
Keskonnaministeeriumile

Ettepanekud ja vastuväited KMH aruande kohta
Hiiumadala looderanniku lähistele avameres asuvatele Apollo, 

Vinkovi, Neupokojevi pankadele ja nende lähistele tuulepargi rajamise kohta  

KMH koostajad ei ole turismindusega seotud temaatikat käsitlenud piisava
põhjalikkusega. Saarel käib aastas 15x rohkem turiste kui on kohaliku elanikkonna
suurus. Kõige suurem arv puhkajatele huvi pakkuvaid objekte on Kõpu poolsaarel –
Luidja- ja Kaleste rand, Kalana sadam, Kõpu- ja Ristna tuletorn, Ristna militaar-
rajatised jne. Aga põhiline ühisnimetaja, mis iseloomustab Hiiumaad külastavat
puhkajat on looduse ja ajaloo hindamine. Arvamus, et tuulikupark ise võib saada
turismiobjektiks on Hiiumaa puhul ilmselt põhjendamatu. Pigem on mõju vastupidine.
Väärtuslik puhkekeskkond on kadumas.

KMH-s ei ole käsitletud varjude ning valguse vilkumise mõju inimesele. Puudutab
eelkõige kõige kalda lähedasemat tuuleparki, ning eriti kevadist ja sügisest perioodi.

KMH-s on käsitletud on müra mõjul kaladele, aga ei ole käsitletud võimaliku müra ja
helide mõju inimesele (puuduvad igasugused graafikud või arvutused erinevate
sagedusdiapasoonide kohta).

Põhimõtteline küsimus - kas praegune viis vee erikasutuslubade andmiseks tuule-
energeetika arendamiseks on õigustatud? Tuule-energia on samasugune piiratud
ressurss kui teised energiaallikad, ta ongi piiratud ennekõike sobiva asukoha
leidmisega. Tehes riigivaraga mis tahes toiminguid või tehinguid, peab riigivara
valitseja juhinduma põhimõttest suurendada kasu ja vältida kahju, mis riik võib neist
toimingutest või tehingutest saada. Minu meelest loogiline järjekord tuuleparkide
rajamiseks oleks -

1. riik töötab välja tuuleenergeetika arendamiseks sobivad piirkonnad, koostab
nendele KMH-d 

2. Kuulutatakse välja enampakkumine piirkondade sihtotstarbeliselt rendile
andmiseks riigi poolt ette antud tingimustel 
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Teen järgmised ettepanekud enne lõplikke otsuste langetamist:

- korraldada küsitlus kohalikus kogukonnas ning arvestada otsustustes kohaliku
kogukonna arvamustega. 

- Teostada kavandatava tuulepargi kõige lõunapoolse osa kohta (kaldale kõige
lähemal olev Neupokojevi madal) põhjalikud uuringud, mis tooksid esile kõik
inimestele avalduvad mõjud ja ohud (valguse vilkumine, erinevad sagedused).
Käsitleda tuleks ka võimalikke negatiivseid mõjusid nii kohalikule kogukonnale kui
riigi puhkemajandusele tervikuna.

Lugupidamisega,

Tanel Kübarsepp
5025188
Kadaka Elekter OÜ
juhataja

Asjast huvitatuse põhjus:
Kadaka Elekter OÜ ehitab Kalana külas väikest puhkemaja (kehtestatud
detailplaneering  DAGOpen OÜ Projektbüroo töö nr 08-140, ehitusluba EL-170).
Ainus argument, miks sellisesse kohta puhkemaja rajada, on ümbritsev
inimtegevusest puutumatu ja unikaalne loodus. Nüüd on see argument kadumisohus.

Saadetud digitaalselt allkirjastatud kujul
keskkonnaministeerium@envir.ee
heidi.kaar@envir.ee
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