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Ivo EEsmaa
Hiiu valla volikogu liige

Kui keskkon-
namõju hinda-
misest selgub, 
et kahju ei teki-
tata, ei ole ma 
endiselt merre 
rajatavate tuu-
leparkide vastu. 
Kinnitasin seda 
volikogu istun-
gil, sedasama 
seisukohta olen 
väljendanud ka 
mujal. Ja seni 
ei ole mul põh-
just olnud teisiti 
arvata ja nii 
ma ka volikogus 
ÜKP poolt hääle-
tasin.

“

ARVAMUS

Puudutuse ime
Puudutus on – puudutamine.
Puudutus on puhkemine väljapoole.
Puudutamine on enese ulatamine teisele.
Puudutamine on kinkimine.
Hindamatute kingituste kinkimine vastamisi.
Hindamatute kingituste kinkimine vastamisis.
Ma puudutan sind, et saada sind minu vennaks,
et saada sind minu õeks.
Võta mu puudutus vastu, luba mul elada.
Ma ootan su puudutamist vastu.

Hando Runnel, 2012.

Eile algasid Tallinna XXVI laulu- ja XIX 
tantsupeo “Aja puudutus, puudutuse aeg” 
eelproovid Tallinnas.
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Arhitekt Jaan Kuusemets: “Kui see on suvehooajaks ehitatud 
ajutine rajatis, siis pole ju kõige hullem. Kuna ta on olemasole-
vate turuputkade vahetus läheduses, siis mõjub ta osana Kärdla 
turust. 

Seda, kas kogu Kärdla turu putkamajandust ning väljanägemist 
peaks üleüldiselt korrastama ja ühtlustama, ei oska ma hetkel 
öelda. Turg on oma olemuselt suhteliselt isetekkeline, eripalgeline 
ning enamasti natuke kaootiline.

Eestis ja mujal Euroopas on ebaõnnestunud näiteid, kus on 
üritatud turgusid kunstlikult korrastada, disainida ja raamidesse 
suruda, ning tulemuseks on olnud kas tühjad turuhooned või 
kallimate hindadega kaubanduskeskuse-laadsed väikepoodide 
kogumid.

Üldiselt peetakse klassikalist turgu linnades omaette väärtu-
seks ning selle kadumist (näiteks liigse sekkumise tulemusena) 
kahetsetakse hiljem.

8.10.2013 kell 15.34 saabus minu e-postkasti kiri 
Harda Roosnalt pealdisega “Hiiu Lehe küsitlus”. 
“Palun valimisnimekirjade esinumbritelt lühivas-
tuseid 10 küsimusele. Küsimused on lisatud failis 
tabelina. Palume vastamisel kinni pidada vastuse 
tähemärkide arvust. Põhjuseks, et vastajaid on 
palju, kokku 18 nimekirja ja 2 üksikkandidaati. 
Vastuseid ootame laupäeva, 12. oktoobri õhtuks.” 
Lisas oli tabel 10 küsimusega.

Vastused saatsin 9.10.2013 kell 10.57. Vastused 
avaldati ühes valimiseelses lehenumbris. Tõsi küll, 
pisut segiaetud kujul, aga siiski arusaadavalt. Siin-
kohal üks osa minu vastustest, see, mis järgnevat 
juttu puudutab.

9. Maismaa tuule-
park Hiiumaale

Arvestades rahva vastu-
seisu, ei. Vähemalt seni, 
kui keegi pole suutnud 
rahvast ümber veenda.

10. Meretuulepark 
saare rannikumerre

Me ei saa ju kogu tuult, 
mis meie ümber ja meie 
üle siin puhub ainult 
enda omaks pidada. 
Kui leitakse koht, mis 
ei tekita olulist kahju ei 
kalameestele, ei surfa-
jatele ega purjetajatele, 
pigem jah.

Minu seisukoht ei ole ka täna teistsugune. Kui 
keskkonnamõju hindamisest selgub, et kahju ei 
tekitata, ei ole ma endiselt merre rajatavate tuu-
leparkide vastu. Kinnitasin seda volikogu istungil, 
sedasama seisukohta olen väljendanud ka mujal. 
Ja seni ei ole mul põhjust olnud teisiti arvata ja nii 
ma ka volikogus ÜKP poolt hääletasin.

Pärast otsuse vastuvõtmist volikogus algatati 
allkirjade kogumine volikogu otsuse tühistamise 
eelnõule. Üheks kindlaks argumendiks ÜKP vas-
taste käes on, et “üle 8000 inimese on andnud aastal 
2009 allkirja, et nad Hiiumaale ja rannikumerre 
hiigeltuuleparke ei taha”. Tsiteerin üht volikokku 
esitatud eelnõud. Samasisulised väited korduvad 
ka muudes samateemalistes kirjutustes: “…de-
mokraatia on see asi, kui 8000 inimest on andnud 
vastuhääle, siis sellist otsust ei pea ega olegi vaja 
rohkem põhjendada.”

