat aega varjutamine kestab. Teoreetilisel võivad varjud ulatuda kuni
2-3 kilomeetri kaugusele.
Uuringud on näidanud, et tuulikutest lähtuv varjude liikumine ei põhjusta
reaalset häiringut kaugemal kui 10 tuuliku rootori läbimõõt tuulikutest
(Danish
Wind
Industry
Association
–
http://www.windpower.org/en/core.htm). Arvestades antud projektis
kasutatavaid tuulikuid (Vestas V90 ja Nordex N90) võib öelda, et
varjutamist kui negatiivset mõju ei ole oluline hinnata kaugemal kui 900
m tuulikutest. Vaatlemisel kaugemalt kui 10 rootori diameetrit ei tundu
rootori labad lõikavat päikesekiiri, vaid tuulik paistab olevat statsionaarne
objekt päikesekiirte ees. Samuti on päike niivõrd madalal, et atmosfääri
optilistest omadustest tulenevalt ei ole päikesekiirgus kuigi erk, mistõttu
teoreetiliselt tekkiv varjutus on reaalselt vaevu märgatav. Varjutamist kui
häiringut hinnatakse antud juhul kuni 1 km kaugusel.
Varjutamise kestuse ja ulatuse hindamisel kasutati aasta keskmisi
meteoroloogilisi andmeid: päikesepaiste keskmist jaotust kuude lõikes ja
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domineerivate tuulte jaotust (EMHI andmed 1961-1990 a). Eesti kliimas
moodustab päikesepaisteline aeg aasta keskmiselt ligi 40 %
maksimaalsest võimalikust. Teine oluline aspekt varjutuse kujunemisel on
tuule suund, kuna tuuliku rootor pöörab ennast tuule suunas. Seetõttu on
varjutuse hindamisel arvestatud ka tuulteroosi. Tuulevaikseid päevi, mil
varjutust ei esine, on hinnanguliselt 30 päeva aastas.
Varjukaardi koostamisel ei ole arvestatud võimalike varjutuse levikut
takistavate objektide (näiteks metsaalad või kõrvalhooned) mõjuga,
mistõttu kaardil esitatu on mõnevõrra ülehinnatud situatsioon.
Arvutamisel eeldatakse, et hoonete aknad asetsevad risti tuulikupargiga,
mis ei vasta reeglina tõele ja põhjustab samuti varjutuse ülehindamist.
Eesti seadusandluses puuduvad normid, mis käsitleks lubatud varjutamise
kestust ühel hoonestusalal. Mitmel pool Euroopas (samuti USA-s ja
Austraalias) loetakse vastuvõetavaks aastas kuni 30 tundi summaarset
varjutamise kestust ühel hoonestusalal. Rootsi ja Taani praktikas
püütakse viimastel aastatel lähtuda mõnevõrra rangemast soovituslikust
ajapiirist ehk 10 tunnist kalendriaasta jooksul.
Välja pakutud tuulikute asetuste korral ei jää kummagi variandi
realiseerimise puhul ühtegi eluhoonet alale, kus summaarne varjutamise
kestus ühe kalendriaasta jooksul ületaks 30 tundi. Oluliseks mõjuks võib
lugeda 10 tundi varjutamist ühel hoonestusalal, millest lähtuvalt on läbi
viidud ka detailsem varjutamise kui võimaliku häiringu ilmnemise ja
kestuse analüüs vastavasse tsooni jäävatel elumajadel.
Spetsiaaltarkvaraga WindPro modelleeritud varjutamise kaardid kahe
ligikaudu samaväärse tuulikute paigutamise variandi korral on toodud
Skeemkaart 24 ja Skeemkaart 25.
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Skeemkaart 24. Varjutamise kestus (tundi/aastas) lähtudes tuulikute
paigutamisel Positsioonidest 1-20.
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Skeemkaart 25. Varjutamise kestus (tundi/aastas) lähtudes tuulikute
paigutamisel Positsioonidest a-i.
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Alljärgnevas tabelis on välja toodud hoonestusalad, kus summaarne
varjutamine kestab ligi 10 tundi või üle 10 tunni aastas (kaartidel on
vastavad alad tähistatud A...L).
Tabel 8. Varjutamise kestus hoonestusaladel kahest peamisest tuulikute
paigutamise ettepanekust lähtuvalt.
Tähistus Kinnistu
Sihtotstarve
Varjutamise kestus (tundi/aastas)
kaardil
Lähtudes Pos 1-20 Lähtudes Pos a-i
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L

Kutase
Arupealse
Siru
Tooma
Kuusetalu
Vaikse
Väljaotsa
Kastani
Tammevälja
Kopli
Kupja
AÜ Kiviõli kaevur

(M)
(M)
(E)
(M)
(E)
(E)
(M)
(E)
(M)
(E)
(M)
(E)

5:09
15:35
13:05
4:42
7:20
9:48
13:38
10:30
10:49
11:44
16:20
16:05

5:09
8:15
11:16
16:02
19:48
13:21
8:06
14:55
14:21
13:02
16:21
16:06

Tuulikute kahe välja pakutud asetuse võrdlemisel võib öelda, et variandid
on suhteliselt sarnased. 12-st tabelis toodud hoonestusalast kolme puhul
on mõlema variandi mõjud sisuliselt võrdsed (hooned A, K ja L), kolme
hoonestusala puhul (B, C ja G) põhjustatakse enam varjutamist Pos 1-20
lähtuva asetuse korral. Kuue hoonestusala puhul (D, E, F, H, I, J)
põhjustatakse enam varjutamist Pos a-i lähtuvast asetusest tulenevalt.
Mõningane erinevus tuleb sisse vaadates varjutamise kestust
konkreetsetel hoonestusaladel. Selgelt on näha, et aladel D ja E esineb
Pos a-i põhiasetuse puhul varjutamist 3-4 korda enam kui Pos 1-20
põhiasetuse korral. Pos 1-20 põhiasetusest tulenevalt on oluline vahe
ainult ühe hoonestusala (B) puhul, kus esineb varjutamist ligi 2 korda
enam kui Pos a-i põhiasetuse korral.
Alljärgnevalt on graafiliselt esitatud varjutamise ilmnemise kuupäev,
kellaaeg ja kestus eelpool nimetatud hoonestusaladel ühe kalendriaasta
jooksul. Graafikult saab välja lugeda konkreetse tuuliku, mis
päikesepaistelistel päevadel võib teatud kellaajal varjutamist põhjustada.
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Graafik 1. Varjude tekkimine/liikumine aasta jooksul lähimate hoonete
tuulikupargi poolsel fassaadil mõlema variandi korral.
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Suvekuudel põhjustab tõusev päike hommikuti ja loojuv päike õhtuti
selgeid varje tuulikust lääne-loode ja kirde-ida sektoris, keskpäeval on
päike kõrgemal ja varjud lühemad. Talveperioodil võib varjutamist esineda
peamiselt keskpäeval ja ainult tuulikutest põhjasuunas.
Varjutamise kui häiringu tegelik mõju sõltub suuresti olemasolevatest
visuaalsetest barjääridest (mets puud, hooned), mis varje “murravad”.
Reaalselt takistavad maksimaalset varjude ulatust mitmed olemasolevad
barjäärid (kõrghaljastus, hooned jms).
Kuna kellajaliselt on täpselt teada kus ja kuna varjutamist võib esineda on
leevendava meetmena võimalik tuulikutel kasutada vastavat digitaalset
kontrollsüsteemi, mis varjutuse tekkimisel objektil, kus see on
ebasoovitav, seadme seiskab. Sellekohaste meetmete rakendamise
vajadust kavandatavas tuulikupargis hetkel ette ei nähta.
Visuaalse häirimise allikana räägitakse mõnikord ka nn „diskoeffektist“ ehk
päikeselistel päevadel valguse tagasipeegeldumisest tiivikutelt. Nimetatud
teema ei ole viimased kümmekond aastat enam aktuaalne, kuna
kaasaegsete tuulikute puhul kasutatakse labade värvimiseks spetsiaalseid
matte mittepeegelduvaid värve.
Senist üldist visuaalset olukorda piirkonnas muudab tuulikupark oluliselt.
Peamine muutus, mida tuulikute rajamine põhjustab, on maastikupildile
vertikaalse mõõtme lisamine, mille negatiivse/positiivse mõju objektiivne
hindamine jääb jätkuvalt diskussiooni objektiks.

3.2.3 Mõju kaitsealustele
võrgustikule

loodusobjektidele

ja

Natura

2000

Kasutada olnud andmebaaside ja töö käigus kogutud informatsiooni alusel
ei asu planeeringualal hoiualasid, püsielupaiku, kaitstavad looduse
üksikobjekte ega kohaliku omavalitsuse tasandil kaitstavad loodusobjekte.
Planeeringuala kaguossa jääb küll üks kaitseala (Uhaku karstiala), kuid
see ei jää planeeritud tuulikute alusele maale.
Seega ka negatiivne mõju neile kaitsetavate loodusobjekti tüüpidele
puudub.
Vastavalt Looduskaitseseadusele:
o I kaitsekategooria liikide kõikide teadaolevate elupaikade või
kasvukohtade
kaitse
tagatakse
kaitsealade
või
hoiualade
moodustamise või püsielupaikade kindlaksmääramisega.
o II kaitsekategooria liikide vähemalt 50 protsendi teadaolevate ja
keskkonnaregistris registreeritud elupaikade või kasvukohtade
kaitse tagatakse kaitsealade või hoiualade moodustamise või
püsielupaikade
kindlaksmääramisega
lähtuvalt
alade
esinduslikkusest.
o III kaitsekategooria liikide vähemalt 10 protsendi teadaolevate ja
keskkonnaregistris registreeritud elupaikade või kasvukohtade
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o

kaitse tagatakse kaitsealade või hoiualade moodustamise või
püsielupaikade
kindlaksmääramisega
lähtuvalt
alade
esinduslikkusest.
Piiritlemata II ja III kategooria kaitsealuste liikide elupaikades
rakendub isendi kaitse.

Ka käesoleva töörühma hinnangul on I kaitsekategooria liikide esinemise
tõenäosus alal väike. Seega ka tuulikupargi realiseerimise võimalik mõju
on ebaoluline. II ja III kaitsekategooria suhteliselt laia levikuga liikide
esinemise tõenäosus alal on tõestatud. Nendeks on nahkhiired ja linnud.
Mõju hindamine neile toimub järgmises peatükis.
Mõju olemasolevale Natura 2000 võrgustikule võib pidada neutraalseks,
kuna planeeringualal ega selle lähedal ei ole Natura alasid (lähim linnuala
näiteks jääb üle 10 km kaugusele). Samas on planeeringualal määratud
Natura 2000 varinimekirja ala (Matka), millel on esmatähtis elupaigatüüp.
Esmatähtsa elupaigatüübiga alasid käsitletakse kui kogu Euroopa Liidu
tähtsusega alasid, mille kaitseks on vajalik rakendada meetmeid s.t.
moodustada loodusala. Matka variala territooriumile jäävad järgmised
tuulikute positsioonid: 6, 7, 8, 9, 10, 11, a, b, c ja d. Kuna Matka variala
jääb tuulikute ja kavandatava infrastruktuuri aladele, siis on tõenäoline, et
tegevuse elluviimisega kaasnev mõju osutub negatiivseks. Mõju seisneb
otseses elupaiga pindala vähenemises ja ala killustamises. Kuna nn
varinimekirja aladel puudub kaitsestaatus ja nende alade kaitse alla
võtmise tõenäosus on teadmata, siis lähtume hetkel kehtivast korrast mis
ei määratle ala kaitsealana. Seetõttu hindame tuulikupargi rajamisega
kaasnevat keskkonnamõju nn Natura 2000 varinimekirja alale
neutraalseks.

3.2.4 Mõju loomastikule
Kavandatav tegevus, peamiselt tuulikupargi ekspluatatsioon, võib teatavat
mõju avaldada peamiselt linnustikule ja nahkhiirtele. Ülejäänud
loomastikku häirib kavandatav tegevus üksnes tuuleturbiinide ehituse
perioodil, kuid ei vähenda märkimisväärselt elupaikade hulka ega
kvaliteeti pikema-ajalises perspektiivis. Viimast siis just olukorras, kus
tuulikupark on planeeritud selliselt, et ehitatavate struktuuride alla ei
jääks ja selle tõttu ei hävineks vanu, liigirikkaid kooslusi või muid
looduslikult liigirikkaid piirkondi (nt vääriselupaigad jms).
Suuremat osa imetajaid tuulikupargi töö tõenäoliselt ei häiri. Teadaolevalt
ei peleta töötavad tuulikud metsloomi ning kariloomi. Vähem
inimpelglikumad liigid nagu rebased, metskitsed, jänesed jt., tõenäoliselt
harjuvad tuulikutega ja liiguvad endiselt rohumaadel.
Keskkonnamõju hindamise protsessi käigus toimunud avalikul arutelul
tõstatati ka küsimus tuulikute mõjust putukatele (s.h mesilastele) ning
mulla eluskooslusele (vihmaussid). KSH töögrupi andmetel ei ole
erialakirjanduses (sh rahvusvahelisel areenil) ilmunud uurimusi ning
esitatud usaldusväärseid teaduslikel alustel põhinevaid andmeid tuulikute
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negatiivse mõju kohta putukatele (s.h mesilastele) ning mullas
elutsevatele eluskooslustele (s.h vihmaussidele). Arvestades tuulikute
suurt arvukust Euroopa ja muu maailma riikides oleks nende negatiivsete
mõjude esile kerkimise korral neid teemasid tõenäoliselt laialdasemalt
käsitletud teaduskirjanduses.
Nahkhiired2
Rahvusvahelised uuringud on näidanud, et teatud juhtudel võivad nii
rannikule kui ka sisemaale paigaldatud tuulikud kujutada ohtu
nahkhiirtele. Rändeperioodil koonduvad nahkhiired peamiselt rannikule,
kuna rannikulähedased paigad, samuti veekogude kaldad ja puistuid on
nahkhiirte öisteks toitumiskohtadeks.
Nahkhiired lendavad peamiselt öösel ja toitumise eesmärgil, mida nad
saavad teha siis, kui öö on piisavalt soe ja tuul pole väga tugev. Seetõttu
tugeva tuule tingimustes, mil tuulikute tööaktiivsus on suurem (ja
nahkhiirtele kõige ohtlikum) on nahkhiirte lennuaktiivsus tõenäoliselt
madal. Kõik Eestis elavad nahkhiired (12 liiki) toituvad valdavalt öösel
lendavatest putukatest, kelle paiknemine ja arv sõltuvad suuresti
õhutemperatuurist, pilvisusest, sademetest, tuule tugevusest ja tuule
suunast.
Tuulikud on (osade uuringute/hüpoteeside andmetel) mõnedel juhtudel
peibutiseks putukatele ning seetõttu võivad hukkuda saagijahil nahkhiired.
Uuringutes on selgunud, et teatud kohtades ja ajal on putukate
kontsentratsioon tuulikute juures väga suur. Tõenäoliselt on see tingitud
tuulikute poolt emiteeritavast soojuskiirgusest, mis muudab tuuliku
lähedase õhu õhtu- ja öötundidel soojemaks kui mujal ning sellega
atraktiivseks öise eluviisiga putukatele.
Tuulikuparkides võivad hukkuda nii rändavad kui paiksed liigid.
Problemaatilised asukohad on rändavate liikide lennukoridorides ja
paiksete liikide nn kriitilistel aladel - elupaikades, kus kevadel ja sügisel on
palju putukaid, seega aladel, kus nahkhiired aeg-ajalt kontsentreeruvad
väikesel territooriumil. Et nahkhiirte hukkumist ära hoida, tuleks selliseid
kohti tuulikuparkide asukohana vältida. Suurim risk on tõenäoliselt piki
teatud rannikualasid ja teisi alasid, kus on kõrge putukate
kontsentratsioon. Eriti kehtib see hooaja lõpus (august kuni oktoobri
algus) ja alguses (kevadel), mil teistes toitumispaikades veel putukaid ei
ole. Sellised elupaigad on näiteks märgalad, veekogude lähedased
metsatukad, soised alad, järved rannaniitudel. Konkreetsete
alade
kindlaks
tegemine
eeldab
uuringut
ultrahelidetektoriga.
Riskide
hindamiseks peaksid välitööd kestma vähemalt ühe hooaja. Seda nõuet on
käesolevas töös ka järgitud.
Kergendavad asjaolud tulenevad nahkhiirte eluviisidest. Nimelt on
nahkhiired öise eluviisiga ja ei ole talvel aktiivsed lendajad. Samas on
tuuletugevus suurem just külmematel aastaaegadel ning päevasel ajal (vt
2

Nahkhiirte temaatika käsitlus baseerub suures osas M. Masingu
tuulikupargi alal 2007. aastal läbi viidud nahkhiirte uuringul.
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ka peatükk Tuuleolud). Samuti lendavad nahkhiired enamasti madalamal
kui tiivikute ulatus. Seega ei ole tasasel lagedal alal paiknevates
tuulikuparkides
nahkhiirte
hukkumine
väga
tõenäoline.
Paljud
probleemsed tuulikupargid (maailma näited) paiknevad mägedes kurudel,
ja muudes „pudelikaelades“, kus nahkhiirte lennutee ja tuulik võivad olla
oluliselt tõsisemas konfliktis.
Purtse tuulikupargi piirkonnas on nahkhiirte aktiivsus suhteliselt madal.
Koos nahkhiirte uuringuga Purtses tehti sarnase metoodika alusel
uuringuid ka kolme kavandatava tuulikupargi alal ja neljas vaatluspunktis
(kolm Soome lahe kaldal ja 1 Narva jõe ääres). Purtses oli nahkhiirte
aktiivsus võrreldes teiste loendusaladega kõige madalam. Kõrgeimaks
tulemuseks oli keskmiselt 46,5 möödalendu tunnis Utria rannas. Purtses
oli see number vaid 3,8. Niisiis selgub ekspertarvamusest, et Purtse
tuulikupargi piirkond on nahkhiirtele suhteliselt kehvaks elupaigaks.
Lähtudes saagi püüdmise viisist (lennukõrgus) ja seire tulemustest on
kõige tõenäolisemaks kavandatav tuulikupargi alal, tuuleturbiinide
tiivikute kõrgusel liikuvaks nahkhiireliigiks põhja-nahkhiir, keda ei esine
alal massiliselt. Lendlased püüavad saaki olulisemalt madalamal ja jäävad
nö tiivikute ohutsoonist allapoole. Seega, kokkuvõttes võib öelda, et
eeldatav mõju nahkhiirtele Purtse tuulikupargis on neutraalne ja
väheoluline.
Linnustik
Käesoleva töö raames läbi viidud linnustiku vaatluste käigus 2007 a
kevadel ja suvel selgitati välja Purtse tuulikupargi piirkonna
haudelinnustiku põhiolemus ja
kevadrändel esinevad põhilised liigid.
Põhilise osa piirkonna haudelinnustikust (kokku 86 liiki) moodustasid
värvulised, suures osas Eesti metsades üldlevinud ja arvukad liigid. Üldise
tähelepanekuna võib välja tuua, et esinenud kaitsealuste liikide (19)
arvukus oli enamasti madal, tihtipeale tuvastati vaid 1 paar). Lindude
kevadrände ajal kohati piirkonnas peatumas ja ülelennul kolme hanelist.
Käesoleva töö ekspertgrupp on seisukohal, et vaatlused andsid piirkonna
linnustiku kohta piisava ülevaate ja tulemused iseloomustavad kohalikku
linnustikku määral, mis on käesoleva töö jaoks vajalik. Seetõttu
täiendavaid uuringuid ei kavandatud. Teatava puudujäägina võib mainida
siiski sügisrände aegse info puudumist.
Linnustikule avaldatava võimaliku mõju hindamisel on käesolevas
aruandes lähtutud linnukaitse organisatsiooni BirdLife International poolt
koostatud dokumendist “Tuulikupargid ja linnud: analüüs tuulikuparkide
mõjust lindudele, juhend keskkonnamõju hindamise kriteeriumite ja
asukohavaliku
kohta.
Raport
Berni
konventsioonile3
BirdLife
International`i poolt” (“Windfarms and Birds: An analysis of the effects of
windfarms on birds, and guidance on environmental assessment criteria
3

