
From: Erkki-Sven Tüür<erkkisven@gmail.com>
To: <keskkonnaministeerium@envir.ee>
CC: <heidi.kaar@envir.ee>
Date: 20.05.2011 12:38
Subject: Erkki-Sven Tüürilt OÜ Nelja Energia planeeritava tuulepargi asjus.

Lugupeetud pr. minister, lugupeetud keskkonnaministeeriumi  
merekeskkonna osakonna spetsialistid,

palun võtta vastu alljärgnev seisukoht Nelja Energia OÜ planeeritava  
tuulepargi asjus.

Hiiumaal  asuv Kõpu poolsaar on oma loodusliku koosluse poolest  
harukordne paik. Kui jõuame lõpuks Ristna neemele, kohtame Eestis  
ainulaadset vaadet.  Igaüks, kes on seal käinud, teab täpselt seda  
seletamatut, peaaegu sakraalset tunnet. Meie esiisad on pidanud  
looduses teatud erilisi paiku pühaks. Ristna ots on oma  
looduskauniduse poolest erakordne. Rajada tööstusmaastik otse selle  
lummava vaate ette ei ole vähem häbiväärne, kui oma elutoa kasutamine  
tualettruumiga samal sihtotstarbel. Lugupeetud asjaomased, lubage  
meenutada, et eksisteerivad väärtused, mis ei ole rahas mõõdetavad.  
Nelja Energia OÜ planeeritava Hiiumaa Avamere Tuulepargi sektsiooni nr  
1 rajamine kaardil ettenähtud kohta on täielikult taunitav tegevus.  
Olgem ometi mõistlikud ja ärgem loodustsäästva energiatootmise nimel  
sedasama loodust teisel moel räigelt rikkugem.  Minu ettepanek on  
jätta kaardil märgistatud sektsioon nr.1 ehitamata. Neile, kes peavad  
seda avaldust emotsionaalseks, tahaksin rõhutada, et emotsioonid  
eristavad meid robotitest. Olen selles pöördumises jätnud teadlikult  
kõrvale võimalikud tervistkahjustavad mürareostuse ohud  
(infrasooniline müra), Kalana renoveeritava jahisadama kasutamisega ja  
mereturismiga seonduvad probleemid jne., keskendudes just visuaalse  
reostuse aspektile.

Erkki-Sven Tüür, helilooja. tel.  51 048 02

Toetajad:

Eri Klas, Rahvusooper Estonia nõukogu esimees, dirigent.  5043444  eriklas@hot.ee
Toomas Kukk, ajakirja Eesti Loodus peatoimetaja.  tomkukk@gmail.com
Indrek Rohtmets, ajakirja Horisont vastutav väljaandja.  5168395  indrek@horisont.ee
Emil Urbel, arhitekt. 513 0351  emil.urbel@mail.ee
Tiit Pääsuke, maalikunstnik, EKA emeriitprofessor. 51930337 vaike.tiit@mail.ee
Kaarel Kurismaa, Mari Kurismaa, maailkunstnikud.      kaarel.kurismaa@mail.ee
Sirje Helme, Eesti Kunstimuuseumi peadirektor.   sirje.helme@ekm.ee
Rein Minka, Eesti Panga asepresident.                   rein.minka@gmail.com
Riho Sibul, muusik.          5059279      risibul@gmail.com
Roman Baskin, lavastaja   5248303   romanbaskin@hot.ee
Jaanus Rohumaa, lavastaja, Vabariigi Presidendi kultuurinõunik.  Jaanus.Rohumaa@tallinn2011.ee
Enn Kunila, ettevõtja.  enn.kunila@nginvest.ee

Postscriptum:
Me ei lähe praegu selle avaldusega ajakirjandusse. Kui peaks juhtuma,  
et konstruktiivset dialoogi antud küsimuses ei ole võimalik mingil  



kahetsusväärsel moel saavutada, oleme sunnitud avalikkuse ees oma  
seisukohti kaitsma ja seda sel puhul juba kordades suurema  
toetajaskonnaga.

Parimaga,

E-S. Tüür
www.erkkisven.com