“Õiguspäraselt tegutseda ja otsustada ei tohiks 
olla raske – maavanemale on erakordselt tugev 
mandaat 8000 hääle alusel kätte antud. Nii unikaal-
set võimalust võib vast kord elus ette tulla.”

Esialgu tundubki, et vastuhääletanute arv on 
Hiiumaa oludes tõeliselt suur. See sundis mind en-
dalt küsima pealkirjas toodud küsimuse ja kulutama 
üsna palju aega kõigi nende allkirjade ülevaatami-
sele, et saada sellele küsimusele ka vastus.

Digitaalselt koguti allkirju internetis petitsioonile 
MINA HIIGELTUULEPARKI HIIUMAALE JA 
RANNIKUMERRE EI TAHA! Selle lehe loenduri 
alusel oli antud 3955 allkirja. Muide, 20. mail avalda-
tati Facebookis grupi “Ei Hiiumaa tuuleparkidele” 
leheküljel hüüatus: “Petitsioon toimib endiselt ja 
eelnevalt on allkirjastatud 3934 korda! Hea koht 
võitluse jätkumiseks!!!”. Täna (23.06) näitab loendur 
3958, kolm on lisandund kahe viimase nädala jook-
sul, maavalitsuse koduleheküljel on neid 3989. Mina 
lugesin kokku 3819 allkirja 80 lehel. Üks leht (leht nr 
40) selles petitsioonis on vähemalt internetis tühi.

Allkirju paberkandjal lugesin 148 lehel kokku 3519. 
Paberkandjal koguti allkirju kahe erineva väitega – 
lisaks internetis toodule ka MINA HIIGELTUULE-
PARKI HIIUMAALE EGA EESTI RANNIKUMER-
RE EI TAHA! Vajaks ilmselt keelelist analüüsi, aga 
minu arust need on erinevad väited, millele saab ja 
tõenäoliselt ka vastatakse erinevalt.

Kokku loetud allkirjad tõid mind järgmistele 
mõtetele.

Kogutud allkirju oli kindlasti vähem kui ar-•	
gumendina kasutusel olev “kaheksa tuhat”, 
kohati ka “rohkem kui kaheksa tuhat”. Nagu 
selgub Inge Taltsi repliigist Hiiu Lehes nä-
dala eest, on osa neist siiski kuskil olemas, 
aga pole veel üle antud, seega ei saanud mina 

Kelle antud ja kui tugev  
see mandaat tegelikult on?

oma analüüsis neid kuidagi arvestada.
Hiiu valla elanike allkirju lugesin kokku •	
1498. Statistikaameti andmetel oli 1.01.2014 
Hiiu vallas 4176 elanikku. Kui kõik nähtavad 
toonased hääled lugeda tänagi kehtivaks, 
oleks tuuleparkide vastu seega suurelt 
ümardatuna 40% Hiiu valla elanikest. ÜKP 
vastu hääletas volikogus 5 volikogu liiget 
19-st, poolt 10. Poolthääletanud moodustasid 
seega pisut rohkem kui pooled, kui lugeda 
puudujad ka vastuhääletajateks, olid vastu 
pea pooled volikogu liikmetest – seda on 
tunduvalt rohkem, kui allkirjaga vastuhääle 
andnute osakaal.
Need, kes allkirja ei andnud, moodustavad •	
kaks kolmandikku valla elanikest. Kas allkir-
ja mitte andnud olid poolt või erapooletud, me 
ei tea. Nagu me täna ei tea ka seda, kas vastu 
hääletanud olid kõik ka meres oleva tuule-
pargi vastu. Vähemalt üks allkirja andnu oli 
lehele kirjutanud juurde, et merepargi vastu 
tema ei ole. Küsimus oligi nii püstitatud, et 
tegelikult puudus võimalus merepargi poolt 
ja maismaapargi vastu hääletada.
1. jaanuaril 2009 elas Hiiumaal statistikaame-•	
ti andmete järgi 10 506 inimest, tuuleparkide 
vastu hääletas neist ümmarguselt 40%. Igal 
juhul ei saa me rääkida, et enamik hiidlastest 
hääletas toona tuuleparkide vastu.
3000 allkirja anti tuuleparkide vastu väljast-•	
poolt Hiiumaad, enamik Eestist, 67 väljast-
poolt Eestit. Volikogu otsuse mõttes on need 
lihtsalt solidaarsushääled, allkirja andnud 
moodustavad 0,3% Eesti elanikest. Hiiu valla 
volikogu peab oma otsustustes arvestama 
eelkõige Hiiu valla elanike arvamusega. Me 
ei saa unustada, et volikogu esindab nii neid, 
kes on tuugenite vastu, kui neid, kes seda 
pole. Toonaseid allkirju täna arvesse võttes 
on volikogu järginud ÜKP üle hääletamisel 
toonaseid proportsioone vägagi hästi. Loo-
mulikult võib neidsamu arve tõlgendada ka 
teisiti – ilu on vaataja silmades.