Berni konventsioon ehk Euroopa eluslooduse ja looduslike elupaikade kaitse konventsioon võeti vastu 1979. aastal, Eesti
liitus sellega 1992. aastal. Konventsiooni eesmärk on Euroopa metsiku taimestiku ja loomastiku ning nende looduslike
elupaikade säilitamine ja rahvusvahelise koostöö edendamine metsiku looduse kaitseks, pöörates erilist tähelepanu ohustatud
liikide, sealhulgas ohustatud rändliikide kaitsele.
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and site selection issues. Report written by BirdLife International on behalf
of the Bern Convention RHW Langston & JD Pullan, RSPB/BirdLife in the
UK September 2003. CONVENTION ON THE CONSERVATION OF
EUROPEAN WILDLIFE AND NATURAL HABITATS. Standing Committee 23rd
meeting Strasbourg, 1-4 December 2003”), milles on koondatud rohkem
kui 10 aasta vastavate uuringute tulemused koos viidetega (käesolevas
töös ei ole viiteid eraldi toodud); antud kriteeriumid, millest lähtuda
tuulikuparkide poolt linnustikule avaldatava mõju hindamisel ning
ettevaatusabinõud tuulikuparkide asukohavalikul.
Erinevate
maailmas
teostatud
uuringute
põhjal
on
peamised
potentsiaalsed tuulikuparkidest põhjustatud negatiivsed mõjud linnustikule
järgmised:
1. häirimine (kaasa arvatud liikumisbarjäärid), mis viib lindude poolt
koha vältimisele või mahajätmisele;
2. lindude hukkumine kokkupõrgetes tuulikulabade või torniga või
elektriliiniga või muul moel;
3. elupaikade kaotamine või kahjustamine tuuleturbiinide ja kaasneva
infrastruktuuri poolt.
Purtse tuulikupargi piirkonna puhul võib ilmselt olulisemaks pidada
kohaliku haudelinnustiku mõningast häirimist ja turbiinide vahetu
läheduse vältimist liikide poolt. Värvuliste (keda on antud alal kõige
arvukamalt) kohta on teada suhteliselt vähe, kuid on leitud, et näiteks
niitudel pesitsevate värvuliste arvukus oli kõrgem tuuleturbiinidest
kaugemal. Seetõttu võib arvata, et mingit vältivat mõju avaldavad
tuulikud ka Purtses. Ka toituvad rändlinnud hoiduvad turbiinidest ohutusse
kaugusse. Näiteks on leitud, et suur-laukhani toitub ca 600 m kaugusel
turbiinidest (Drewitt & Langston 2006).
Ei saa välistada ka kokkupõrkeid ja hukkumisi, kuid see puudutab siiski
olulisemalt vaid osasid linnurühmi. Enamik värvulisi tegutseb ilmselt
allpool nö ohutsooni- tuulikute labadest madalamal (<50 m). Samas on ka
liike, kelle jaoks on tavaline tegutsemine ka kõrgemal (nt põldlõoke),
mistõttu on ka kokkupõrgete oht olemas. Samuti peetakse ohustatumaks
suuri ja halvema manööverdamisvõimega linnuliike (n kurelised ja
toonekurelised. Purtses esinevatest nt sookurg ja valge-toonekurg).
Rändel olevate lindude lendamise kõrgus ja seega nö ohutsoonis
lendamine sõltub paljudest faktoritest, nagu lennu pikkus, ilm, tuule kiirus
ja suund, õhutemperatuur ja –niiskus, kellaaeg, topograafia, samuti ka
liigist, linnu suurusest ja kujust. Näiteks udus võivad linnud maabuda või
lennata madalamalt ja võivad eksida, eriti valgustatud objektide
läheduses.
Arvestades rohkem kui 10 aasta uuringuid ja kogemust ning liikide
kaitsestaatust, on eriti tundlikeks või potentsiaalselt tundlikeks
tuuleturbiinidega kokkupõrke suhtes arvatud järgmised liikide grupid ja
liigid (siinkohal on ära toodud vaid Eestis esinevad):
− kaurilised,
− toonekurelised (valge- ja must-toonekurg),
− hanelised (laululuik, valgepõsk-lagle),
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haukalised (merikotkas),
tiirlased,
kakulised (kodukakk, händkakk, habekakk),
kurelised (sookurg),
värvulised, eriti öised rändajad.

Rändlindudest on Purtse piirkonnas tavaks toitumispeatumisi teha
hanelistel (rabahani, suur-laukhani, valgepõsk-lagle). Planeeringuala piires
peatuvad nad enamasti Purtse, Matka ja Erra väljadel. Kavandatavad
tuulikud on planeeritud aga pigem planeeringuala läänepoolsesse ossa,
mistõttu võib arvata, et toitumispaik hanelistele on ka edaspidi kasutatav.
Elupaikade otsene hävitamine ja kahjustamine tuuleturbiinide ning
nendega kaasneva infrastruktuuri poolt on mõju, mille olulisus sõltub
tuulikupargi suurusest, olemasolevate elupaikade väärtusest ja linnustiku
iseloomust konkreetses paigas. Purtse puhul on tegemist kuni 36
tuulikuga, mis on planeeritud peamiselt metsastele aladele ja
metsastuvatele põllumaadele, kuid kohati asuvad ka Erra ja Vainu küla
põllumaadel. Tuulikupargi ehitusega kaasneb kindlasti mõningane
elupaikade kadu, kuna looduslikud alad kavandatava infrastruktuuri alusel
maal hävivad. Samuti võib nimetada planeeringuala elupaikade
fragmenteeritust, mis ilmselgelt ei ole linnustikule nii olulise mõjuga kui
näiteks taimestikule.
Kaitseväärtusega liikide arvukus alal on enamike kohatud liikide puhul
suhteliselt väike ja rangelt kaitstavaid liike pea ei esinenudki (enamikel
juhtudel 1 või ka 2-3 paari). Rohkem kohati vaid suitsupääsukest, tetre ja
rukkirääku. Tuleb tunnistada, et linnukaitse seisukohalt ei ole ala väga
väärtuslik ja tõenäoliselt ei suuda kavandatava tegevuse elluviimine neid
liike olulisel määral mõjutada.
Birdlife International on andnud järgmisi soovitusi tuulikuparkide
asukohavaliku tegemiseks: tuuleaparke ei soovitata planeerida Natura
võrgustiku linnualadele aga ka loodusaladele; IBA-dele (Important Bird
Area); looduskaitsealadele; muudele ebasoodsas seisus olevatele
lindudele tähtsatele aladele; peamistele rändeteedele, eriti rände
pudelikaeladele või muudele lindude kontsentreerumise alale jne.
Kui vaadelda Purtse tuulikupargi asukohta võrdlevalt teiste Eestis asuvate/
plaanitavate ja olemasolevate tuulikuparkidega, siis võib öelda, et
linnustiku seisukohalt ei ole Purtse tuulikupargi asukohavalik halb.
Rändlinnud läbivad pigem massiliselt Lääne-Eestit ja sealset saarestikku.
Samuti ei ole planeeringuala läheduses Natura 2000 võrgustiku linnualasid
(lähim asub üle 10 km kaugusel) ega muid tähtsaid linnualasid (IBA);
puuduvad ka muud linnustikule olulisi elupaiku pakkuvad biotoobid (nt
ulatuslikud märgalad; rannaniidud, mis on kurvitsalistele olulised elu-ja
peatuspaigad).
Kokkuvõtteks võib öelda, et kavandatava tegevuse mõningast negatiivset
mõju kohalikule linnustikule välistada ei saa. Vähesel määral esineb
lindude elupaikade kahjustamine ja kadu, paljud linnuliigid ilmselt
väldivad pesitsemist ja toitumist tuulikute vahetus läheduses ning ka
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kokkupõrgete ning hukkumise risk on olemas. Läbi viidud linnustiku
vaatlused kavandava tuulikupargi piirkonnas ja maastiku-analüüs annavad
aga kinnitust, et olulist linnukaitselisest väärtust planeeringualale ega ka
selle lähialadele omistada ei saa. Birdlife Internationali poolt välja töötatud
asukohavaliku soovitustele vastab ala isegi paremini kui paljud teised
Eestis hetkel kavandamisel või juba ka töötavad tuulikupargid.

3.2.5 Planeeritava tegevusega kaasnevast mürast
Tuulikuparkidest lähtuv müra on tänaseks päevaks märgatavalt vähem
oluline teema kui 15-20 aastat tagasi. Seda peamiselt kahel põhjusel:
esiteks on kaasaegset tuuleturbiinid tehniliselt oluliselt täiustatumad
võrreldes paarikümne aasta taguse toodanguga. Tuulikute võimsuse ja
gabariitide
suurenemise
on
kaasnenud
tuuliku
rootori
labade
pöörlemiskiiruse kui ühe peamise müratekitaja aeglustumine, mis on
oluliselt vähendanud rootori labade tuulde lõikamisest tingitud müra.
Teine põhjus, miks müratemaatika ei ole tuulikuparkide puhul tänapäeval
kõige aktuaalsem teema, on inimeste teadlikkuse kasv tuulikuparkidega
kaasnevatest mõjudest, mis üldjuhul kummutab müüte tuulikutest kui
olulistest müratekitajatest. Müütide lõhkumisele on kaasa aidanud ka juba
olemasolevad tuulikupargid, kus iga huviline saab oma silma (kõrvaga) ise
kindlaks teha mõjude olulisuse.
Vaatamata kaasaegsete tuulikute suhteliselt vaiksele töörežiimile tuleb
siiski tuulikud paigutada elamutest mõnevõrra eemale (üldjuhul piisab
250-500 meetrist) vältimaks võimalike häiringute teket ja tagamaks
uutele arendusprojektidele kehtestatud rangeimate keskkonnanõuete
täitmine.
Müra normtasemed elu- ja puhkealal, elamute ning ühiskasutusega
hoonete sees ja nende hoonete välisterritooriumil on kehtestatud
Sotsiaalministri 4. märtsi 2002. a määrusega nr 42 „Müra normtasemed
elu- ja puhkealal, elamutes ning ühiskasutusega hoonetes ja mürataseme
mõõtmise meetodid“. Määruse nõudeid tuleb täita linnade ja asulate
planeerimisel ning ehitusprojektide koostamisel.
Välisõhu kaitse seadus defineerib müra, kui inimtegevusest põhjustatud
ning välisõhus levivat soovimatut ja kahjulikku heli, mille tekitavad
paiksed või liikuvad saasteallikad.
Füüsikalises mõttes on heli gaasilises või elastses keskkonnas piki-, ristvõi pinnalainetena leviv võnkliikumine. Kitsamas tähenduses on heli
inimkõrvaga kuuldav võnkliikumine. Terve inimese kõrv kuuleb helisid,
mille sagedus on 20 – 20 000 Hz (1 Hz = 1 võnge sekundis).
Madalasageduslikuks loetakse helisid sagedusvahemikus 20 - 200 Hz.
Müraks võib lugeda igasugust heli, mis on soovimatu ja mõjub häirivana.
Füüsikalises mõttes on müra paljude erineva võnkesageduse ja
intensiivsusega helide korrapäratu segu. Võnkeid, mis jäävad inimkõrva
tajuvuse piiridest alla- või ülespoole, nimetatakse vastavalt infra- (alla 20
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Hz) ja ultraheliks. Inimkõrv on kõige tundlikum 1000 – 4000 Hz
sagedusega heli suhtes.
Müra kahjulikkus oleneb müratasemest, sagedusest, iseloomust,
toimeajast, inimese individuaalsetest omadustest. Kõige ohtlikum on
kõrgsageduslik ja impulssmüra, eriti pikemaajalise toime korral. Üldiselt
on kõrgsageduslik ja tonaalsete komponentidega müra ebameeldivam ja
ärritavam kui madalsageduslik ja pidevaspektriline müra. Kõige
ebameeldivamaks peetakse muutuva intensiivsuse ja helisagedusega
müra.
Valdav osa elanikest tunneb igapäevases elukeskkonnas segava faktorina
pidevat mürataset alates 55-60 dB. Sellise tugevusega müra organismi
otseselt ei kahjusta, kuid võib põhjustada meeleolu langust ja sarnase
öise müra puhul ka unehäireid. Kestev müratase 60 dB võib häirida elulisi
toiminguid nagu mõtlemine ja keskendumine.
Pidevat mürataset 65 dB peetakse üldjuhul talutava müra ülempiiriks. 70
dB taustamüra raskendab kõnesid ja kõnest arusaamist. Pideva viibimise
korral üle 75 dB tugevusega müratsoonis sagenevad elanike kaebused ja
võimalikud tervisehäired. Tervisele otseselt kahjulikuks peetakse kestvat
müra tugevusega üle 85 dB. Kuulmiselundi ühekordse kahjustuse
riskipiiriks peetakse 130-140 dB tugevusega müra. Mürafooni
suurenemine 10 dB võrra on inimese jaoks üldjuhul tajutav mürataseme
kahekordistumisena. Müratundlikkus sõltub ka konkreetse inimese kõrva
reaktsioonist, näiteks vanusega müratundlikkus langeb. Madalama
sageduse (20-200 Hz) puhul on vaja suuremat helirõhku (dB), et inimese
kuulmisläveni jõuda.
Tabel 9. Näiteid erinevate seadmete ja tegevustega kaasnevast mürast.
Müratase (dBA)

Müraallikas

0
20-30
30-40
40
40

Inimese kuulmislävi
Vaikne sosistamine
Mõõdukas tuul
Elutuba
Tuulik 300-400 m
kaugusel
Vihmasadu
Vestlus
Linnasisene kontor
Liiklus kõrvaltänaval
Tihe liiklus
magistraaltänaval
Raskeveokite liiklus
Ketassaag, puur
Rokk-kontsert
Reaktiivlennuki start
(hoovõturaja ääres)
Inimese valulävi
Tulirelvad
(1 m kaugusel)

50
50-60
60
60-65
70-75
85-90
100
110
120
130-140
140
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Tiheda liiklusega linnatänavate ääres on magistraaltänavatega külgnevatel
aladel tavaline päeva keskmine mürafoon ca 70-75 db, tipptunnil kohati
isegi kõrgem. I klassi maantee ääres 50 m kaugusel teest on tavapärane
mürafoon päeval ca 60-70 dB, vahetult tee lähedal kõrgem.
Kuna reeglina tavainimesed ei ela ega viibi pikaajaliselt aladel, kus esineks
inimtervisele ohtlikult kõrge müratase keskenduvad mürauuringud
peamiselt mürafooni võrdlemisele kehtestatud normidega ja inimeste
subjektiivsete kaebuste ning häiringute analüüsimisele.
Planeeringutes
ja
projekteerimisel
kasutatakse
järgmisi
müra
normtasemete liigitusi:
→ Taotlustase – mainitud määruse tähenduses müra tase, mis
üldjuhul ei põhjusta häirivust ja iseloomustab häid akustilisi
tingimusi. Kasutatakse uutes planeeringutes (ehitusprojektides) ja
olemasoleva müraolukorra parandamisel. Uutel planeeritavatel
aladel ja ehitistes peab müratase jääma taotlustaseme piiridesse.
Kui taotlustasemel on soovituslik iseloom, antakse taotlustaseme
arvsuuruse juurde sellekohane märkus.
→ Piirtase – mainitud määruse tähenduses müra tase, mille ületamine
võib põhjustada häirivust ja mis üldjuhul iseloomustab rahuldavaid
(vastuvõetavaid) akustilisi tingimusi. Kasutatakse olemasoleva
olukorra
hindamisel
ja
uute
hoonete
projekteerimisel
olemasolevatel hoonestatud aladel. Olemasolevatel aladel ja
ehitistes ei tohi müra ületada piirtaset. Kui piirtase on ületatud,
tuleb rakendada meetmeid müra vähendamiseks.
Konkreetselt tuulikute mürale Eestis normid puuduvad, kuid paikse ja
pideva
müraallikana
on
ta
võrreldav
ööpäevaringselt
töötava
tööstusettevõttega. Välismüra normtase on A-korrigeeritud (inimkõrva
tundlikkust arvestav) ekvivalentne helirõhutase LpA,eq,T.
Tabel 10. Välismüra normtasemed hoonestatud või hoonestamata aladel
(LpA,eq,T, dB päeval/öösel):
Ala kategooria
üldplaneeringu
alusel

Tööstusettevõtete
müra taotlustase
uutel
planeeritavatel
aladel
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I
II
III
looduslikud
laste- ja
segaala
puhkealad ja õppeasutused,
(elamud ja
rahvuspargid, tervishoiu- ja ühiskasutuseg
hoolekandeas
a hooned,
puhke- ja
tervishoiuasut
utused,
kaubandus-,
uste
elamualad,
teenindus- ja
puhkealad
puhkealad ja tootmisettevõtt
pargid
ed)
linnades ning
asulates
45/35
50/40
55/45

IV
tööstusala

65/55
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I
II
III
looduslikud
laste- ja
segaala
(elamud ja
puhkealad ja õppeasutused,
rahvuspargid, tervishoiu- ja ühiskasutuseg
puhke- ja
hoolekandeas
a hooned,
tervishoiuasut
utused,
kaubandus-,
uste
elamualad,
teenindus- ja
puhkealad
puhkealad ja tootmisettevõtt
pargid
ed)
linnades ning
asulates
50/40
55/40
60/45

Tööstusettevõtete
müra taotlustase
olemasolevatel
aladel
Tööstusettevõtete
55/40
60/45
65/50
müra
piirtase
601/451
olemasolevatel
aladel
1
soovituslik normtase müravastaste meetmete rakendamisel.

