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PÕLLUMAJANDUS-
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EURO
Austraalia dollar 1,41 –0,55
Hiina jüaan 7,37 +0,01
Jaapani jeen 122,31 –0,18
Kanada dollar 1,43 –0,28
Norra kroon 9,12 –0,72
Poola zlott 4,33 –0,16
Rootsi kroon 9,54 –0,80
Rumeenia leu 4,55 +0,15

Suurbritannia nael 0,87 –0,63
Šveitsi frank 1,07 –0,49
Taani kroon 7,43 +0,01
Tšehhi kroon 27,02 0
Türgi liir 3,98 +0,01
Ungari forint 312,09 –0,30
USA dollar 1,07 –0,10
Venemaa rubla 62,67 –0,43

Kohalikul lehel on 
varemgi selliseid 
juhtumeid olnud
Kuigi võiks arvata, et üks 
väljaanne võib korra koge-
mata avaldada materjali, 
mille tõepärasust ei ole 
kontrollitud, sai Hiiu Leht 
alles hiljuti pressinõukogult 
tauniva hinnangu, olles 
avaldanud eksitava foto 
seoses ühe Suurbritannia 
meretuulepargi tegeliku 
kaugusega rannikust.

Nelja Energia juht Martin 
Kruus väitis, et Hiiu Lehes 
on kontrollimata või kallu-
tatud materjali avaldamine 
laiem trend. See on ka põh-
jus, miks nad viimase abi-
nõuna otsustasid ühe eel-
misel sügisel avaldatud loo 
pärast, mille loogika sarna-
neb üsna palju Kruusi foto-
montaaži juhtumiga, pressi-
nõukokku pöörduda.

«Nad avaldasid foto, mis 
nende väitel oli tehtud ühest 
Suurbritannia meretuulepar-
gist London Array, mis asub 
tegelikult 20 kilomeetri kau-
gusel,» ütles Martin Kruus. 
Selle juhtumi kohta tegi 
pressinõukogu aasta alguses 
ka tauniva otsuse.

Kuigi avaldatud fotol oli 
üks Suurbritannias asuv 
meretuulepark, asus see 
tegelikult rannikule märksa 
lähemal, ning peale selle 
tunnistas foto autor, kellega 
Nelja Energia ühendust võt-
tis, et oli kõnealuse pildi 
puhul kasutanud fotomani-
pulatsiooni. «Ta (fotograaf – 
toim) oli teinud omast arust 
sellise kunstilise pildi, kus ta 
oli suuminud midagi, et neid 
tuulikud just eraldi rõhuta-
da,» rääkis Martin Kruus.

Küsimusele, millise loo 
illustratsiooniks Kalle Kruu-
si fotomontaaži 3. märtsil 
kasutati, ütles Hiiu Lehe 
peatoimetaja Harda Roos-
na, et tegemist oli hobifoto-
graafi arvamuslooga, mida 
fotomontaaž illustreeris. 

«See oli arvamus pildi kujul, 
kogu lugu oli selles pildiall-
kirjas,» selgitas Roosna.

Küll aga lisas ta, et MTÜ 
Hiiu Tuul kaastöö oli eraldi 
ja selles analüüsiti-kritisee-
riti Hiiu valla koostöölepin-
gut meretuulepargi arenda-
jatega. «Sellele vastas Hiiu 
vallavanem Reili Rand oma-
poolse kommentaariga,» 
lausus Roosna. Samas vee-
biversioonis on kõik ühe 
loona esitatud, mis tekitab 
mulje, et Kruusi fotomon-
taaž on kogu loo illustrat-
sioon.

Küsimustele, kas maa-
konnaleht teeb selliste 
arvamuslugude puhul tava-
liselt ka faktikontrolli – hin-
dab, kui täpne või tegelik-
kusele vastav illustreeriv 
joonis on – või mida tehak-
se toimetuses selle tagami-
seks, et ei avaldataks tõde 
moonutavat materjali, 
Roosna ei vastanud.