Lõpuks veel kaks mõtet, mis pole küll nende ar-
vudega seotud, aga vaidluse endaga küll:

Igaüks, kes selle arutelu käigus võtab suhu •	
sõnad pooltseisjate või hääletajate äraoste-
tuse kohta, peab arvestama, et samahästi 
võib seda väita ka ÜKP vastu olijate või 
hääletajate kohta. Sest nii, nagu nähakse 
pooldajate selja taga tuugenite ehitajatest 
vastustundetuid kaukamehi, kes sellest 
hiigelkasu saavad, nii võivad tuugenite vas-
taste selja taga seista teised samasugused 
kaukamehed, kes saavad oma hiigelkasu 
sellest, et neid ei tule.
Petitsioonile kogutud allkirjade geograafia •	
on ausammas nende kogujaile.

Mis puutub nendesse 8000 antud allkirja, siis need 
ei kohusta mind kindlasti leppe vastu hääletama. 
Sain oma seisukohta meres olevate tuuleparkide 
kohta avalikult välja öeldes valimistel häälte poolest 
neljanda tulemuse, järelikult oli neid, kes minuga 
ühtmoodi mõtlevad piisavalt palju, et võiksin oma 
seisukoha juurde jääda. Muide, sama kehtib ka 
tänase volikogu esimehe ja vallavanema kohta, 
olgugi, et nad on kogu diskussiooni käigus jäänud 
üsna räige tuuleveskitevastaste rünnaku alla.

1996. aastal õppisin kuus nädalat Rootsis toona-
ses Nordens Folkliga Akademi kursustel täiskasva-
nuõppe korraldamist. Sealt on mulle jäänud meelde 
ühe õppejõu toodud demokraatia definitsioon: “Mi-
nul on võõrandamatu õigus minu arvamusele ja 
Sinul on võõrandamatu õigus Sinu arvamusele ja 
mina teen kõik, et sul oleks võimalik arvata, nagu 
sina vajalikuks pead.”

Kui me kõik käiksime diskussioonides selle reegli 
järgi, ei oleks paljud selles vaidluses väljaöeldud 
teravused kunagi avalikkuse ette jõudnud. Oleks 
vaid argumentide võistlus, mille võidu otsustab 
see, kellele see õigus on seadusega antud – leppele 
allakirjutamise õigus volikogul, tuugenite merre 
tuleku otsustab Eesti valitsus.

“Sain oma sei-
sukohta meres 
olevate tuulepar-
kide kohta avali-
kult välja öeldes 
valimistel häälte 
poolest neljanda 
tulemuse, järeli-
kult oli neid, kes 
minuga üht-
moodi mõtlevad 
piisavalt palju, 
et võiksin oma 
seisukoha juur-
de jääda.

KOMMENTAAR

Näib aus
Eile kuulutas majandus- ja kommunikat-
siooniministeerium välja hanke Saaremaa 
ja Hiiumaa parvlaevaühenduse jätkami-
seks. Tegemist on rahvusvahelise hankega 
ja hankel osalejal peab olema neli laeva. 
Majandus- ja taristuminister Urve Palo sõ-
nul tähendab see, et Hiiumaa liinile tuleb 
üks uuem ja suurem laev juurde.

Aina suuremad üleveorekordid Hiiumaa 
liinil näitavad, et vana Regula tipphoo-
ajal nõudlust katta ei suuda ja eks ole see 
kunagi tore laev ka üsna vana ja väsinud 
juba.

Hea uudis on, et reisile kuluv aeg sõit-
jate pardalevõtu ja pardalt lahkumisega 
ning koos sõidukite lastimise-lossimisega 
ei või tavapärastes ilmastikuoludes Rohu-
küla-Heltermaa liinil ületada 90 minutit ja 
ülesõiduaeg ei tohi olla pikem kui 75 mi-
nutit.

Mäletame ju kõik, kuidas laevad merel 
tigusid, kui vedajafirma ministeeriumiga 
vägikaigast vedas. Seega uus vedaja seda 
trikki enam kasutada ei saa.

Pressiteates on kirjas, et riik sõlmib han-
kelepingu madalaima hinnaga pakkujaga 
ja ministeerium saadab hankel osalemise 
kutse kümnekonnale ettevõttele nii Eestis 
kui välismaal. Vastavalt valitsuskabineti 
korraldusele osaleb hankel ka riigile kuu-
luv AS Tallinna Sadam.

Ministeerium on teinud palju selleks, et 
konkurss aus näiks.

Kas ka tegelikult leidub pakkujaid, kel 
on šansse hange võita, näitab aeg.

Aega pakkumisi teha on napilt kaks ja 
pool kuud.
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