IV
tööstusala

65/55

70/60

Tööstusettevõtetest lähtuva müra taotlustase elamualadel on öösel 40 ja
päeval 50 dBA. Piirtase on öösel 45 ja päeval 60 dB. Tuulikupargist
lähtuva müra hindamisel (ja tuulikutele sobiva asukoha määramisel)
võetakse aluseks kõige rangem nõue ehk öine taotlustase uutel
planeeritavatel aladel (40 dB elamualadel), mis tagab naaberaladel head
akustilised tingimused ööpäevaringselt. Segaaladel (maatulundusmaa) on
öine taotlustase 45 dB. Hoonete magamisruumides on öisel ajal lubatud
30 dB müratase, mis on tagatud ka avatud akende korral (arvestades, et
ka osaliselt avatud aken vähendab müra ca 10-15 dB).
Elamualadel öösel lubatud 40 dB, mis kirjeldab häid tingimusi, on vaiksem
normaalsest elutoa foonist 50 dB ja ületab magamistoa taset 30 dB.
Tuulikupargis tekkiva müra peamised allikad on:
o Rootori labade tuulde lõikumise sahin, sõltub nn laba tipukiirusest,
madalama kiiruse puhul on sahin väiksem. Sel viisil tekkiv müra on
kesk-ja kõrgsageduslik. Tegemist on tuulikute puhul peamise
müraallikaga, kuid kaasaegsete turbiinide rootori aeglasest
pöörlemiskiirusest tulenevalt on ka seda liiki müra teke suhteliselt
hästi piiratud.
o Õhuturbulents, mis tekib kui rootor kiirust juurde võtab näiteks
rootori käivitamisel või optimaalse pöörete arvu saavutamisel.
o Õhuturbulents, mis tekib, kui laba mõõdub tornist, tavaliselt ei ole
see madalsageduslik (alla 20 Hz) müra kuuldav, vaid sumbub
ülejäänud mürafooni enne, kui kuuldavasse spektrisse jõuab.
o Tuulikute vaheline vastasmõju, kui näiteks tuulepealsel poolel asuva
tuuliku poolt tekitatud turbulents mõjutab tuulealusel küljel oleva
tuuliku rootorit.
o Generaatori-, transformaatori ja seadmete madalsageduslik (20100 Hz) müra – need müraallikad on madalsageduslikud.
Kaasaegsetele tuulikutel on tuuliku gondlis olevate seadmete poolt
tekitatud müra väga hästi summutatud ega ole reeglina kuuldav.
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Seega inimesele kuuldav on peamiselt tuuliku labade tekitatav kesk – ja
kõrgsageduslik müra, teiste müraallikate osatähtsus on väike. Labade
tekitatavat sahinat täielikult vältida ei ole võimalik. Mürataset saab
vähendada rootori pöörete arvu vähendamisega. Vaiksema tuule korral on
pöörete arv väiksem ja sellega koos müratase madalam. Tuule kiiruse
kasvamisel pöörete arv suureneb, kuid samal ajal tugevneb ka looduslik
mürafoon.
Kõrgsageduslikku müra neelavad mõningad ained ja gaasid, samuti sõltub
see õhurõhust ja –niiskusest, niiske õhk on summutava mõjuga. Labade
sahinat leevendab seetõttu kõrgsagedusliku oktaavi (1 kHz kuni 10 kHz)
absorbeerumine õhus, puudes, põõsastes ja teistes looduslikes objektides.
Infraheli summutavad massiivsed kehad nt paksud seinad hoonetel.
Infra- ja ultraheli
Väljaspool inimese kuulmisläve oleva madalasagedusliku müra ehk
infraheli mõju inimesele sõltub eelkõige selle tugevusest. Infraheli mõju
inimese tervisele on maailmas uuritud ja on leitud, et intensiivne infraheli
võib mõjutada inimese vegetatiivset närvisüsteemi tuues kaasa
mitmesuguseid häireid, nagu hirm, keskendumishäired, väsimus, uimasus,
iiveldus, kaaluhäired/isutus, peavalu jmt.
Võimalikku tuuliku töötamisest tingitud infraheli on viimase aastakümne
jooksul uuritud nii Suurbritannias, Taanis, Saksamaal kui ka USA-s,
sealhulgas on teostatud hulgaliselt testmõõtmisi, kuid üldine järeldus on,
et moodsate vastutuult seadistatud tuuleturbiinide töötamisel tekkiv
madalsageduslik müra ning vibratsioon on väga madalal tasemel, mis jääb
oluliselt madalamaks kui tajulävi.
Sisuliselt ei ole väide - infraheli võib tekkida tervisehäireid - vale, kuid
selleks, et mitte põhjustada valearusaamasid ja asjatuid hirmusid tuleb
alati rõhutada, et reaalseks ohu tekkeks peab infraheli puhul esinema
äärmiselt kõrge helirõhk (WIND TURBINES AND INFRASOUND,
http://www.canwea.ca/images/uploads/File/CanWEA_Infrasound_Study_F
inal.pdf). Tuulikute tekitatud infraheli on nii madalal tasemel, et vaid kõige
keerulisemad aparaadid ja andmetöötlusprogrammid suudavad seda
registreerida ja ei ole reaalne, et inimesed tunnetaksid seda, samuti
puudub risk inimese tervisele ja seda ka vahetult tuuliku all seistes
(http://www.bwea.com/ref/lowfrequencynoise.html).
Infraheli esineb tavapäraselt ka looduses, näiteks on tuulikutele sarnaste
sageduskarakteristikutega tuul samuti üheks infraheli tekitajaks. Samuti
põhjustavad tuulikutega samal tasemel ja ka intensiivsemat infraheli
erinevad tööstuslikud seadmed ja transpordivahendid, ometi ei ole ka
nende masinate poolt tavapäraselt tekitatav inimesele tajumatu
madalasageduslik müra terviseriskide põhjustajaks (INFRASOUND FROM
WIND
TURBINES
–
FACT,
FICTION
OR
DECEPTION,
http://www.wind.appstate.edu/reports/06-06Leventhall-Infras-WTCanAcoustics2.pdf).
Inimkõrvaga tajumatut ultraheli (sagedusega enam kui 20 000 Hz) on
tuulikute puhul uuritud peamiselt seoses nahkhiirte ja tuulikuparkide
kooseksisteerimisega
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(http://www.batsandwind.org/pdf/ultrasoundem.pdf),
mõju
inimese
tervisele ja heaolule ei ole ultraheli väga madala intensiivsuse tõttu
aktuaalne teema. Arvatakse, et nahkhiirte jaoks kuuldav ultraheli võib
meelitada loomi tuulikute lähedusse ja põhjustada kokkupõrkeid
pöörlevate labadega. Siiski valitseb hetkel üldine arvamus, et tuulikud
emiteerivad ultraheli äärmiselt väikses koguses ja otsest seost ei saa tuua
ka nahkhiirte tähelepanu tõmbamise osas, rääkimata mõjust inimese
tervisele.
Kaasaegsete tuulikute puhul on oluline hinnata potentsiaalset mürafooni
eelkõige inimesele tajutavas sagedusspektris (eelkõige kesksagedustel
1000-4000 Hz) ja vastavalt valitavate tuulikute mürakarakteristikutele
tagada piisav vahemaa tundlike aladega. Inimese kuuldetajust väljapoole
jäävad võnkumised ei ole madala helirõhu tõttu (loodusliku fooniga
sarnaselt) aktuaalne teema tuulikute mõju hindamisel inimese tervisele.
Müra leviku modelleerimine
Praegune
mürafoon
vaadeldavas
piirkonnas
koosneb
peamiselt
looduslikust foonist ja mõnedes piirkondades ka maanteemürast.
Maanteemüra pärineb Tallinn-Narva maanteelt ja mõjutab tuulikupargist
põhjas paiknevaid alasid. Müra levimiseks on tingimused suhteliselt head
– maastik on suures ulatuses avatud. Müralevi soodustavatest tuultest
domineerivad edelatuuled. Suhteliselt kõrge on ka lõuna-, põhja- ja
läänetuulte osakaal. Kirde-, lääne ja kagutuuled ei oma märkimisväärset
mõju.
Enamasti hinnatakse tuuleturbiinide müra arvutuslikult. Looduses, eriti
mere ääres, on harva päris vaikne, see teeb raskeks mõõta vaid
tuuleturbiini poolt tekitatud müra, näiteks foonimürast eristamiseks peaks
tuuleturbiini müra mõõtmise ajal olema vähemalt 10 dB kõrgem kui
taustamüra. Tuule kiirusel üle 8 m/s summutab taustamüra moodsate
tuuleturbiinide hääle pea täielikult. Foonimüra ning tuuleturbiini müra
kumuleeruvad, kuid taustamüra enamasti ühtlustab tuuleturbiini
tekitatavat selgemate toonidega müra.
Müra hindamisel eeldati, et planeeritavas tuulikupargis kasutatakse
tuulikuid Vestas V90 võimsusega 2.0 MW. Kuna ka teiste analoogse
võimsusklassi tuulikute mürakarakteristikud on ligilähedased (mõned ka
madalamate
mürakarakteristikutega, samas leidub ka suurema
müraemissiooniga tuulikuid), siis saab Vestas V90 alusel tehtud järeldusi
suure tõenäosusega kasutada ka juhul, kui kasutatakse teisi tuulikuid.
2.0 MW võimsusega Vestas V90 poolt emiteeritav summaarne müratase
on 103,7 dB(A) (tuule kiirusel 8 m/s 10 m kõrgusel maapinnast).
Planeeringuprotsessi käigus selgus, et positsioonidel a-i soovitakse
kasutada teist marki tuulikut – Nordex N90 2.5 MW - millel on ka
mõnevõrra teised mürakarakteristikud (tootja andmetel summaarne
emiteeritav müratase nominaalvõimsusel töötamisel 104,5 dB).
Lisandunud info võeti arvesse ja kasutati müra modelleerimisel. Teiste
tuulikumarkide kasutamise korral tuleb tootja käest saada vastavasisuline
info, mis kinnitab müraemissiooni jäämist samadesse piiridesse.
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Tuulikupargi mürakaardi koostamisel arvestatakse kõigi tuulikute
summaarset müraemissiooni liites tuulikute omavaheline kumuleeruv
müraosa. Iga tuulikut käsitletakse kui eraldi punktmüraallikat
helirõhutasemega (Lw), mille mürataset (Lp) saab vastaval kaugusel (r,
väljendatuna meetrites) arvutada järgmise algoritmi põhjal:

Mürataseme täpsustaval arvutamisel arvestatakse lisaks veel järgmiste
tuulikupargi
summaarset
müraemissiooni
ja
levikut
mõjutavate
teguritega: helirõhk ja sagedus, müraallika kaugus ja atmosfääri seisund
(nt. õhurõhk, õhuniiskus, tuule suund ja kiirus jne.), reljeef, maakasutus
ja heli neelduvus/peegelduvus tulenevalt maapinna omadustest.
Skeemkaartidel 26 ja 27 on esitatud arvutuslik müra levik modelleerituna
spetsiaaltarkvaraga WindPRO (versioon 2.6.0.127 Feb2008). Arvutamisel
kasutati rahvusvahelist standardit ISO 1996-2 (sotsiaalministri määrusega
nr 42 kehtestatud meetod välismüra hindamiseks). Müra levik on antud
võimalikes ebasoodsamates tingimustes - müralevi maksimaalselt
soodustav pärituul 8 m/s igas suunas (tuule kiirusel üle 8 m/s summutab
taustamüra (tuul ise) moodsate tuuleturbiinide hääle pea täielikult).
Reaalselt igapäevaselt avalduvad müratasemed on seega tunduvalt
madalamad.
Müralevi modelleerimisel on arvestatud ka heli neelduvust või
peegelduvust maapinnal. Maapinna heli neelavuse omadused on määratud
skaalal 0 (akustiliselt "kõva" heli peegeldav pinnas: maantee, veekogud,
betoon) kuni 1 (akustiliselt "pehme" heli neelav pinnas: põllud, põõsad,
heinamaa, lumine pind). Antud juhul domineerib kogu uuritaval alal
akustiliselt „pehme” ehk helilaineid neelav looduslik pinnas.
Modelleerimisel ei ole arvestatud otseselt müra levikut takistavate
objektidega nagu kõrgemad puud ja metsaalad. Juhul, kui tuulikute ja
vaatleja vahele jäävad metsatukad, on tegelikkuses avalduvad
müratasemed veelgi madalamad kui arvutustes näidatud.
Arvutustulemused tuulikute kahe välja pakutud paigutuse korral on
kartograafiliselt esitatud skeemkaartidel 26 ja 27. Antud tuulikute
asetuste korral ei jää ühtegi olemasolevat eluhoonet 40 dB-ist kõrgema
müratasemega alale ka ebasoodsate ilmastikuoludega (müralevi
maksimaalselt soodustav tuul) korral. Täidetud on tööstusettevõtetest
lähtuva müra kõige rangem kehtestatud nõue – taotlustase uutel
elamualadel – mis iseloomustab häid tingimusi elamualadel öisel ajal (40
dB).
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Skeemkaart 26. Müra levik lähtudes tuulikute paigutamisel Positsioonidest
1-20.
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Skeemkaart 27. Müra levik lähtudes tuulikute paigutamisel Positsioonidest
a-i.

Alljärgnevalt on lisatud tabel nr 11 tuulikupargi lähiümbruse
maaüksustest, tabelis on toodud arvutuslik müratase igal kinnistul müra
levikut soodustavate tuuleolude korral. Võttes arvesse, et müraalased
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normid on kehtestatud aasta keskmiste tingimuste kohta, ebasoodsad
ilmastikuolud võivad ilmneda aga harva ja ainult lühiajaliselt, võib öelda,
et reaalselt on kogu alal tagatud paremad akustilised tingimused ning
modelleerimistulemused on ülehinnatud ning tuulikute ja elamualade
vahel on jäänud minimaalsest vajalikust suurem puhverala.
Tabel 11. Arvutuslik müratase tuulikupargi lähiümbruse maaüksustel
kahest peamisest tuulikute paigutamise ettepanekust lähtuvalt.
Tähistus
kaardil
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U

Kinnistu
Vanakingu
Kutase
Arupealse
Siru
Vadimi
Kuhikivi
Tooma
Kuusetalu
Vaikse
Uustalu
Väljaotsa
Lauri
Kastani
Tammevälja
Kopli
Põllu 1
Põllu 3
Kupja
Juurismaa
Tedre
AÜ Kiviõli kaevur

Sihtotstarve
(E)
(M)
(M)
(E)
(M)
(M)
(M)
(E)
(E)
(E)
(M)
(M)
(E)
(M)
(E)
(E)
(M)
(M)
(E)
(E)
(E)

Arvutuslik müratase dB(A)
Lähtudes Pos 1-20 Lähtudes Pos a-i
36,3
36,3
39,9
39,7
39,8
40,0
40,0
39,9
39,0
39,0
38,1
38,1
36,3
38,8
37,6
40,0
37,9
39,4
36,7
37,4
39,9
40,0
37,4
39,6
38,9
39,9
39,1
39,8
39,2
39,6
39,9
40,0
39,2
39,3
39,9
39,8
37,6
37,7
39,7
39,7
39,9
39,7

Tuulikute kahe välja pakutud paigutuse võrdlemisel võib öelda, et
variandid on ka müraaspektist suhteliselt sarnased, mõlema asetuse
korral on kõigi elamualade puhul järgitud taotlustaseme rangeimat nõuet
(40 dB öisel ajal). Ka mürast tulenevalt on mõningane tuulikute asetuste
vaheline erinevus märgatav Matka küla piirkonnas, kus hoonestusaladel G,
H, I ja L esineb Pos a-i lähtuva asetuse korral ca 2-2,5 dB kõrgem
arvutuslik müratase kui Pos 1-20 asetuse korral, jäädes siiski normi
piiridesse.
Keskkonnaameti Viru regioon on (KSH aruandmisega määratud
keskkonnatingimuse kaudu) müra osas kehtestanud nõude, et tuulikutest
lähtuv summaarne müra peab vastama kehtestatud normidele. Kui
tuulikute võimalikud operaatorid ei suuda müranormi kohast taset
saavutada muul moel, siis müranormi ületamise korral tuleb välja lülitada
normi ületava müratasemega alale lähim tuulik, seejärel vajadusel
kauguselt järgmised, niikaua kuni saavutatakse normidele vastav
müratase.
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Tuulikupargist lähtuva vibratsiooni hinnang
Tuuleturbiinide töötamisega kaasneb teatud määral vibratsiooni teket
labades, rootoris ning sealt edasi kandudes tuuliku torni. Vibratsiooni teke
on minimaalne kuna tagamaks tuuleturbiini püsivus ja vastupidavus peab
tuuliku konstruktsioon olema vibratsiooni võimalikult vähe tekkida laskev,
seda summutav ja edasikandumist vältiv.
Oluliseks osaks vibratsiooni vältimiseks ja summutamiseks on tuuliku
vundament, mis peab olema konkreetse tuuliku ja asukoha
ehitusgeoloogilisi tingimusi arvestades projekteeritud piisavalt tugev.
Konkreetne vundamendi lahendus töötatakse välja projekteerimise etapil.
Eeskätt tagamaks turbiini püsivus (sh pikka aega ja ka ekstreemsetes
tingimustes), rajatakse turbiinide vundamendid massiivsed ja sobiva
konstruktsiooniga, mis tagaks vibratsioonivaba olukorra vundamendis ja
ümbritsevas pinnases.
Lähtudes eelnevale võib öelda, et tuuleturbiini poolt tekitatava vibratsiooni
mõju ümbruskonnale sisuliselt puudub. Vibratsioon ei teki ega kandu edasi
väljaspool tuuliku vundamenti.