Nelja Energia juhi väidet, 
et kohalikus lehes on kallu-
tatud info avaldamine laiem 
trend, paistab kinnitavat ka 
Eesti Ajalehtede Liidu 
kodulehel olev pressinõu-
kogu andmebaas. Sealt sel-
gub, et Hiiu Leht on alates 
2010. aastast pressinõuko-
gusse kaevatud 13 korda. 
Õigeksmõistva otsuse on 
leht saanud neljal korral.

13. märtsi õhtul kella 18 
ajal oli Kalle Kruusi arva-
muslugu koos illustratsioo-
niga, mis tema enda kinni-
tusel on ekslik, Hiiu Lehe 
veebilehel endiselt üleval.

Seal (hiiuleht.ee/2017/03/
hiiu-valla-ja-meretuulepargi-
arendajate-koostoolepin-
gust/) saab näha kõnealust 
fotomontaaži, mis ka Posti-
mehele oma hinnangu and-
nud ekspertide sõnul näitab 
tuulikuid tegelikkusest neli 
korda suuremana. Siiri Liiva

Loode-Eesti meretuulepark

Loode-Eesti rannikumere tuulepark, mille rajab tuule-
energiatootja Nelja Energia AS ja mille võimsus peaks 
olema 700–1100 MW.

Kavandatav tuulikute arv on umbes 166, tuulikute 
omavaheline kaugus umbes 1 km.

Tuulepargi asukoht on Hiiumaa rannikust vähemalt 12 
km kaugusel asuvad merealad.

Plaanitud tuulikute nimivõimsus on 4–7 MW, masti 
kõrgus 100–105 m ja rootori diameeter 130–164 m.

allikas: nelja energia as

tu lähevad käiku eksitavad pildid

rannikust 12 km kaugusel olevaid tuulikud, kuid ekspertide sõnul kujutab see tuulikuid, mis jäävad rannikust 3–6 kilomeetri kaugusele. 

htuna Tahkuna poolsaarelt.  foto: keskkonnaministeerium

algsed fotomontaažid on hiljem 
üks ühele kattunud olukorraga, 
mis on avanenud pärast tuule-
pargi rajamist. «Kui keegi, kes 
pole nende asjadega varem te-
gelenud, arvab midagi, siis sel-
le kaal on selle kõrval olema-
tu,» märkis Nelja Energia juht.

KOGUKOND EI TUNNE 
END KAASATUNA
Küsimusele, kas ta ei arva, et te-
ma tegevust võib tõlgendada tõe 
pahatahtliku moonutusena, vas-
tas Kalev Kruus, et tahtlikust 
eksitamisest on asi kaugel, na-
gu võib järeldada ka sellest, et 
ta keeldub eksitava pildi aval-
damisest.

«Selle Maalehe pildiga ma 
avaldasin oma isiklikku näge-
must asjast tol hetkel (algne fo-
tomontaaž oli tehtud kaks aas-
tat tagasi – toim), milleks on mul 
põhiseaduslik õigus, ja pahataht-
likkusega ei ole siin mingit tege-
mist,» kinnitas ta.

Meretuulepargi rajamise vas-
tu Hiiumaa loode- ja põhjaranni-
kule on ta aga mitmel põhjusel. 
«Selle projekti puhul on prob-
leemiks asjaajamise viis, kogu-
konna arvamusest sõidetakse 

lihtsalt üle,» ütles ta. Ka ütles 
Kruus, et ettevõtja koostööle-
ping on reklaami ja kogukonna 
poolehoiu ostmine.

«Arvan, et hiidlastel ei ole 
selle arenduse vastu midagi, kui 

see viia rannast minimaalselt 40 
kilomeetri kaugusele, siis jääb ju-
ba pool tuugenit (tuulegeneraa-
tor – toim) maakera kumeruse 
varju ja kaigas näeb ka piisavalt 
peen välja,» pakkus Kruus.
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Tuuliku 
kõrgus: 
105 m

Müra arvutuskõrgus 
maapinnast: 2 m

Tuulikute 
mürataseme hinnang
Selline näeks tuulepark välja siis, kui 
sinna tuleks kõige võimsamad, ehk 7MW 
nimivõimsusega Vestase tuulikud.

Allikas: keskkonnaministeerium

Nelja Energia juhi Martin 
Kruusi sõnul on Taani firmal 

EMD International väga 
suured kogemused.


