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Lisa 1. Loode-Eesti rannikumerre kavandatavate avameretuulikute rannikule lähemate tuulikugruppide 
visualiseeringud 
 

 

Tuulikupargi visualiseeringud koostati maailmas laialt kasutatava tuulikuparkide disainimise ja planeerimise spetsiaaltarkvaraga WindPRO 

(versioon 2.6) kasutades fotomontaaži tehnikat. 

 

Enamiku presenteeritud visualiseeringute aluseks olevate fotode jäädvustamisel on kasutatud fookuskaugust 40mm. Kasutatud 

fotoaparaadi (Olympus E-400) puhul annab see tegelikuks fookuskauguseks 80mm, mis inimsilma loomulikku vaatesektorit arvestades 

toob piltidel vaadeldavad tuulikud suhteliselt lähemale ehk tuulikud paistavad reaalsest suuremana. Inimsilmale tajule lähedasemad pildid 

saab tegeliku fookuskaugusega 40-50mm.  

 

Visualiseeringute koostamisel on lähtutud n-ö halvimast võimalikust olukorrast (sh ideaalsed ilmastikutingimused, tuulikute värv). 

Fotomontaažidel on püütud vaatlejast suhteliselt kaugel asuvaid tuulikuid võimalikult hästi nähtavaks teha tuulikute värvi muutmise teel: 

tumedatel piltidel on tuulikud kujutatud reaalsest heledamana ja heledamatel piltidel tumedamana. Reaalsuses on tuulikud enamus ajast 

vähemmärgatavad. Kõrgessaare puhul on esitatud visualiseeringud heledate ja tumedate tuulikutega, näitamaks vaadeldavuse erinevust 

tuulikute erinevate värvuste korral. 
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Vaatepunktide (fotomontaažide koostamise) asukohad ja vaatesuunad. 
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Visualiseering 1. Kalana sadama kai. Tuulikute asukohti on visualiseeringul nihutatud põhja suunas, haaramaks laiemalt reaalset 

tuulikupargi ala. Fotomontaaži koostamisel on kasutatud inimsilma tajule vastavat fookuskagust 50 mm.  
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Visualiseering 2. Panoraamvaade Kaleste rannast.  
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Visualiseering 3. Kaleste rand. Fotomontaaži koostamisel on kasutatud inimsilma taju võimendavat fookuskagust 80 mm ehk tuulikud 

paistavad reaalsest lähemal ja suuremana. 



Loode-Eesti rannikumerre kavandatava tuulepargi keskkonnamõju hindamine:  
sotsiaal-majanduslikud mõjud  

 

Lisa 1 lk 6 

 

 

 

Visualiseering 4. Tahkuna poolsaare tipp. Fotomontaaži koostamisel on kasutatud inimsilma tajule vastavat fookuskagust 50 mm. 
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Visualiseering 5. Kõrgessaare sadama kai (heledad tuulikud). Fotomontaaži koostamisel on kasutatud inimsilma taju võimendavat 

fookuskagust 80 mm ehk tuulikud paistavad reaalsest lähemal ja suuremana. 
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Visualiseering 6. Kõrgessaare sadama kai (tumedad tuulikud). Fotomontaaži koostamisel on kasutatud inimsilma taju võimendavat 

fookuskagust 80 mm ehk tuulikud paistavad reaalsest lähemal ja suuremana. 
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Visualiseering 7. Vormsi tuletorn. Tuulikute asukohti on visualiseeringul nihutatud lääne suunas, haaramaks laiemalt reaalset tuulikupargi 

ala (mis jääks muidu pildilt välja). Fotomontaaži koostamisel on kasutatud inimsilma tajule vastavat fookuskagust 50 mm.  
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Visualiseering 8. Kersli nina (Vormsi saare ligikaudne põhjatipp). Fotomontaaži koostamisel on kasutatud inimsilma tajule vastavat 

fookuskagust 50 mm. 
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Lisa 1A. Varasemalt koostatud Loode-Eesti rannikumerre kavandatavate avameretuulikute rannikule 
lähemate tuulikugruppide visualiseeringud (EMD International AS) 
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