3.2.6 Mõju maavarade kasutamisele
Planeeringala paikneb praktiliselt kogu ulatuses Aseri fosforiidimaardla
maa-alal, mille maavara on määratletud passiivse tarbevaruna.
Väikesel alal planeeringuala põhjaosas asuvad üksteise vahetus läheduses
Suurkõrtsi lubjakivimaardla ning Kõrtsi kruusamaardla. Mõlemad
maardlad on määratletud aktiivse tarbevaruna ning Kõrtsi kruusamaardla
on hetkel ka kasutuses. Planeeringuala idaosas Matka külas asub
Lüganuse lubjakivimaardla, mis on kohaliku tähtsusega maardla. Seal
leiduv maavara on arvel aktiivse tarbevaruna, mis tähendab, et maavara
kaevandamiseks on olemas sobiv tehnoloogia ja maavaravaru on
kaevandamise alustamiseks piisavalt uuritud, kuid hetkel seal aktiivset
kaevandamist ei toimu.
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Skeemkaart 8. Maardlad planeeringuala piirkonnas

Ühtegi põlevkivimaardlat otseselt planeeringualal ei asu ning lähim
maardla on planeeringualast ca 3,5 km kaugusel edelas.
Vastavalt Maapõueseadusele jaguneb maavaravaru olenevalt uurituse
detailsusest tarbevaruks, reservvaruks ja prognoosvaruks. Aktiivne
tarbevaru kujutab maavaravaru, mille kasutamine on majanduslikult
kasulik, ratsionaalselt kasutatav ja selle kaevandamisel kasutatav
tehnoloogia ja tehnika tagavad maapõue ja keskkonnanõuete täitmise
ning mis on piisavalt põhjalikult uuritud, et maavara hakata kaevandama.
Aseri fosforiidimaardla kasutuselevõtt on praegusel hetkel nii tehnilisest
kui ka keskkonnakaitselisest aspektist ebatõenäoline, kuid kui kunagi
peaks maardla kasutuselevõtt muutuma reaalseks ja asutakse maavara
kaevandamisele,
siis
on
võimalik
tuulikud
maha
võtta
ja
planeeringukohane lahendus ei ole maardla kasutuselevõttu takistav.
Planeeringulahendusega ei kavandata ühtegi tuulikut kruusamaardla alale,
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kuid üks tuulik (tuulik pos 1) on kavandatud Suurkõrtsi lubjakivimaardla
lõunaosasse.
Tuuliku ehitamisel aktiivse tarbevaruga Suurekõrtsi lubjakivimaardla
maardla alale tuleb arvestada maavara kasutusvõimaluse maksimaalse
säilitamise tingimustega.
Leiame, et arukas on rajada tuulik maardla alale pärast konkreetses
maardla osas oleva maavaravaru ammendumist.
Juhul kui käesoleval ajal toimuva Suurekõrtsi lubjakivimaardla osas
käivaid kaevandamisloa protsessid (kaevandamisloa menetlemine ja
sellega seotud kohtuvaidlused) ei jõua 2010 aasta lõpuks kaevandamisloa
väljastamiseni, soovitame kaaluda planeeringu kohase tuuliku ehitamise
lubamist vastava klausliga:
Tuuliku omanik demonteerib enda kuludega tuuliku koos kõigi
oluliste osadega (vundament, torn, gondel, rootori tiivad)
kaevandamisloa välja andmise ajaks.
Keskkonnaministeerium planeeringu kooskõlastamisel (21.05.2009) seadis
tingimuseks, millega käesolevas planeeringulahenduses on ka arvestatud,
et Lüganuse, Kõrtsi ja Suurekõrtsi maardlatest kaevandamisele ei tehtaks
(planeeringu elluviimisega) takistusi. Tabelis 12 on antud ülevaade
maardlate olukorrast ja kaevandamisele seatud takistuste olemasolust
kooskõlastamisele saadetud teemaplaneeringus ning täiendavalt on tehtud
kokkuvõte Keskkonnaministeeriumi seisukohtadega arvestamise kohta .
Tabel 12. Keskkonnaministeeriumi
arvestamine teemaplaneeringus
Nimetus
Kõrtsi
lubjakivimaardla

tingimused

Keskkonnaministeeriumi
seisukoht
Maardla tuleb välja jätta
planeeringuga
hõlmatud
alast

Suurkõrtsi
lubjakivimaardla

Maardla tuleb välja jätta
planeeringuga
hõlmatud
alast

Lüganuse
lubjakivimaardla

Maardla tuleb välja jätta
planeeringuga
hõlmatud
alast

Aseri
fosforiidimaardla

Maardla alal nõustutakse 1
ha suuruste elektrienergia
tootmise
sihtotstarbega
kruntide
loomisega.
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maardlate

osas

ja

Arvestamine planeeringus
1 tuulik on planeeritud maardla
alale,
kuid
tingimusel,
et
tuulikut on võimalik rajada
pärast
maavaravaru
ammendamist.
Maardla
planeeringualast
väljaarvamine
ei
ole
põhjendatud, sest maavaravaru
kaevandamisele
ja
juurdepääsule ei ole takistusi
kuna maardla alal ei ole
kavandatud tuulikuid, teid ega
elektriliine.
Maardla
planeeringualast
väljaarvamine
ei
ole
põhjendatud, sest maavaravaru
kaevandamisele
ja
juurdepääsule ei ole takistusi
kuna maardla alal ei ole
kavandatud tuulikuid, teid ega
elektriliine.
Tingimused
on
lisatud
planeeringusse.
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Nimetus

Keskkonnaministeeriumi
seisukoht

Arvestamine planeeringus

Tuleb tagada maavaravaru
säilimine
kaevandamisväärsena
ja
juurdepääs maavaravarule.

3.2.7 Mõju veele ja veevarustusele
Tuulikupargi rajamisel ei ole vajalik veeressursi (sh joogivee) kasutamine,
mistõttu olemasolevate veetarbijate olukorda tuulikupargi rajamine ei
muuda.
Eesti Geoloogiakeskuse andmetel (põhjaveekaitstuse kaart) on peaaegu
kogu planeeringualal põhjavesi kaitsmata ning vaid väikesel alal
planeeringuala kaguosas on põhjavesi nõrgalt kaitstud. Kogu Ida-Viru
maakonna põhjaosas on pinnakate õhuke ja põhjavesi reostuse eest vähe
kaitstud.
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kaitstuse

kaart

(Allikas:

Eesti

Tuulikutega seotud peamiseks riskiallikaks arvestades pinna- ja põhjavee
reostumist on tuuleturbiini gondlis asuva käigukasti poolt kasutatav õli
(kokku kuni ca 400 l tuuliku kohta), mis gondli purunemisel või ebaõige
õlivahetusprotseduuri korral võib sattuda pinnasesse ja halvimal juhul
pinna- või põhjavette.
Rahvusvahelise kogemuse põhjal tuulikute sedalaadi vigu praktiliselt ei
esine, samuti teostatakse õlivahetust spetsialiseeritud ettevõtete ja
kvalifitseeritud spetsialistide poolt, mistõttu veekogude ja põhjavee
reostumise risk on praktiliselt olematu. Õnnetuste tekkimise korral on
peamine abinõu päästeteenistuse kiire reageerimine ja oskus olukord
lahendada (õlireostuse likvideerimine). Operatiivse info tuuleturbiini
seisundist tagab pidev digitaalne kontroll.
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Tuulikupargi rajamisel on üheks teemaks kavandatava tegevuse võimalik
mõju põhjaveele, mis võib kaasneda eelkõige teede rajamise,
vundamentide ehitamise ja tõenäoliselt kuivenduskraavide korrastamise
läbi. Põhjaveele mõju avaldavatest tegevustest on märkimisväärseim
tuulikute vundamentide rajamine. Üldjuhul mõjutab vundament väga
lokaalses ulatuses maapinnalähedast põhjaveekihti (kuni paar meetrit).
Planeeringualal on levinud õhuke pinnakate ja lubjakivist koosnev
aluspõhi, mis eeldab häid ehitustingimusi ning seetõttu ei ole vajalik
rajada sügavaid ja massiivseid vundamente. Kuna tuulikute vundamentide
alune pind moodustab ainult mõne protsendi planeeringuala kogupindalast
siis on sel väga väike mõju põhjavee liikumisele ja teistele veetarbijatele.
Vähese mõju tõttu ei teostata tõenäoliselt ka eraldi veesoonte uuringut.
Lokaalse ulatusega on ka teede rajamise ja kuivenduskraavide
korrastamise poolt avaldatav mõju, sest need ei ole sedavõrd sügavad, et
mõjutaksid põhjavett ulatuslikumal alal. Kokkuvõttes võib öelda, et
tuulikud
ei
avalda
olulist
negatiivset
mõju
pinnaveele
ega
maapinnalähedasele põhjaveele/pinnaseveele.
Veerežiimi
kontekstis
on
samuti
oluline
teema
olemasoleva
kuivendussüsteemi (maaparandussüsteemi) võimalik mõjutamine. Kuna
kuivendussüsteemi funktsioneerimine on mingil määral vajalik ka
tuulikupargi rajamiseks ja toimimiseks, siis võib väita, et tuulikupargi
arendamine on positiivse mõjuga planeeritaval alal inimese poolt juba
ümberkujundatud
veerežiimile.
Tuulikute
rajamisel
kahjustatud
maaparandussüsteemid taastatakse.
Tuulikupargi realiseerimine võib hilisema korrektse hoolduse abil
tõenäoliselt parandada veerežiimi põllumajanduse arendamiseks ja seeläbi
luua paremad võimalused maahoolduse aspektist positiivseks niitmiseks
ja/või karjatamiseks.
Olemasolevatel teedel säilitatakse truubid olemasolevates asukohtades
hinnates nende tehnilist seisukorda ja kasutusvõimalust teede
projekteerimise faasis. Uute teede rajamisel on planeeritud olemasolevate
kraavide kohtadesse truubid vältides seeläbi toimiva veerežiimi
ebasoovitavat muutust, st uute liigniiskete või –kuivade alade teket.
Tuulikud, teed, kaabelliinid ja teised rajatised tuleb projekteerida ning
ehitada
nii,
et
oleks
tagatud
väljavalitud
maa-alal
asuvate
maaparandussüsteemide kraavides vee takistuseta läbivool.
Soovituslik projekteerida tuulikute
maaüksustele piirdekraavid.

teenindamiseks

planeeritavatele

Planeeritava
ehitise
alla
jäävatel
drenaažkuivendusega
aladel
projekteerida
vastavalt
süsteemile
transiitkollektor,
tagamaks
naaberkinnisasjadel paiknevate maaparandussüsteemide toimimine.
Maa-ala siht- või kasutusotstarbe muutmisel kooskõlastada muudatus Viru
Maaparandusbürooga.
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Viru Maaparandusbüroo kooskõlastas planeeringu 8. septembril 2009
täpsustavate
tingimustega,
millega
arvestati
ja
planeeringu
dokumentatsiooni vastavalt täpsustati.

3.2.8 Jäätmetekke võimalused
Tuulest elektrienergia tootmisel kasutatakse taastumatuid loodusressursse
tuuleturbiinide tootmisel ning tehnilisel hooldusel (näiteks reduktoris
kasutatav õli). Jäätmeid betoonvundamendi, metalli ja plasti näol tekib
eeskätt tuuleturbiinide demonteerimisel nende eluea lõppemisel, kuid
tuuleturbiine on lihtne demonteerida ja nende materjal taas- või
korduvkasutada. Raskem on likvideerida betoonvundamente, kuid need on
suhteliselt väikesed, ega sega oluliselt maakasutust. Samuti on
vundamente
võimalik
kasutada
uute
rajatiste
(näiteks
uute
tuuleturbiinide) osana.
Tuuleturbiinide püstitamisel soovitame tekkivad jäätmed sorteerida
kohapeal ja suunata korduvkasutusse. Hilisema ekspluatatsiooni käigus
tekkivate jäätmete käitlemine tuleb lahendada arukalt, arvestades
tekkivate jäätmete iseloomu ning järgides jäätmekäitluse alast
seadusandlust.

3.2.9 Tuulikute ekspluatatsiooni riskidest
Korrektsel monteerimisel, kvaliteetsete ning nõuetele vastavate seadmete
kasutamisel ja ekspluatatsioonil ei ole tuuleturbiinist lähtuv keskkonnarisk
kuigi suur, kollabeerumise juhud on üliharvad. Lisaks on elementaarne, et
tuulikuparkide arendajad ise on huvitatud oma seadmete pikaajaliselt
tööst ja tagavad seadmete stabiilsuse, mis hoiab ära vibratsiooni ja
resonantsid. Siiski ei ole võimalik välistada ka ekstreemseid juhtumeid,
mille korral võib tekkida reostuse oht. Ohustatavaks piirkonnaks on
tuuleturbiinide lähiümbrus. Peamiseks riskiallikaks on tuuleturbiini gondlis
asuva käigukasti poolt kasutatav õli (kokku ca 400 l), mis gondli
purunemisel võib sattuda pinnasesse ja halvimal juhul pinna- või
põhjavette. Õhukese pinnakatte tõttu on põhjavesi piirkonnas pindmise
reostuse eest kaitsmata või nõrgalt kaitstud.
Oma olemuselt oleks sedalaadi õnnetus sarnane näiteks avariiga maanteel
ning peamine abinõu on päästeteenistuse kiire reageerimine ja oskus
olukord lahendada. Operatiivse info tuuleturbiini seisundist tagab pidev
digitaalne kontroll.
Õli lekke võimalus on vaid tuuleturbiini kollabeerumisel, tõenäosus
õlireostuse tekkeks õli nõuetekohasel vahetamisel on minimaalne. Vanaõli
tuleb üle anda jäätmeluba ja ohtlike jäätmete käitluslitsentsi omavale
isikule ning selle käitlemisel kinni pidada Vanaõli käitlusnõuetest
(Keskkonnaministri 21. aprilli 2004. a määrus nr 23).
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Sarnaselt muude seadmetega, võib ka tuulikutes ette tulla tehnilisi
häireid, mis võivad põhjustada ka õnnetusi. Inimesele võivad need
ohtlikuks muutuda juhul, kui tuuliku osad alla kukuvad või tuulik ise
kollabeerub. Sama risk on paljude teiste ehitiste puhul (nt hoonetel võib
alla kukkuda katus). Kuna tuuliku labad on enamasti klaaskiust, ei
tähenda mõra selles või murdumine kohe laba alla kukkumist.
Saksamaal, kus 2003. aastal oli 14 283 tuulikut, arvutati samal aastal
toimunud raskemate õnnetuste (nagu rootori- ja gondlikahjustused,
põlengud) alusel välja, et tõenäosus nende tekkeks on 1 õnnetus 500
kasutusaasta kohta. Seega on tõenäosus väga väike. Hamburgis asuv
firma TÜV Nord Gruppe on välja arvutanud, et tõenäosus 10*10m suure
tuulikuosa lendamiseks tuulikust 100 m kaugusele 125 m kõrguse torni
puhul on üks 10 000 kuni 100 000 kasutusaasta kohta. Õnnetusi, kus
kogu tuulik kokku kukkus, toimus Saksamaal nelja aasta (2000 – 2003)
jooksul vaid 5. (Deutscher Naturschutzring. Grundlagenarbeit für eine
Informationskampagne
"Umweltund
naturverträgliche
Windenergienutzung in Deutschland (onshore)” www.wind-energie.de.
Tuulikute puhul on ühe riskifaktorina käsitletav tiivikute jäätumine ja
suurel tiiviku kiirusel lahti murduvate jääkamakate oht. Eesti on suhteliselt
riskivaba kliimaga piirkond, kuid mõningane oht sellisteks juhtumiteks
siiski
esineb
(hinnanguliselt
kuni
5-6
päeva
aastas).
Ohu
minimiseerimiseks on erinevaid tehnoloogilisi lahendusi, milliste seast
peab tuulikute ülesseadja valima endale sobivaima, kuid ohutuse tagava
konkreetse lahenduse.
Tuulikute rootorite jäätumine on probleemiks teatud piirkondades (nt
mägistel aladel). Euroopa Komisjoni poolt juhitud projekti „Wind Energy
Production in Cold Climates” raames koostati nn jääkaart, mille järgi Eesti
on ala, kus jäätumine on juhuslik (skaalal tugev-palju päevi-vähe päevijuhuslik) vt allpool asuvat Skeemkaart 20.
Pöörlevatel rootoritel tekkivad jäätükid on suhteliselt väikesed ja
arvutuslikult on kindlaks tehtud, et nt tuule kiirusel 18 m/s lendab jäätükk
maksimaalselt 100 m kaugusele risti tuule suunaga. Suurim võimalik
kaugus on 180 m. Saksamaal soovitatakse aladel, kus jäätumise
tõenäosus on „palju päevi” paigaldada tuulikud ohustatavatest objektidest
kaugusele, mis leitakse järgneva valemiga: 1,5*(torni kõrgus+rootori
läbimõõt). (Deutscher Naturschutzring Grundlagenarbeit für eine
Informationskampagne
"Umweltund
naturverträgliche
Windenergienutzung in Deutschland (onshore)” 2005. www.windenergie.de). Seda vaid juhul, kui tuulik ei ole varustatud labade
küttesüsteemiga või automaatse juhtimisseadmega, mis jäätumise puhul
seadme seisatab.
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Skeemkaart 20. Tuulikute jäätumisohtu käsitlev nn jääkaart

Isegi toodud valemit aluseks võttes, ei kujuta Purtse tuulikuparki
kavandatavad tuulikud jäätumisel ohtu, kuna ca 300 meetri kaugusel
elamuid ei ole. Lähemale jäävad teed on väikese kasutusintensiivsusega.
Jäätumise vastu rakendatakse enamasti tiivikute soojendamise süsteeme,
mida on mõistlik kasutada ka Purtse tuulikupargis. Üldjuhul kuulub
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tiivikute soojendussüsteem kaasaegsete tuulikute (sh Vestas V90) nn
standardvarustusse.
Tuulikute tehniline korrasolek, mis on eelduseks kõikvõimalike riskide
minimiseerimiseks, garanteeritakse tuulikupargi haldaja/omaniku poolt
kogu ekspluatatsiooni perioodil.

3.2.10
Tuulikupargi mõju
elektromagnetväljaga

seoses

elektri-,

Tuulikuparkide rajamisel on sageli küsimuseks mõjutavad raadio, televisiooni ja mobiilside kvaliteeti.

magnet-

kuidas

ja

tuulikud

Et tuuliku poolt tekitatud elektromagnetlained saaksid segada signaale,
peavad eksisteerima järgmised tingimused
• signaali olemasolu,
• tuuliku generaatori süsteem peab muutma raadio laineid,
• raadio signaali vastuvõtja peab olema sisse lülitatud,
• vastuvõtja peab olema aldis muudetud signaalile.
Kogemused tuulikuparkidest, analüütiline modelleerimine ja EMI
(Electromagnetic Interference – elektromagnetiline mõjutus) uuringutest
saadud kogemused näitavad tuulegeneraatorist tulenevaid järgnevaid
mõjutusi ja nende ulatust:
•

TV lainete mõjutus. See on tuulegeneraatori töötamisel tekkivate
elektromagnetlainete mõjutuste murettekitavaim valdkond. Seda
tüüpi mõjutust iseloomustatakse tavaliselt pildi moonutuste kaudu
(näiteks pildi virvendus sünkroonis tuuliku labade pöörlemisega).
Selle probleemi lahenduseks on tehtud palju tööd ning saavutatud
ka edu. Tuleks veel mainida, et need elektromagnetlained ei avalda
mõju digitaalsele televisioonile ja enamikele SAT TV võrkudele.
(Hydro Tasmania, 2002 ; Sengputa and Senior, 1994).

•

FM raadio mõjutus. Elektromagnetlainete mõju fm raadiosidele on
täheldatud ainult labori tingimustes ja see avaldub tausta sahinana
FM raadio mängimise ajal. Sellel alal tehtud uuringud näitavad, et
tuulegeneraatorite poolt tekitatud elektromagnetlained ei avalda
mõju FM raadiole isegi juba paarikümne meetri kaugusel olles.
(Connell Wagner PPI, 2004).

•

Mõjutus õhusõidukite navigatsiooni- ja maandumissüsteemidele.
Ringsuunaline kauguse mõõtmise süsteeme (VOR, radar) on
katsetatud analüütiliste mudelite teel. Uuringud näitavad, et seisev
tuulik võib põhjustada häiringud VOR süsteemide töös. Töötava
tuuliku korral mõjutused tunduvalt nõrgenevad. Olemasolevad FAA
(Federal Aviation Authority) reeglid keelavad elektrienergia
tootmiseks kasutatava ja töötava tuuliku ehitamise lähemale kui 1
kilomeeter VOR süsteemist. (Sengputa and Senior, 1994).

•

Mobiilside võrk koosneb kõrvuti asetsevatest tsoonidest, mille
raadius varieerub 2 – 10 km. Igal tsoonil on oma baasjaam, mis
saadab ja võtab vastu signaali üle kogu antud tsooni. ACA
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(Australin Communications Authority) uuris kolme mobiilside firmat,
mille baasjaamad asusid tuulikupargi läheduses. Kõik kolm
teenusepakkujat tegid ka oma uuringud
ning kinnitasid, et
tuulikupargid ei häiri signaali saatmist ega vastuvõtmist. (Connell
Wagner PPI, 2004).
Samas on tuulikute puhul tegemist suure ehitisega ning sarnaselt
suurte hoonetega võivad nad tekitada niinimetatud „surnud
punkte”. Seetõttu tuleks tuulikute paigutamisel arvestada ka
suunda, kuhu tuulik mobiilside baasjaamast jääb, et kaotada ära
võimalikud „surnud punktid”.
•

Satelliitteenuste mõjutus. Geostatsionaarset orbiiti kasutavad
satelliitteenuseid ei tohiks tuulikutes tekkivad elektromagnetlained
segada ja seda tõusunurga erinevuse tõttu enamikel laiuskraadidel
ja antennide kasutamise tõttu. (Sengputa and Senior, 1994).

•

Südamestimulaatorite suhtes ei ole teadaolevalt mahukaid
uuringuid teostatud, kuna kaebuseid ei ole esinenud. Siiski on
suhteliselt
kindel,
et
kui
ka
mingit
mõju
peaksid
elektromagnetlained südamestimulaatoritele avaldama, siis on need
väga tühised ning ei ole ohtlikud.

Üldiselt tuulegeneraatori poolt tekitatud elektromagnetlainete mõjutusi on
tugevalt piiratud. Torn ja labad on sihvakad ja kumerad, seetõttu nad
pigem hajutavad kui takistavad ja peegeldavad laineid. Tüüpilised labad
on valmistatud klaasiga tugevdatud plastikust, mis on põhimõtteliselt
elektromagnetlainete
jaoks
läbipaistev.
Vaatamata
sellele,
et
tänapäevaste tuuleturbiinide mõjutused on väga tühised, ei ole neid
täielikult elimineeritud. Siiski kõikide potentsiaalsete mõjutuste puhul saab
neid leevendada, vältida või kompenseerida. Mõjutusi saab minimiseerida
ja elimineerida kasutades spetsiaalsete lahenduste kombinatsioonidega ja
turbiinide õige asetusega.

3.2.11

Globaalne ja üleriigiline keskkonnamõju

Tuuleenergia kui keskkonnasõbraliku energia kasutamine on globaalses ja
üleriigilises kontekstis üldjuhul keskkonnasõbralikum kui fossiilsete
kütuste (näiteks Eestis valdava põlevkivi) kasutamine. Näiteks 1 kWh
elektri tootmiseks kulub umbes 1,4 kg põlevkivi. Kui 5% elektrist
toodetaks Eestis tuule abil, siis väheneks põlevkivivajadus 0,67 mln tonni
aastas,
mis
ligikaudse
arvutuse
põhjal
säästaks
otsesest
ümberkaevamisest aastas 15 ha maad. Kaevanduse mõjuala taimkattele,
loomastikule ja iseäranis põhjaveele võib olla suurusjärke suurem.
Põlevkivielektri tootmisel paisatakse 1 MWh elektrienergia tootmisega
(tänase tehnoloogiaga) atmosfääri 1350 kg CO2-e, 1,1-1,5 kg NOx-i ja
10-18 kg SO2-e.
2004 aastal läbi viidud Vestase V90-3,0 MW tuuleturbiini uurimuses leiti,
et seda tüüpi maismaa tuulik toodab sama koguse energiat, mis läks tema
enda tootmise peale 6,6 kuuga ja avamere tuulik 6,8 kuuga. (Seda on 2,2
kuu võrra vähem kui sama firma eelmise turbiini mudeliga). Tuulikute
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eeldatavaks elueaks on 20 aastat ja siit järeldus, et seda tüüpi tuulik
toodab oma eluaja jooksul üle 35 korra rohkem energiat, kui läheb tema
enda tootmiseks (on ka uuringuid, mis näitavad tuuliku poolt toodetava ja
tema tootmise/hooldusele kuluva energia üle 80 kordset vahet). Väga
heas asukohas toodab see tuulik umbes 280 000 MWh oma eluea 20 aasta
jooksul – võrreldes seda mõjuga keskkonnale, siis paisatakse selle tuuliku
töötamisega 230 000 tonni vähem süsihappegaasi õhku kui sama energia
koguse saavutamisel kivisöe põletamisel. Lisaks sellele saab tuuliku eluea
lõppedes 80% tuulikust taaskasutada.
Peab
märkima
Eesti
põlevkivielektrijaamade
tootmisvõimsuste
tehnoloogilisi reguleerimisvõime piiranguid, mistõttu ei suudeta kogu
tuuleelektri toodangu võrra võrdses koguses põlevkivi põletamist tänases
süsteemis vältida. Põlevkivi või näiteks kivisöe või fossiilse maagaasi
põletamise
vältimine
tuuleenergiaga
asendamise
kaudu
pole
maailmapraktikas
ka
ainuke
aspekt.
Tähtis
on
ka
katta
maailmamajanduse
kasvuga
kaasnevat
elektrivajaduse
kasv
taastuvenergia allikate kasutamisega.
Globaalne ja ka üleriigiline positiivne keskkonnamõju jääb kohapeal
tihtipeale „kasuna“ tunnetamata, kuid vaatamata sellele see siiski
eksisteerib ja seda tuleb ka kohalike otsuste tegemisel arvestada.
Globaalse ja üleriigilise keskkonnamõju kontekstis on Purtse tuulikupargi
arendamine olulise positiivse mõjuga ettevõtmine.

3.2.12

Kumulatiivsed mõjud

Mõju hindamisel pöörati tähelepanu ka mõju erinevale avaldumisviisile –
kumulatiivsusele, sünergilisusele ja ajalisele dimensioonile. Tuleb aga
tunnistada, et koosmõjude hindamise metoodika (ja pealegi kompleksele
strateegilisele
dokumendile
–
antud
juhul
tuulikupargi
teemaplaneeringule) ei ole maailmas kaugeltki nii hästi välja töötatud kui
nn tavaline mõju hindamine. Ka Eestis on sellekohane teemakäsitlus
suhteliselt uus ja kindlasti ka jätkuvalt täiendamist vajav kõigis
keskkonnakorraldusega tegelevates sektorites (näiteks vastavasisuliste
metoodiliste
materjalide
väljatöötamine
keskkonnaministeeriumi
kureerimisel jms).
Erialakirjanduses käsitletakse kaudseid ja kumulatiivseid mõjusid ning
koosmõju teemat järjest aktiivsemalt ja tähelepanu vajavana. Siiski on
teema alles arenemas ning ka näiteks ka definitsioone on ohtralt seetõttu on rakenduslikes keskkonnamõju hindamistes kõiki kolme tüüpi
mõjusid käsitletud koondnimetusega – kumulatiivsed mõjud (sarnaselt ka
Eesti praktikas). Sisuliselt on selline lähenemine õigustatud, sest
kumulatsiooniaspekt
on
ühiselt
omane
kõigi
kolme
tüübi
keskkonnamõjudele.
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Kumulatiivne mõju on üksikute tegevuste ja mõjuliikide koostoimes
avalduv/tekkiv mõju (mis ei pruugi olla erinevate mõjude „aritmeetiline
summa”).
Osaliselt on kumulatiivsust arvestatud eespool peatükkides käsitletud iga
teema juures integreeritult tavapärase keskkonnamõjude hindamise
loogilise osana.
Kumulatiivse mõju aspekt on Purtse tuulikupargi teemaplaneeringu puhul
tähelepanuväärne seoses rohkearvuliste tuulikuparkide rajamisega
piirkonda, mis võiks võimendada negatiivseid aspekte. Käesoleval ajal
tegutseb lähikonnas lääne pool Viru-Nigula tuulikupark, ida pool on
arendamisel nn Varja tuulikupark. Laiemalt Ida-Virumaal on erinevas
arendusstaadiumis kuni kümmekond tuulikuparki.
Kumulatiivne mõju Purtse tuulikupargi kontekstis võib osutuda
märkimisväärseks eeskätt visuaalsest aspektist. Nii nagu visuaalne aspekt
tervikuna on paljuski subjektiivne, on visuaalse aspekti kumulatiivsust
veelgi keerukam hinnata. Eeskätt väljenduks häirivus avalikkuse
arvamuses a la „meie piirkonnas on liiga palju tuulikuparke”. Senini
sellekohast aktiivset ja rohkearvulist arvamust ei eksisteeri. Seega võib
tänasel päeval visuaalse aspekti kumulatiivset mõju pidada (veel)
väheoluliseks.
Võimalik kumulatiivne mõju näiteks linnustikule või rohevõrgustikule ei ole
Purtse tuulikupargi puhul KSH töögrupi hinnangul märkimisväärne.

3.2.13
Tuuleturbiinide
keskkonnakaitseliselt
oluliste
tehnoloogiliste parameetrite analüüs parima võimaliku
tehnoloogia (BAT – best available technology) aspektist
Parima võimaliku tehnoloogia aspektist tuleks kaasaegseid suure
võimsusega tuuleturbiine eelistada väiksema võimsusega (nominaalne
võimsus alla 500 kW) seadmetele, sest keskkonnale avaldatav mõju on
keskmise ja suure võimsusega tuuleturbiinidel sama, aga elektrienergia
toodang mitu korda suurem ning üldjuhul on parem ka väljastatava
energia kvaliteet. Purtse tuulikuparki püstitatava tuuliku konkreetne mark
ega mudel ei ole veel lõplikult selge, kuid tegemist on kindlasti
suurevõimsusega kaasaegsete uute tuulikutega.
Tuuleturbiinide konstruktsioonis kasutatakse nii sõrestik kui monoliitseid
maste. Kaasaegsete tuuleturbiinide puhul on levinumad monoliitsed
mastid, mis mõjuvad esteetilisemalt. Purtse tuulikuparki rajatakse AS
Raunistal poolt torutorniga tuulikud Vestas V90 (Pos 1-20), teiste
arendajate poolt tõenäoliselt kasutatavad tuulikud on samuti Vestas V90
(Pos I-XIV) ja Nordex N90 (Pos a-i).
Arvestades tuulest energia tootmiseks sobivate alade piiratust tuleks
nende piirkondade efektiivseks kasutamiseks eelistada tuuleturbiine, mis
oleksid:
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o

suure kasutusteguriga ning elektrivõrkude tööd toetavad viimase
põlvkonna tuuleturbiinid, mis annavad sama pindalaga maatükki
kasutades rohkem energiat,

o

suure nominaalse võimsusega ja lülituksid tööle ning saavutaksid
maksimaalse võimsuse antud asukohale optimaalse tuule kiirusega,

o

reguleeritava müratasemega,

o

monoliitse torniga, millesse oleks visuaalse reostuse vältimiseks
integreeritud tuuleturbiini tööks vajalikud lisaseadmed.

Tuulikuparkide planeerimisel/kujundamisel tuleb arvestada valdavate
tuultega ja paigutada tuulikud viisil, mis võimaldaks igal seadmel toota
maksimaalselt energiat. Ebaefektiivne on tuulikute paigutamine liialt
tihedasti või valitsevate tuulte suhtes vale nurga alla – tuulepealsed
tuulikud tekitavad turbulentse õhuvoo ning hakkavad tuulealustelt nö tuult
ära võtma.
Maakasutusintensiivsus (pindala toodetava kWh kohta) ja avaldatav
keskkonnamõju on suurema võimsusega tuulikutel väiksem kui väikestel
tuulikutel.
Suurem
toodetav
energiakogus
tähendab
suuremat
keskkonnasõbralikkust, kuna iga toodetava kWh kohta tuleb vähem
utiliseeritavat materjali, vähem visuaalset reostust, vähem võimalust
lindude hukkumiseks.
Purtse tuulikuparki rajatavad tuulikud on käesolevaks ajaks kasutatava
informatsiooni põhjal (Vestas V90 ja Nordex N90) kaasaegsed suure
võimsusega tuulikud ning sobivad kasutamiseks Purtse tuulikupargis.
Tuulikute paigutus tuulikupargis on optimaalne.

3.2.14

Seire

Tänasel
päeval
ei
ole
tuulikuparkidele
kehtestatud
(näiteks
Keskkonnaministeeriumi poolt) ühtseid kriteeriume seire teostamiseks.
Samuti ei ole välja kujunenud sellekohast head tava. Mõningatel juhtudel
on seire soovitused kirjutatud projektide keskkonnamõju hindamise
aruannetesse, kuid nende reaalse teostamise kohta on info lünklik.
Purtse tuulikupargis teostati loomastiku osas linnustiku ja nahkhiirte
eelseire, mille tulemusi on planeeringu koostamisel ja keskkonnamõju
hindamisel arvestatud.
Keskkonnaameti
tingimused:

poolt

on

seire

läbiviimise

osas

seatud

järgmised

2 aasta jooksul pärast tuulikute paigaldamist tuleb Purtse
tuulikupargis teostada nahkhiirte seiret, mis sisaldab kahte
tegevust:
1. nahkhiirte detektor-järeluuring, eesmärgiga teha kindlaks
muutused nahkhiirte koondumises pärast tuulikute püstitamist;

•

Töö nr. 829/06

Purtse tuulikupargi teemaplaneering. II köide

157

2. hukkunud nahkhiirte otsimine tuulikute alt.
•

pärast tuulikute paigaldamist tuleks Purtse tuulikupargis 2 aasta
jooksul teostada ka linnustiku seiret. Seire kava tuleks
kooskõlastada Keskkonnaameti Viru regiooniga.

•

Nimetatud bioloogilised seired tuleb tellida tuulikupargi valdajal.

•

Teostatud seirete andmed tuleb avalikustada.

Tuulikute tehnilise korrasoleku ja töörežiimi seiret teostab tuulikupargi
operaator.

3.2.15

KSH kokkuvõte ja lõppjäreldused

Purtse tuulikupargi planeerimislahenduse väljatöötamisega sama-aegselt
läbiviidud konstruktiivne KSH protsess oli vajalik parima võimaliku
planeeringulahenduse koostamiseks. Suur osa KSH protsessis analüüsitud
infot ja selle põhjal tehtud ettepanekuid kasutati (võeti arvesse)
planeeringulahenduse koostamisel.
Planeeringu elluviimisel ei ole AS Raunistal poolt kavandatavas Purtse
tuulikupargis ehitisi, mille ehitusprojekti koostamisel tuleks läbi viia
keskkonnamõju hindamine.
Eeskätt juhul kui positsioonidele a-i ja I-XIV rajatavate tuulikute eeldatav
keskkonnamõju on negatiivsem kui Vestas V90’l, võib detailplaneeringu
koostamise puhul viia koos detailplaneeringuga läbi keskkonnamõju
strateegiline
hindamine
või
ehitusprojekti
koostamisel
viia
läbikeskkonnamõju hindamine.
Planeeritaval alal ei ole ega planeerita keskkonnaohtikke objekte ega
keskkonnakaitselist kaitsevööndit nõudvaid rajatisi. Edasisel maakasutuse
arendamisel tuleb arvestada tuulikute mürast tulenevaid võimalikke
piiranguid (eeskätt elamute rajamisel).
Tuulikutest lähtuv summaarne müra peab vastama kehtestatud
normidele. Kui tuulikute võimalikud erinevad operaatorid ei suuda
müranormi kohast taset saavutada muul moel, siis müranormi ületamise
korral tuleb välja lülitada normi ületava müratasemega alale lähim tuulik,
seejärel vajadusel kauguselt järgmised, niikaua kuni saavutatakse
normidele vastav müratase.
KSH töögrupi hinnangul ja arvestades kehtivaid arendusdokumente on
kavandatava tuulikupargi rajamine mõistlik realiseerida.
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Lisa 1
Planeerimis- ja KSH protsessi juriidiline menetlus
(pass)
Tegevused

Vastutaja ja tähtajad

Kuupäevad ja asutused

Ettepaneku tegemine
Lüganuse
vallavalitsusele
Teemaplaneeringu
algatamiseks
Ettepaneku tegemine
Sonda vallavalitsusele
Teemaplaneeringu
algatamiseks
Teemaplaneering ja
KSH algatamine *
Teemaplaneering ja
KSH algatamine *
Teemaplaneeringu ja
KSH algatamine teavitamine meedias *
Maavanemale
teemaplaneeringu
algatamisest teatamine
Maavanemale
teemaplaneeringu
algatamisest teatamine
Maavanema ja kohaliku
omavalitsuse maa-ala
määramise koosolek
Maavanemale maa-ala
määramise kiri ja
maavanema vastus

AS Raunistal

19.09.2006

AS Raunistal

19.06.2006

Lüganuse vallavolikogu otsus

Algatamise otsus: 25. jaanuar
2007 otsus nr 87
Algatamise otsus: 24. jaanuar
2007 otsus nr 15/2
Põhjarannik 7. veebruar 2007

Maavanemale maa-ala
määramise kiri ja
maavanema vastus

Lüganuse vallavalitsus PS §8
lõige 5 ja 6

Regionaalministri
kooskõlastus

Sonda Vallavalitsus PS §8
lõige 5 ja 6

Regionaalministri
kooskõlastus

Lüganuse Vallavalitsus PS §8
lõige 5 ja 6

KSH algatamisest
teatamine

Konsultant, 14 päeva
jooksul. KeHJS §35, lõige 6.

KSH programmi sisu
kohta seisukoha
küsimine KKT-lt *

Konsultant, KeHJS §36,
lõige3.

11. september 2007 nr 292/07

Teemaplaneeringu
lähteseisukohtade
avalikust arutelust ja
KSH programmi
avalikust väljapanekust
ja avalikust arutelust
teatamine *

Vallavalitsus, KeHJS §37,
lõige1.
Konsultant

11. september 2007 nr 292/07
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Sonda vallavolikogu otsus
Vallavalitsus

Sonda Vallavalitsus, 14
päeva jooksul, PS §12, lõige
5
Lüganuse Vallavalitsus, 14
päeva jooksul, PS §12, lõige
5
Kohalik omavalitsus,
Maavalitsus

5. veebruar 2007 nr 7-1.4/120

Sonda vallavalitsus PS §8
lõige 5 ja 6

Vallavalitsus:05. veebruar 2007
nr 7-1.4/120
Maavanem: 07.03.2007 nr 1.238/532
Vallavalitsus: 06. veebruar 2007
nr 7-1.4/136
Maavanem: 07.03.2007 nr 1.238/532
Vald: 14. märts 2007 nr 21.310/240
Regionaalminister: 21. märts
2007 nr 13-3/2758
Vald: 21. mai 2007 nr 7-1.4/400
Regionaalminister: 31. mai 2007
nr 13-3/5214
05. veebruar 2007 nr 39/07

06. veebruar 2007 nr 7-1.4/136

13. veebruar 2007
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Tegevused

Teemaplaneeringu
lähteseisukohtade
avalikust arutelust ja
KSH programmi
avalikust väljapanekust
ja avalikust arutelust
teavitamine meedias *
KSH programmi avalik
väljapanek
KSH programmi ja
planeeringu
lähteseisukohtade
avalik arutelu
Parandused, kirjalikele
küsimustele vastamine

KSH programmi
esitamine KKT-le
heakskiitmiseks
KSH programmi
heakskiitmine
KSH aruande avalikust
väljapanekust ja
teemaplaneeringu
planeerimisettepaneku
avalikust arutelust
teatamine meedias
KSH aruande avalikust
väljapanekust ja
teemaplaneeringu
planeerimisettepaneku
avalikust arutelust
teavitamine - asutused
KSH aruande avalik
väljapanek
KSH aruande ja
teemaplaneeringu
planeerimisettepaneku
avalik arutelu
Planeerimisettepaneku
(koos
KSH’ga)
saatmine maavanemale
järelvalvesse
lisakooskõlastuste
määramiseks
Planeerimisettepaneku
(koos
KSH’ga)
saatmine maavanemale
järelvalvesse
lisakooskõlastuste

Vastutaja ja tähtajad

Kuupäevad ja asutused

Vallavalitsus

Põhjarannik 12. september 2007

Konsultant, Vallavalitsus, 14
päeva, KeHJS §37, lõige 3
Vallavalitsus, konsultant
KeHJS §37,lõige 3

12 - 27. september 2007

Vallavalitsus, konsultant,
KeHJS §37,lõige 5

Lüganuse Küla Seltsi
kirjalikud ettepanekud ja
märkused KSH programmi
kohta 27. september 2007 *
• KSH töögrupp vastas neile
12. oktoober 2007 *
• Viru Teedevalitsuse kiri
märkusega 14. september
2007 *
• Virumaa tervisekaitsetalituse
Ida-Virumaa osakonna
seisukoht KSH programmi
kohta 10. oktoober 2007 *
12. oktoober 2007 kiri nr.
344/07

Konsultant

27. september 2007

•

Ida-Virumaa
Keskkonnateenistus
Konsultant,
Vallavalitsus/Vallavolikogu,
KOKS §37, lõige 5; KeHJS
§41

08. november 2007 kiri nr 3212-1/43889-4
22. juuli 2008 Põhjarannik **

Konsultant,
Vallavalitsus/Vallavolikogu,
KOKS §37, lõige 5; KeHJS
§41

17. juuli 2008 **

Vallavalitsus/Vallavolikogu,
21 päeva, KeHJS §41; KOKS
§37, lõige 5.
Vallavalitsus/Vallavolikogu,
konsultant. PS §16, lõige 2;
soovitavalt üks nädal peale
avalikku väljapanekut
Lüganuse Vallavalitsus

21. juuli – 12. august 2008

12. august 2008

Vallavalitsus 28.08.2008 nr 71.4/609
Maavanem: 03.09.2008 nr 1.238/3060-2

Sonda Vallavalitsus

Vallavalitsus: 05.08.2008 nr 71.4/402
Maavanem: 01.09.2008 nr 1.238/2766-2
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määramiseks
Parandused, kirjalikele
küsimustele vastamine
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Vastutaja ja tähtajad
Vallavalitsus, konsultant,
KeHJS §37,lõige 5

Kuupäevad ja asutused

•

•

Lüganuse Küla Seltsi avaldus
06.08.2008 **
H&Ko vastas neile
25.08.2008 **
OÜ Kekki kinnisvara ja
õigusbüroo ettepanekud
11.08.2008 **
H&Ko vastused neile
25.08.2008 **

•

planeeringuala maaomaniku
Kristi Püssa vastuväited ja
ettepanekud 11.08.2008 **
H&Ko vastused 25.08.2008
**

•

AS Põlluvara vastuväited ja
ettepanekud 11.08.2008 **
H&Ko vastused neile
25.08.2008 **

•

KSH aruande esitamine
Keskkonnaametile
heakskiitmiseks
KSH aruande
heakskiitmine
Teemaplaneeringu
esitamine
kooskõlastusteks ja
planeerimisettepaneku
kooskõlastused

Otsus
teemaplaneeringu
vastuvõtmise ning ÜP
avaliku väljapaneku
ning avaliku arutelu
kohta
Otsus
teemaplaneeringu
vastuvõtmise ning ÜP
avaliku väljapaneku
ning avaliku arutelu
kohta
Teatamine
teemaplaneeringu
avalikust väljapanekust
ja avalikust arutelust

Töö nr. 829/06

Konsultant, KeHJS §42, lõige
1
KKT, 30 päeva jooksul
dokumentide saamisest;
KeHJS §42, lõige 1
Vallavalitsus/Vallavolikogu,
PS §17, lõige 2, konsultant.
KKT, naabervallad,
kaitstavate objektide
valitsejad; 30 päeva jooksul
dokumentide
väljasaatmisest; PS §17,
lõige 5
Lüganuse Vallavolikogu,
KOKS §22, lõige 1

Madis Olt´i ettepanekud
11.08.2008 **

H&Ko vastused 25.08.2008
**
25. august 2008 nr 726/08 **
01. aprill 2009 nr 976/09 **
06.05.2009 nr V 6-8/7250-2

Kooskõlastuste info on Tabelis 7
(vt peatükis 3.1.7 olevat
kooskõlastuste tabelit)

07.10.2009 nr 231

Sonda Vallavolikogu, KOKS
§22, lõige 1

12.10.2009 nr 50/1

Lüganuse Vallavolikogu;
vähemalt üks nädal enne
väljapanekut, PS §18, lõige 6

07.10.2009 nr 231
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Tegevused

Vastutaja ja tähtajad

Teatamine
teemaplaneeringu
avalikust väljapanekust
ja avalikust arutelust
Teemaplaneeringu
avalik arutelu

Sonda Vallavolikogu;
vähemalt üks nädal enne
väljapanekut, PS §18, lõige 6

12.10.2009 nr 50/1

Vallavalitsus/Vallavolikogu,
konsultant. 1 kuu jooksul
peale avaliku väljapaneku
lõppemist, PS §21, lõige 1.
Vallavalitsus/Vallavolikogu.

Lüganuse vald 03.12.2009

Info ajalehes arutelu
tulemuste kohta

2 nädala jooksul avalikust
arutelust, PS §21, lõige 3.
Teemaplaneeringu
esitamine
maavanemale
järelevalveks

Lüganuse Vallavalitsus

Teemaplaneeringu
esitamine
maavanemale
järelevalveks

Sonda Vallavalitsus

Teemaplaneeringu
kehtestamine

Lüganuse Vallavolikogu,
KOKS §22, lõige 1

Teemaplaneeringu
kehtestamine

Sonda Vallavolikogu,
KOKS §22, lõige 1

Teemaplaneeringu
kehtestamisest
teatamine

Vallavalitsus/Vallavolikogu,
1 kuu jooksul kehtestamise
otsusest. PS §25, lõige 4

Kuupäevad ja asutused

Sonda vald 09.12.2009
Lüganuse vald - Põhjarannik
31.12.2009
Sonda vald -Põhjarannik
21.01.2010
Vallavalitsus 20.07.2010 nr 71.4/333
Maavanem: 29.07.2010 nr 1.238/2685-2
Vallavalitsus 07.07.2010 nr 71.4/485
Maavanem: 29.07.2010 nr 1.238/2574-2
18.08.2010 nr 47

30.08.2010 nr 11/3; osaline
kehtestamine 28.12.2011 nr
26/1
Lüganuse vald – [Täiendatakse
kui info laekub]
Sonda vald – [Täiendatakse kui
info laekub]

* - märgitud dokumendid on sisalduvad Lisas 2 esitatud KSH programmis
**- märgitud dokumendid on sisalduvad Lisas 2 esitatud KSH aruandes
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ja

KSH

protsessiga

seotud
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6. Maavanema teemaplaneeringu algatamisest teavitamine ja maa-ala määramise
palumine - Lüganuse VV (06.02.2007 nr 7-1.4/136).......................................................179
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10.
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170

Sonda ja Lüganuse valla tuulikupargi olulise ruumilise
mõjuga objekti teemaplaneering

Töö nr. 829/06

Purtse tuulikupargi teemaplaneering. II köide

2. Teemaplaneeringu
algatamise
(19.09.2006 nr 19-1/0906)

Töö nr. 829/06

171

ettepanek

Sonda

Vallavalitsusele
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Sonda ja Lüganuse valla tuulikupargi olulise ruumilise
mõjuga objekti teemaplaneering

Töö nr. 829/06

Purtse tuulikupargi teemaplaneering. II köide

Töö nr. 829/06

173

174

Sonda ja Lüganuse valla tuulikupargi olulise ruumilise
mõjuga objekti teemaplaneering

3. Teemaplaneeringu ja KSH algatamise otsus - Lüganuse VV (25.01.2007 nr
87)

Töö nr. 829/06

Purtse tuulikupargi teemaplaneering. II köide
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175

176

Sonda ja Lüganuse valla tuulikupargi olulise ruumilise
mõjuga objekti teemaplaneering

4. Teemaplaneeringu ja KSH algatamise otsus - Sonda VV (24.01.2007 nr
15/2)

Töö nr. 829/06

Purtse tuulikupargi teemaplaneering. II köide

Töö nr. 829/06

177

178

Sonda ja Lüganuse valla tuulikupargi olulise ruumilise
mõjuga objekti teemaplaneering

5. Teemaplaneeringu ja KSH
Põhjarannik (07.02.2007)

algatamisest

teavitamise

otsus

ajalehes

Töö nr. 829/06

Purtse tuulikupargi teemaplaneering. II köide

6. Maavanema teemaplaneeringu algatamisest teavitamine ja
määramise palumine - Lüganuse VV (06.02.2007 nr 7-1.4/136)

Töö nr. 829/06

179

maa-ala

180

Sonda ja Lüganuse valla tuulikupargi olulise ruumilise
mõjuga objekti teemaplaneering

7. Maavanema teemaplaneeringu algatamisest teavitamine
määramise palumine - Sonda VV (05.02.07 nr 7-1.4/120)

ja

maa-ala

Töö nr. 829/06

Purtse tuulikupargi teemaplaneering. II köide
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Sonda ja Lüganuse valla tuulikupargi olulise ruumilise
mõjuga objekti teemaplaneering

Töö nr. 829/06

Purtse tuulikupargi teemaplaneering. II köide

8. Maavanema
(13.02.07)

Töö nr. 829/06

ja

kohaliku

omavalitsuse

183

maa-ala

määramise

koosolek
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Sonda ja Lüganuse valla tuulikupargi olulise ruumilise
mõjuga objekti teemaplaneering

Töö nr. 829/06

Purtse tuulikupargi teemaplaneering. II köide
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Sonda ja Lüganuse valla tuulikupargi olulise ruumilise
mõjuga objekti teemaplaneering

Töö nr. 829/06

Purtse tuulikupargi teemaplaneering. II köide
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188

Sonda ja Lüganuse valla tuulikupargi olulise ruumilise
mõjuga objekti teemaplaneering

Töö nr. 829/06

Purtse tuulikupargi teemaplaneering. II köide

189

9. Ida-Viru Maavalitsuse vastus maa-ala määramisele (07.03.2007 nr 1.238/532)

Töö nr. 829/06

190

Sonda ja Lüganuse valla tuulikupargi olulise ruumilise
mõjuga objekti teemaplaneering

10. Maa-ala määramise kooskõlastuse palumine regionaalministrilt - Lüganuse
VV (21.05.2007 nr 7-1.4/400)

Töö nr. 829/06

Purtse tuulikupargi teemaplaneering. II köide

191

11. Maa-ala määramise kooskõlastuse palumine regionaalministrilt - Sonda VV
(14.03.2007 nr 21.3-10/240)

Töö nr. 829/06
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Sonda ja Lüganuse valla tuulikupargi olulise ruumilise
mõjuga objekti teemaplaneering

12. Regionaalministri vastus Lüganuse
(31.05.2007 nr 13-3/5214)

VV

-

maa-ala

määramiseks

Töö nr. 829/06

Purtse tuulikupargi teemaplaneering. II köide

193

13. Regionaalministri vastus Sonda VV - maa-ala määramiseks (21.03.2007 nr
13-3/2758)

Töö nr. 829/06
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Sonda ja Lüganuse valla tuulikupargi olulise ruumilise
mõjuga objekti teemaplaneering

14. KSH algatamise teade asutustele (05.02.07 nr 39/07)

Töö nr. 829/06

Purtse tuulikupargi teemaplaneering. II köide

15. KSH algatamise teade ajalehes Põhjarannik (07.02.07)

Töö nr. 829/06
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Sonda ja Lüganuse valla tuulikupargi olulise ruumilise
mõjuga objekti teemaplaneering

16. KSH programmi sisu kohta seisukoha küsimine ja avaliku väljapaneku ning
avaliku arutelu toimumise teade (11.09.2007 nr 292/07)

Töö nr. 829/06

Purtse tuulikupargi teemaplaneering. II köide
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Sonda ja Lüganuse valla tuulikupargi olulise ruumilise
mõjuga objekti teemaplaneering

17. KSH programmi avaliku väljapaneku ning avaliku arutelu toimumise teade
ajalehes Põhjarannik (12.09.2007)

Töö nr. 829/06

Purtse tuulikupargi teemaplaneering. II köide

18. KSH programmi esitamine heakskiitmisele (12.10.2007 nr 344/07)

Töö nr. 829/06
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Sonda ja Lüganuse valla tuulikupargi olulise ruumilise
mõjuga objekti teemaplaneering

19. KSH programm (heaks kiidetud 08.11.2007)
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Purtse tuulikupargi teemaplaneering. II köide
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Sonda ja Lüganuse valla tuulikupargi olulise ruumilise
mõjuga objekti teemaplaneering

Töö nr. 829/06

Purtse tuulikupargi teemaplaneering. II köide
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204

Sonda ja Lüganuse valla tuulikupargi olulise ruumilise
mõjuga objekti teemaplaneering

Töö nr. 829/06

Purtse tuulikupargi teemaplaneering. II köide
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205
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Sonda ja Lüganuse valla tuulikupargi olulise ruumilise
mõjuga objekti teemaplaneering

Töö nr. 829/06

Purtse tuulikupargi teemaplaneering. II köide
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Sonda ja Lüganuse valla tuulikupargi olulise ruumilise
mõjuga objekti teemaplaneering

Töö nr. 829/06

Purtse tuulikupargi teemaplaneering. II köide
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209
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Sonda ja Lüganuse valla tuulikupargi olulise ruumilise
mõjuga objekti teemaplaneering

Töö nr. 829/06

Purtse tuulikupargi teemaplaneering. II köide

Töö nr. 829/06

211

212

Sonda ja Lüganuse valla tuulikupargi olulise ruumilise
mõjuga objekti teemaplaneering

Töö nr. 829/06

Purtse tuulikupargi teemaplaneering. II köide

Töö nr. 829/06

213

214

Sonda ja Lüganuse valla tuulikupargi olulise ruumilise
mõjuga objekti teemaplaneering

Töö nr. 829/06

Purtse tuulikupargi teemaplaneering. II köide
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215

216

Sonda ja Lüganuse valla tuulikupargi olulise ruumilise
mõjuga objekti teemaplaneering

Töö nr. 829/06

Purtse tuulikupargi teemaplaneering. II köide
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217

218

Sonda ja Lüganuse valla tuulikupargi olulise ruumilise
mõjuga objekti teemaplaneering

Töö nr. 829/06

Purtse tuulikupargi teemaplaneering. II köide

Töö nr. 829/06

219

220

Sonda ja Lüganuse valla tuulikupargi olulise ruumilise
mõjuga objekti teemaplaneering

Töö nr. 829/06

Purtse tuulikupargi teemaplaneering. II köide
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221

222

Sonda ja Lüganuse valla tuulikupargi olulise ruumilise
mõjuga objekti teemaplaneering

Töö nr. 829/06

Purtse tuulikupargi teemaplaneering. II köide

Töö nr. 829/06

223

224

Sonda ja Lüganuse valla tuulikupargi olulise ruumilise
mõjuga objekti teemaplaneering

Töö nr. 829/06

Purtse tuulikupargi teemaplaneering. II köide

Töö nr. 829/06

225

226

Sonda ja Lüganuse valla tuulikupargi olulise ruumilise
mõjuga objekti teemaplaneering

Töö nr. 829/06

Purtse tuulikupargi teemaplaneering. II köide

Töö nr. 829/06

227

228

Sonda ja Lüganuse valla tuulikupargi olulise ruumilise
mõjuga objekti teemaplaneering

Töö nr. 829/06

Purtse tuulikupargi teemaplaneering. II köide

Töö nr. 829/06

229

230

Sonda ja Lüganuse valla tuulikupargi olulise ruumilise
mõjuga objekti teemaplaneering

Töö nr. 829/06

Purtse tuulikupargi teemaplaneering. II köide

Töö nr. 829/06

231

232

Sonda ja Lüganuse valla tuulikupargi olulise ruumilise
mõjuga objekti teemaplaneering

Töö nr. 829/06

Purtse tuulikupargi teemaplaneering. II köide

Töö nr. 829/06

233

234

Sonda ja Lüganuse valla tuulikupargi olulise ruumilise
mõjuga objekti teemaplaneering

Töö nr. 829/06

Purtse tuulikupargi teemaplaneering. II köide
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235

236

Sonda ja Lüganuse valla tuulikupargi olulise ruumilise
mõjuga objekti teemaplaneering

Töö nr. 829/06

Purtse tuulikupargi teemaplaneering. II köide

Töö nr. 829/06

237

238

Sonda ja Lüganuse valla tuulikupargi olulise ruumilise
mõjuga objekti teemaplaneering

Töö nr. 829/06

Purtse tuulikupargi teemaplaneering. II köide

Töö nr. 829/06

239
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Sonda ja Lüganuse valla tuulikupargi olulise ruumilise
mõjuga objekti teemaplaneering

20. OÜ Kekki Kinnisvara kiri (01.07.2008)

Töö nr. 829/06

Purtse tuulikupargi teemaplaneering. II köide
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21. KSH aruande avaliku väljapaneku ning avaliku arutelu toimumise teade
ajalehes Põhjarannik (22.07.2008)

Töö nr. 829/06
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Sonda ja Lüganuse valla tuulikupargi olulise ruumilise
mõjuga objekti teemaplaneering

22. KSH aruande avaliku väljapaneku ning avaliku arutelu toimumisest
teavitav kiri (17.07.2008 nr 680/08)

Töö nr. 829/06

Purtse tuulikupargi teemaplaneering. II köide

Töö nr. 829/06

243

244

Sonda ja Lüganuse valla tuulikupargi olulise ruumilise
mõjuga objekti teemaplaneering

23. Lüganuse Küla Seltsi avaldus Purtse planeeringu KSH aruande kohta
(06.08.2008)

Töö nr. 829/06

Purtse tuulikupargi teemaplaneering. II köide
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Sonda ja Lüganuse valla tuulikupargi olulise ruumilise
mõjuga objekti teemaplaneering

24. KSH töögrupi vastus Lüganuse Küla Seltsi avaldusele (25.08.2008 nr
715/08)

Töö nr. 829/06

Purtse tuulikupargi teemaplaneering. II köide
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Sonda ja Lüganuse valla tuulikupargi olulise ruumilise
mõjuga objekti teemaplaneering

Töö nr. 829/06

Purtse tuulikupargi teemaplaneering. II köide

25. OÜ Kekki Kinnisvara ja Õigusbüroo
planeeringu kohta (11.08.2008)

Töö nr. 829/06

249

ettepanekud

Purtse

tuulepargi

250

Sonda ja Lüganuse valla tuulikupargi olulise ruumilise
mõjuga objekti teemaplaneering

Töö nr. 829/06

Purtse tuulikupargi teemaplaneering. II köide

26. Hendrikson&Ko vastus
(25.08.2008 nr 723/08)

Töö nr. 829/06

OÜ

Kekki

251

Kinnisvara

ja

Õigusbüroo

kirjale

252

Sonda ja Lüganuse valla tuulikupargi olulise ruumilise
mõjuga objekti teemaplaneering

Töö nr. 829/06

Purtse tuulikupargi teemaplaneering. II köide

253

27. Tülli kinnistu omaniku Kristi Püssa vastuväited ja ettepanekud Purtse
tuulikupargi
teemaplaneeringule
ja
keskkonnamõju
strateegilisele
hindamisele (11.08.2008)

Töö nr. 829/06

254

Sonda ja Lüganuse valla tuulikupargi olulise ruumilise
mõjuga objekti teemaplaneering

Töö nr. 829/06

Purtse tuulikupargi teemaplaneering. II köide

28. Hendrikson&Ko vastus Kristi Püssa kirjale (25.08.2008 nr 726/08)

Töö nr. 829/06
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Sonda ja Lüganuse valla tuulikupargi olulise ruumilise
mõjuga objekti teemaplaneering

Töö nr. 829/06

Purtse tuulikupargi teemaplaneering. II köide

29. AS
Põlluvara
vastuväited
ja
ettepanekud
Purtse
teemaplaneeringule
ja
keskkonnamõju
strateegilisele
(11.08.2008)

Töö nr. 829/06

257

tuulikupargi
hindamisele

258

Sonda ja Lüganuse valla tuulikupargi olulise ruumilise
mõjuga objekti teemaplaneering

Töö nr. 829/06

Purtse tuulikupargi teemaplaneering. II köide

30. Hendrikson&Ko vastus AS Põlluvara kirjale (25.08.2008 nr 725/08)

Töö nr. 829/06

259

260

Sonda ja Lüganuse valla tuulikupargi olulise ruumilise
mõjuga objekti teemaplaneering

31. Madis
Olti
ettepanekud
Purtse
teemaplaneeringu kohta (11.08.2008)

tuulikupargi

üldplaneeringu

Töö nr. 829/06

Purtse tuulikupargi teemaplaneering. II köide
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262

Sonda ja Lüganuse valla tuulikupargi olulise ruumilise
mõjuga objekti teemaplaneering

32. Hendrikson&Ko vastus Madis Olt´i ettepanekutele (25.08.2008 nr 724/08)

Töö nr. 829/06

Purtse tuulikupargi teemaplaneering. II köide

Töö nr. 829/06
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264

Sonda ja Lüganuse valla tuulikupargi olulise ruumilise
mõjuga objekti teemaplaneering

33. OÜ Kekki Kinnisvara & Õigusbüroo kiri (21.08.2008)

Töö nr. 829/06

Purtse tuulikupargi teemaplaneering. II köide

Töö nr. 829/06
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266

Sonda ja Lüganuse valla tuulikupargi olulise ruumilise
mõjuga objekti teemaplaneering

34. KSH aruande avaliku arutelu osalejate nimekiri (12.08.2008)

Töö nr. 829/06

Purtse tuulikupargi teemaplaneering. II köide
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268

Sonda ja Lüganuse valla tuulikupargi olulise ruumilise
mõjuga objekti teemaplaneering

Töö nr. 829/06

Purtse tuulikupargi teemaplaneering. II köide

35. KSH aruande avaliku arutelu protokoll 12.08.2008

Töö nr. 829/06
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Sonda ja Lüganuse valla tuulikupargi olulise ruumilise
mõjuga objekti teemaplaneering

Töö nr. 829/06

Purtse tuulikupargi teemaplaneering. II köide
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Sonda ja Lüganuse valla tuulikupargi olulise ruumilise
mõjuga objekti teemaplaneering

Töö nr. 829/06

Purtse tuulikupargi teemaplaneering. II köide

Töö nr. 829/06

273

274

Sonda ja Lüganuse valla tuulikupargi olulise ruumilise
mõjuga objekti teemaplaneering

Töö nr. 829/06

Purtse tuulikupargi teemaplaneering. II köide

Töö nr. 829/06
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276

Sonda ja Lüganuse valla tuulikupargi olulise ruumilise
mõjuga objekti teemaplaneering

Töö nr. 829/06

Purtse tuulikupargi teemaplaneering. II köide

Töö nr. 829/06

277

278

Sonda ja Lüganuse valla tuulikupargi olulise ruumilise
mõjuga objekti teemaplaneering

Töö nr. 829/06

Purtse tuulikupargi teemaplaneering. II köide

Töö nr. 829/06

279

280

Sonda ja Lüganuse valla tuulikupargi olulise ruumilise
mõjuga objekti teemaplaneering

Töö nr. 829/06

Purtse tuulikupargi teemaplaneering. II köide

Töö nr. 829/06

281

282

Sonda ja Lüganuse valla tuulikupargi olulise ruumilise
mõjuga objekti teemaplaneering

36. KSH aruande esitamine heakskiitmisele (25.08.2008 nr 726/08)

Töö nr. 829/06

Purtse tuulikupargi teemaplaneering. II köide

283

37. Ida-Virumaa Keskkonnateenistuse vastus (26.09.2008 nr 32-11-4/4388914)

Töö nr. 829/06
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Sonda ja Lüganuse valla tuulikupargi olulise ruumilise
mõjuga objekti teemaplaneering

38. Ida-Virumaa Keskkonnateenistuse kiri (27.10.2008 nr 32-11-3/43889-16)

Töö nr. 829/06

Purtse tuulikupargi teemaplaneering. II köide
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Sonda ja Lüganuse valla tuulikupargi olulise ruumilise
mõjuga objekti teemaplaneering

Töö nr. 829/06

Purtse tuulikupargi teemaplaneering. II köide

39. Vastus Keskkonnaameti Viru regiooni kirjale (01.04.2009 nr 976/09)

Töö nr. 829/06
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288

Sonda ja Lüganuse valla tuulikupargi olulise ruumilise
mõjuga objekti teemaplaneering

Töö nr. 829/06

Purtse tuulikupargi teemaplaneering. II köide
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289

290

Sonda ja Lüganuse valla tuulikupargi olulise ruumilise
mõjuga objekti teemaplaneering

Töö nr. 829/06

Purtse tuulikupargi teemaplaneering. II köide

Töö nr. 829/06

291

292

Sonda ja Lüganuse valla tuulikupargi olulise ruumilise
mõjuga objekti teemaplaneering

Töö nr. 829/06

Purtse tuulikupargi teemaplaneering. II köide

Töö nr. 829/06

293

294

Sonda ja Lüganuse valla tuulikupargi olulise ruumilise
mõjuga objekti teemaplaneering

Töö nr. 829/06

Purtse tuulikupargi teemaplaneering. II köide

Töö nr. 829/06

295

296

Sonda ja Lüganuse valla tuulikupargi olulise ruumilise
mõjuga objekti teemaplaneering

40. KSH aruande heakskiitmine
(06.05.2009 nr V 6-8/7250-2)

Keskkonnaameti

Viru

regiooni

poolt

Töö nr. 829/06

Purtse tuulikupargi teemaplaneering. II köide
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298

Sonda ja Lüganuse valla tuulikupargi olulise ruumilise
mõjuga objekti teemaplaneering

Töö nr. 829/06

Purtse tuulikupargi teemaplaneering. II köide

Töö nr. 829/06

299
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Sonda ja Lüganuse valla tuulikupargi olulise ruumilise
mõjuga objekti teemaplaneering

41. Kekki Kinnisvara & Õigusbüroo kiri (01.06.2009)

Töö nr. 829/06

Purtse tuulikupargi teemaplaneering. II köide

Töö nr. 829/06
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Sonda ja Lüganuse valla tuulikupargi olulise ruumilise
mõjuga objekti teemaplaneering

Töö nr. 829/06

Purtse tuulikupargi teemaplaneering. II köide

Töö nr. 829/06

303

304

Sonda ja Lüganuse valla tuulikupargi olulise ruumilise
mõjuga objekti teemaplaneering

Töö nr. 829/06

Purtse tuulikupargi teemaplaneering. II köide

Töö nr. 829/06
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Sonda ja Lüganuse valla tuulikupargi olulise ruumilise
mõjuga objekti teemaplaneering

Töö nr. 829/06

Purtse tuulikupargi teemaplaneering. II köide

42. OÜ Hendrikson&Ko
(05.06.2009 nr )

Töö nr. 829/06

vastus

OÜ

307

Kekki

Kinnisvara&Õigusbüroo

kirjale
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Sonda ja Lüganuse valla tuulikupargi olulise ruumilise
mõjuga objekti teemaplaneering

Töö nr. 829/06

Purtse tuulikupargi teemaplaneering. II köide

43. Planeeringu vastuvõtmine - Lüganuse VV (08.07.2009 nr 113)

Töö nr. 829/06
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Sonda ja Lüganuse valla tuulikupargi olulise ruumilise
mõjuga objekti teemaplaneering

Töö nr. 829/06

Purtse tuulikupargi teemaplaneering. II köide

Töö nr. 829/06

311

312

Sonda ja Lüganuse valla tuulikupargi olulise ruumilise
mõjuga objekti teemaplaneering

44. Selgituste küsimine – Sonda VV kiri (11.08.2009 nr 7.1-4/474)

Töö nr. 829/06

Purtse tuulikupargi teemaplaneering. II köide
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313

314

Sonda ja Lüganuse valla tuulikupargi olulise ruumilise
mõjuga objekti teemaplaneering

45. Hendrikson&Ko vastus Sonda VV kirjale (14.08.2009 nr 1105/09)

Töö nr. 829/06

Purtse tuulikupargi teemaplaneering. II köide
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Sonda ja Lüganuse valla tuulikupargi olulise ruumilise
mõjuga objekti teemaplaneering

Töö nr. 829/06

Purtse tuulikupargi teemaplaneering. II köide

Töö nr. 829/06

317

318

Sonda ja Lüganuse valla tuulikupargi olulise ruumilise
mõjuga objekti teemaplaneering

46. Planeeringu avalikust arutelust teavitamise kirjad – Lüganuse VV (16 tk)

Töö nr. 829/06

Purtse tuulikupargi teemaplaneering. II köide

Töö nr. 829/06

319

320

Sonda ja Lüganuse valla tuulikupargi olulise ruumilise
mõjuga objekti teemaplaneering

Töö nr. 829/06

Purtse tuulikupargi teemaplaneering. II köide

Töö nr. 829/06

321

322

Sonda ja Lüganuse valla tuulikupargi olulise ruumilise
mõjuga objekti teemaplaneering

Töö nr. 829/06

Purtse tuulikupargi teemaplaneering. II köide

Töö nr. 829/06

323

324

Sonda ja Lüganuse valla tuulikupargi olulise ruumilise
mõjuga objekti teemaplaneering

Töö nr. 829/06

Purtse tuulikupargi teemaplaneering. II köide

Töö nr. 829/06

325

326

Sonda ja Lüganuse valla tuulikupargi olulise ruumilise
mõjuga objekti teemaplaneering

Töö nr. 829/06

Purtse tuulikupargi teemaplaneering. II köide

Töö nr. 829/06

327

328

Sonda ja Lüganuse valla tuulikupargi olulise ruumilise
mõjuga objekti teemaplaneering

Töö nr. 829/06

Purtse tuulikupargi teemaplaneering. II köide

Töö nr. 829/06

329

330

Sonda ja Lüganuse valla tuulikupargi olulise ruumilise
mõjuga objekti teemaplaneering

Töö nr. 829/06

Purtse tuulikupargi teemaplaneering. II köide

Töö nr. 829/06

331

332

Sonda ja Lüganuse valla tuulikupargi olulise ruumilise
mõjuga objekti teemaplaneering

Töö nr. 829/06

Purtse tuulikupargi teemaplaneering. II köide

Töö nr. 829/06

333

334

Sonda ja Lüganuse valla tuulikupargi olulise ruumilise
mõjuga objekti teemaplaneering

47. Avaliku arutelu teade ajalehes Põhjarannik (01.08.2009)

Töö nr. 829/06

Purtse tuulikupargi teemaplaneering. II köide

48. AS Põlluvara vastuväited ja ettepanekud (07.09.2009)

Töö nr. 829/06

335

336

Sonda ja Lüganuse valla tuulikupargi olulise ruumilise
mõjuga objekti teemaplaneering

Töö nr. 829/06

Purtse tuulikupargi teemaplaneering. II köide

49. Lüganuse VV vastus AS Põlluvara kirjale (02.10.2009 nr 7-1.4/541)

Töö nr. 829/06

337

338

Sonda ja Lüganuse valla tuulikupargi olulise ruumilise
mõjuga objekti teemaplaneering

50. Ants Nurga ettepanekud planeeringu kohta (03.09.2009)

Töö nr. 829/06

Purtse tuulikupargi teemaplaneering. II köide

51. Lüganuse VV vastus Ants Nurgale (02.10.2009 nr 7-1.4/525)

Töö nr. 829/06

339

340

Sonda ja Lüganuse valla tuulikupargi olulise ruumilise
mõjuga objekti teemaplaneering

52. Vadim Tširkovi ettepanekud planeeringu kohta (03.09.2009)

Töö nr. 829/06

Purtse tuulikupargi teemaplaneering. II köide

53. Lüganuse VV vastus Vadim Tširkovile (02.10.2009 nr 7-1.4/525)

Töö nr. 829/06

341

342

Sonda ja Lüganuse valla tuulikupargi olulise ruumilise
mõjuga objekti teemaplaneering

54. Korralduse nr 113 (Planeeringu vastuvõtmise ja avaliku väljapaneku
väljakuulutamine) kehtetuks tunnistamine - Lüganuse VV (10.09.2009 nr
154)

Töö nr. 829/06

Purtse tuulikupargi teemaplaneering. II köide

55. Planeeringu vastuvõtmise
Lüganuse VV (16 tk)

Töö nr. 829/06

otsuse

343

tühistamisest

teavitamise

kirjad

–

344

Sonda ja Lüganuse valla tuulikupargi olulise ruumilise
mõjuga objekti teemaplaneering

Töö nr. 829/06

Purtse tuulikupargi teemaplaneering. II köide

Töö nr. 829/06

345

346

Sonda ja Lüganuse valla tuulikupargi olulise ruumilise
mõjuga objekti teemaplaneering

Töö nr. 829/06

Purtse tuulikupargi teemaplaneering. II köide

Töö nr. 829/06

347

348

Sonda ja Lüganuse valla tuulikupargi olulise ruumilise
mõjuga objekti teemaplaneering

Töö nr. 829/06

Purtse tuulikupargi teemaplaneering. II köide

Töö nr. 829/06

349

350

Sonda ja Lüganuse valla tuulikupargi olulise ruumilise
mõjuga objekti teemaplaneering

Töö nr. 829/06

Purtse tuulikupargi teemaplaneering. II köide

Töö nr. 829/06

351

352

Sonda ja Lüganuse valla tuulikupargi olulise ruumilise
mõjuga objekti teemaplaneering

Töö nr. 829/06

Purtse tuulikupargi teemaplaneering. II köide

Töö nr. 829/06

353

354

Sonda ja Lüganuse valla tuulikupargi olulise ruumilise
mõjuga objekti teemaplaneering

Töö nr. 829/06

Purtse tuulikupargi teemaplaneering. II köide

Töö nr. 829/06

355

356

Sonda ja Lüganuse valla tuulikupargi olulise ruumilise
mõjuga objekti teemaplaneering

Töö nr. 829/06

Purtse tuulikupargi teemaplaneering. II köide

Töö nr. 829/06

357

358

Sonda ja Lüganuse valla tuulikupargi olulise ruumilise
mõjuga objekti teemaplaneering

Töö nr. 829/06

Purtse tuulikupargi teemaplaneering. II köide

Töö nr. 829/06

359

360

Sonda ja Lüganuse valla tuulikupargi olulise ruumilise
mõjuga objekti teemaplaneering

Töö nr. 829/06

Purtse tuulikupargi teemaplaneering. II köide

Töö nr. 829/06

361

362

Sonda ja Lüganuse valla tuulikupargi olulise ruumilise
mõjuga objekti teemaplaneering

56. Sonda VV kiri Hendrikson & Ko-le (05.10.2009 nr 1-8/599)

Töö nr. 829/06

Purtse tuulikupargi teemaplaneering. II köide

Töö nr. 829/06

363

364

Sonda ja Lüganuse valla tuulikupargi olulise ruumilise
mõjuga objekti teemaplaneering

57. Planeeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku väljakuulutamine –
Lüganuse Vallavolikogu (07.10.2009 nr 231)

Töö nr. 829/06

Purtse tuulikupargi teemaplaneering. II köide

Töö nr. 829/06

365

366

Sonda ja Lüganuse valla tuulikupargi olulise ruumilise
mõjuga objekti teemaplaneering

Töö nr. 829/06

Purtse tuulikupargi teemaplaneering. II köide

367

58. Planeeringu avalikust väljapanekust ja avalikust arutelust teavitamise
kirjad – Lüganuse VV (16 tk)

Töö nr. 829/06

368

Sonda ja Lüganuse valla tuulikupargi olulise ruumilise
mõjuga objekti teemaplaneering

Töö nr. 829/06

Purtse tuulikupargi teemaplaneering. II köide

Töö nr. 829/06

369

370

Sonda ja Lüganuse valla tuulikupargi olulise ruumilise
mõjuga objekti teemaplaneering

Töö nr. 829/06

Purtse tuulikupargi teemaplaneering. II köide

Töö nr. 829/06

371

372

Sonda ja Lüganuse valla tuulikupargi olulise ruumilise
mõjuga objekti teemaplaneering

Töö nr. 829/06

Purtse tuulikupargi teemaplaneering. II köide

Töö nr. 829/06

373

374

Sonda ja Lüganuse valla tuulikupargi olulise ruumilise
mõjuga objekti teemaplaneering

Töö nr. 829/06

Purtse tuulikupargi teemaplaneering. II köide

Töö nr. 829/06

375

376

Sonda ja Lüganuse valla tuulikupargi olulise ruumilise
mõjuga objekti teemaplaneering

Töö nr. 829/06

Purtse tuulikupargi teemaplaneering. II köide

377

59. Avaliku arutelu teade (Purtse teabetoas, Purtse kaupluses, Lüganuse
vallamajas, Lüganuse teadetetahvlil) (oktoober 2009)

Töö nr. 829/06

378

Sonda ja Lüganuse valla tuulikupargi olulise ruumilise
mõjuga objekti teemaplaneering

60. Avaliku arutelu teade ajalehes Põhjarannik – Lüganuse vald (17.10.2009)

Töö nr. 829/06

Purtse tuulikupargi teemaplaneering. II köide

379

61. Planeeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku väljakuulutamine –
Sonda Vallavolikogu (12.10.2009 nr 50/1)

Töö nr. 829/06

380

Sonda ja Lüganuse valla tuulikupargi olulise ruumilise
mõjuga objekti teemaplaneering

Töö nr. 829/06

Purtse tuulikupargi teemaplaneering. II köide

381

62. Planeeringu avalikust väljapanekust ja avalikust arutelust teavitamise
kirjad – Sonda VV (20 tk)

Töö nr. 829/06

382

Sonda ja Lüganuse valla tuulikupargi olulise ruumilise
mõjuga objekti teemaplaneering

Töö nr. 829/06

Purtse tuulikupargi teemaplaneering. II köide

Töö nr. 829/06

383

384

Sonda ja Lüganuse valla tuulikupargi olulise ruumilise
mõjuga objekti teemaplaneering

Töö nr. 829/06

Purtse tuulikupargi teemaplaneering. II köide

Töö nr. 829/06

385

386

Sonda ja Lüganuse valla tuulikupargi olulise ruumilise
mõjuga objekti teemaplaneering

Töö nr. 829/06

Purtse tuulikupargi teemaplaneering. II köide

Töö nr. 829/06

387

388

Sonda ja Lüganuse valla tuulikupargi olulise ruumilise
mõjuga objekti teemaplaneering

Töö nr. 829/06

Purtse tuulikupargi teemaplaneering. II köide

Töö nr. 829/06

389

390

Sonda ja Lüganuse valla tuulikupargi olulise ruumilise
mõjuga objekti teemaplaneering

Töö nr. 829/06

Purtse tuulikupargi teemaplaneering. II köide

Töö nr. 829/06

391

392

Sonda ja Lüganuse valla tuulikupargi olulise ruumilise
mõjuga objekti teemaplaneering

Töö nr. 829/06

Purtse tuulikupargi teemaplaneering. II köide

Töö nr. 829/06

393

394

Sonda ja Lüganuse valla tuulikupargi olulise ruumilise
mõjuga objekti teemaplaneering

63. Avaliku arutelu teade ajalehes Põhjarannik – Sonda vald (16.10.2010)

Töö nr. 829/06

Purtse tuulikupargi teemaplaneering. II köide

64. Ants Nurk´i ettepanekud planeeringu kohta (29.10.2009)

Töö nr. 829/06

395

396

Sonda ja Lüganuse valla tuulikupargi olulise ruumilise
mõjuga objekti teemaplaneering

Töö nr. 829/06

Purtse tuulikupargi teemaplaneering. II köide

65. Lüganuse VV vastus Ants Nurk´ile (30.11.2009 nr 7-1.5/711)

Töö nr. 829/06

397

398

Sonda ja Lüganuse valla tuulikupargi olulise ruumilise
mõjuga objekti teemaplaneering

Töö nr. 829/06

Purtse tuulikupargi teemaplaneering. II köide

Töö nr. 829/06

399

400

Sonda ja Lüganuse valla tuulikupargi olulise ruumilise
mõjuga objekti teemaplaneering

66. Kekki Kinnisvara
(06.10.2009)

ja

Õigusbüroo

ettepanekud

planeeringu

kohta

Töö nr. 829/06

Purtse tuulikupargi teemaplaneering. II köide

401

67. Lüganuse VV vastus Kekki Kinnisvara ja Õigusbüroole (30.11.2009 nr 71,5/718)

Töö nr. 829/06

402

Sonda ja Lüganuse valla tuulikupargi olulise ruumilise
mõjuga objekti teemaplaneering

Töö nr. 829/06

Purtse tuulikupargi teemaplaneering. II köide

Töö nr. 829/06

403

404

Sonda ja Lüganuse valla tuulikupargi olulise ruumilise
mõjuga objekti teemaplaneering

68. Kekki Kinnisvara
(13.10.2009)

ja

Õigusbüroo

järelepärimine

Lüganuse

VV-lt

Töö nr. 829/06

Purtse tuulikupargi teemaplaneering. II köide

Töö nr. 829/06

405

406

Sonda ja Lüganuse valla tuulikupargi olulise ruumilise
mõjuga objekti teemaplaneering

Töö nr. 829/06

Purtse tuulikupargi teemaplaneering. II köide

Töö nr. 829/06

407

408

Sonda ja Lüganuse valla tuulikupargi olulise ruumilise
mõjuga objekti teemaplaneering

Töö nr. 829/06

Purtse tuulikupargi teemaplaneering. II köide

Töö nr. 829/06

409

410

Sonda ja Lüganuse valla tuulikupargi olulise ruumilise
mõjuga objekti teemaplaneering

69. OÜ FT Eesti ettepanekud planeeringu kohta (26.11.2009)

Töö nr. 829/06

Purtse tuulikupargi teemaplaneering. II köide

70. Sonda VV vastus OÜ FT Eestile (07.12.2009 nr 7.1-2/786)

Töö nr. 829/06

411

412

Sonda ja Lüganuse valla tuulikupargi olulise ruumilise
mõjuga objekti teemaplaneering

71. Madis Olt´i ettepanekud planeeringu kohta (27.11.2009)

Töö nr. 829/06

Purtse tuulikupargi teemaplaneering. II köide

72. Madis Olt´i ettepanekud planeeringu kohta (22.12.2009)

Töö nr. 829/06

413

414

Sonda ja Lüganuse valla tuulikupargi olulise ruumilise
mõjuga objekti teemaplaneering

Töö nr. 829/06

Purtse tuulikupargi teemaplaneering. II köide

73. Sonda VV vastus Madis Olt´ile (20.01.2010 nr 7.1-4/117)

Töö nr. 829/06

415

416

Sonda ja Lüganuse valla tuulikupargi olulise ruumilise
mõjuga objekti teemaplaneering

74. AS Põlluvara ettepanekud planeeringu kohta (08.12.2009)

Töö nr. 829/06

Purtse tuulikupargi teemaplaneering. II köide

Töö nr. 829/06

417

418

Sonda ja Lüganuse valla tuulikupargi olulise ruumilise
mõjuga objekti teemaplaneering

Töö nr. 829/06

Purtse tuulikupargi teemaplaneering. II köide

75. Sonda VV vastus AS Põlluvarale (20.01.2010 nr 7.1-4/799-1)

Töö nr. 829/06

419

420

Sonda ja Lüganuse valla tuulikupargi olulise ruumilise
mõjuga objekti teemaplaneering

76. Avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu tulemustest teavitamine ajalehes
Põhjarannik – Lüganuse vald (31.12.2009)

Töö nr. 829/06

Purtse tuulikupargi teemaplaneering. II köide

421

77. Avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu tulemustest teavitamine ajalehes
Põhjarannik – Sonda vald (21.01.2010)

Töö nr. 829/06

422

Sonda ja Lüganuse valla tuulikupargi olulise ruumilise
mõjuga objekti teemaplaneering

78. AS
Raunistal
(27.07.2010)

ettepanek

planeeringulahenduse

korrigeerimiseks

Töö nr. 829/06

Purtse tuulikupargi teemaplaneering. II köide

423

79. Lüganuse Vallavalitsuse kiri Ida-Viru Maavanemale - planeeringu esitamine
järelevalve teostamiseks (20.07.2010 nr 7-1.4/333)

Töö nr. 829/06

424

Sonda ja Lüganuse valla tuulikupargi olulise ruumilise
mõjuga objekti teemaplaneering

80. Ida-Viru
Maavalitsuse
vastus
Lüganuse
Vallavalitsusele
Purtse
teemaplaneeringu järelevalve kohta (29.07.2010 nr 1.2-38/2685-2)

Töö nr. 829/06

Purtse tuulikupargi teemaplaneering. II köide

425

81. Sonda Vallavalitsuse kiri Ida-Viru Maavanemale - planeeringu esitamine
järelevalve teostamiseks (07.07.2010 nr 7.1-4/485)

Töö nr. 829/06

426

Sonda ja Lüganuse valla tuulikupargi olulise ruumilise
mõjuga objekti teemaplaneering

82. Ida-Viru
Maavalitsuse
vastus
Sonda
Vallavalitsusele
Purtse
teemaplaneeringu järelevalve kohta (29.07.2010 nr 1.2-38/2574-2)

Töö nr. 829/06

Purtse tuulikupargi teemaplaneering. II köide

427

83. Lüganuse Vallavolikogu otsus teemaplaneeringu osalise kehtestamise
kohta (18.08.2010 nr 47)

Töö nr. 829/06

428

Sonda ja Lüganuse valla tuulikupargi olulise ruumilise
mõjuga objekti teemaplaneering

Töö nr. 829/06

Purtse tuulikupargi teemaplaneering. II köide

Töö nr. 829/06

429

430

Sonda ja Lüganuse valla tuulikupargi olulise ruumilise
mõjuga objekti teemaplaneering

Töö nr. 829/06

Purtse tuulikupargi teemaplaneering. II köide

84. Sonda Vallavolikogu
(30.08.2010 nr 11/3)

Töö nr. 829/06

otsus

teemaplaneeringu

431

kehtestamise

kohta

432

Sonda ja Lüganuse valla tuulikupargi olulise ruumilise
mõjuga objekti teemaplaneering

Töö nr. 829/06

Purtse tuulikupargi teemaplaneering. II köide

Töö nr. 829/06

433

434

Sonda ja Lüganuse valla tuulikupargi olulise ruumilise
mõjuga objekti teemaplaneering

85. Sonda Vallavolikogu otsus teemaplaneeringu osalise kehtestamise kohta
(28.12.2011 otsus nr 26/1)

Töö nr. 829/06

Purtse tuulikupargi teemaplaneering. II köide

Töö nr. 829/06

435

436

Sonda ja Lüganuse valla tuulikupargi olulise ruumilise
mõjuga objekti teemaplaneering
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Kiri on esitatud Lisas 4 – kiri nr 11.

Töö nr. 829/06

Purtse tuulikupargi teemaplaneering. II köide

65. OÜ Hendrikson&Ko kiri Maa-ametile (21.08.2008 nr 716/08)

Töö nr. 829/06

603

604

Sonda ja Lüganuse valla tuulikupargi olulise ruumilise
mõjuga objekti teemaplaneering

66. Maa-ameti vastus H&Ko-le (15.09.2008 nr 6.2-3/4749)

Töö nr. 829/06

Purtse tuulikupargi teemaplaneering. II köide

605

67. Keskkonnaministeeriumi vastus (ühine valdadele) (21.05.2009 nr 11/08/37557-3)
Kiri on esitatud Lisas 4 – kiri nr 11.

Töö nr. 829/06

606

Sonda ja Lüganuse valla tuulikupargi olulise ruumilise
mõjuga objekti teemaplaneering

68. Keskkonnaministeeriumi kiri Lüganuse Vallavalitsusele (29.07.2009 nr 196/11853)

Töö nr. 829/06

Purtse tuulikupargi teemaplaneering. II köide

Töö nr. 829/06

607

608

Sonda ja Lüganuse valla tuulikupargi olulise ruumilise
mõjuga objekti teemaplaneering

69. Sonda Vallavalitsuse kiri Kaitseministeeriumile (26.08.2009 nr 7.1-4/499)

Töö nr. 829/06

Purtse tuulikupargi teemaplaneering. II köide

609

70. Sonda Vallavalitsuse kiri Siseministeeriumile (26.08.2009 nr 7-1.4/498)

Töö nr. 829/06

610

Sonda ja Lüganuse valla tuulikupargi olulise ruumilise
mõjuga objekti teemaplaneering

71. Lüganuse
1.4/513)

Vallavalitsuse

kiri

siseministeeriumile

(31.08.2009

nr.

7-

Töö nr. 829/06

Purtse tuulikupargi teemaplaneering. II köide

72. Siseministeeriumi kooskõlastus (25.09.2009 nr 9.1-5/6600)

Töö nr. 829/06

611

612

Sonda ja Lüganuse valla tuulikupargi olulise ruumilise
mõjuga objekti teemaplaneering

73. Kaitseministeeriumi vastus Sonda Vallavalitsusele (05.10.2009 nr 12.12/3748)

Töö nr. 829/06

Purtse tuulikupargi teemaplaneering. II köide

613

74. Kaitseministeeriumi vastus Lüganuse Vallavalitsusele (27.10.2009 nr 12.12/3748)

Kiri on ette nähtud asutusesiseseks kasutamiseks kuni 27.10.2014
75. Lüganuse Vallavalitsuse kiri Kaitseministeeriumile (03.05.2010 nr 71.4/200)

Töö nr. 829/06

614

Sonda ja Lüganuse valla tuulikupargi olulise ruumilise
mõjuga objekti teemaplaneering

76. Sonda Vallavalitsuse kiri Kaitseministeeriumile (04.05.2010 nr 7.1-4/340)

Töö nr. 829/06

Purtse tuulikupargi teemaplaneering. II köide

615

77. Kaitseministeeriumi vastus Sonda Vallavalitsusele (07.06.2010 nr 12.12/1546)

Töö nr. 829/06

616

Sonda ja Lüganuse valla tuulikupargi olulise ruumilise
mõjuga objekti teemaplaneering

78. Kaitseministeeriumi vastus Lüganuse Vallavalitsusele (07.06.2010 nr 12.12/1546)

Töö nr. 829/06

Purtse tuulikupargi teemaplaneering. II köide

617

79. Kaitseministeeriumi kiri Sonda ja Lüganuse Vallavalitsustele (30.06.2010
nr 12.1-2/2717)

Töö nr. 829/06

618

Sonda ja Lüganuse valla tuulikupargi olulise ruumilise
mõjuga objekti teemaplaneering

Töö nr. 829/06

Purtse tuulikupargi teemaplaneering. II köide

619

Lisa 5 Erra piirkonna maaomanike seas läbi viidud avaliku
arvamuse küsitluse materjalid
1. Küsitlusest teavitav kiri Erra piirkonna maaomanikele

Töö nr. 829/06

620

Sonda ja Lüganuse valla tuulikupargi olulise ruumilise
mõjuga objekti teemaplaneering

2. Väljavõte Purtse tuulikupargi eskiisjoonisest (30.01.08)
maaomanike küsitlusega hõlmatud Erra piirkonnas

–

tuulikud

Töö nr. 829/06

Purtse tuulikupargi teemaplaneering. II köide

3. Kokkuvõte maaomanike küsitluse tulemustest

Töö nr. 829/06

621

622

Sonda ja Lüganuse valla tuulikupargi olulise ruumilise
mõjuga objekti teemaplaneering

Töö nr. 829/06

Purtse tuulikupargi teemaplaneering. II köide

Töö nr. 829/06

623

624

Sonda ja Lüganuse valla tuulikupargi olulise ruumilise
mõjuga objekti teemaplaneering

Lisa 6. Nahkhiirte detektor-uuringu
tuulikupargi alal 2007.a. suvel

tulemused

Purtse

Töö nr. 829/06

Purtse tuulikupargi teemaplaneering. II köide

Töö nr. 829/06

625

626

Sonda ja Lüganuse valla tuulikupargi olulise ruumilise
mõjuga objekti teemaplaneering

Lisa 7. Linnustiku vaatlustulemusi kokkuvõttev liiginimestik
ning arvukuste hinnang

Töö nr. 829/06

Purtse tuulikupargi teemaplaneering. II köide
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627

628

Sonda ja Lüganuse valla tuulikupargi olulise ruumilise
mõjuga objekti teemaplaneering

Töö nr. 829/06

Purtse tuulikupargi teemaplaneering. II köide

Töö nr. 829/06

629

630

Sonda ja Lüganuse valla tuulikupargi olulise ruumilise
mõjuga objekti teemaplaneering

Lisa 8. Visualiseeringud
Skeemkaart

1.

Vaatekohtade

asukohad

(A...H)

ja

vaatesuunad
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