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 Tagasivaade – Saare, Hiiu, Lääne ja Pärnu 

maakonnaplaneeringute tuuleenergeetika 

teemaplaneeringud

 Hetkeseis – taastuvenergeetika üldplaneeringutes

 Tuul

 Päike

 Maasoojus

Ettekande ülesehitus



Hiiu, Lääne, 
Saare ja
Pärnu
maakonna
tuule-
energeetika
teema-
planeeringud
2009-2013



Esialgne 
sobivusanalüüs. 
30 kriteeriumit, 

tulemuseks  
põhimõtteliselt 
sobivad alad, 
tõenäoliselt 

ebasobivad alad, 
täiendavat 

tähelepanu vajavad 
alad. 

2009 - 2013

Esialgse 
sobivusanalüüsi 

täpsustamine KOV-
ide poolt. Täiendavad 

kriteerumid ja 
põhimõttelised 

vastuseisud.

Aulepa tuulepargi 
ühiskülastus. Täiendav 

uuring Läänemaa 
toimivate tuulikuparkide 
mõjudest. Kriteeriumite 

ülevaatamine 
maavalitsuste poolt 

(puhvrite suurendamine). 

Tsoneeringukaardi 
koostamine. 

Tuuleenergeetika alade 
määramine. 

4 maakonna tuuleenergeetika teemaplaneeringute 

metoodiline protsess

1. 

2. 

3. 

4. 



KOVide poolt täpsustatav info

 elamukruntide moodustamise, üldkasutatavate hoonete või puhkeala rajamise eesmärgil 
kehtestatud detailplaneeringualad;

 traditsioonilised puhkealad, spordiväljakud või –alad;
 elamu- või majutusasutusena kasutuselolevad mõisahooned;
 kohaliku kogukonna jaoks olulised või väärtuslikud maastikud;
 üldkasutatavad hooned ja haridusasutused, N: lasteaiad, kogukonnakeskused, 

noortekeskused jms;
 külaplatsid;
 hiiemäed;
 rajatud siseveekogud, mis aluskaardil puuduvad;  
 muud kohaliku kogukonna jaoks olulised ala või kohad, kus tuuliku lähedus võib mõjuda 

häirivana;
 üldplaneeringuga kavandatud: 

 tuuleenergia tootmiseks sobivad alad;
 tuuleenergia tootmiseks mittesobivad alad;
 elamualad;
 puhkealad (sh kämpingud, majutusasutused) ja üldkasutatavad maad (lasteaiad);
 kalmistu laiendused/uued kalmistud;
 vaatekoridorid (vaatesuunad) ja ilusad vaatekohad;
 lennuväli või kopteriväljak.



Näiteid kriteeriumite muutustest

Elamud

500 m           1000 m 2000 m

Taristuobjektid (sh teed)

150 m           2000 m

Rohevõrgustiku võrdsustamine elamualaga + 2000 m 
puhver

Väärtuslikele maastikele 2000 m puhver













Muutused arenduspiirkondade arvus

Saaremaa
14           12

Hiiumaa 
4              2

Läänemaa
11            3

Pärnumaa
25           15

Arenduspiirkond võis koosneda mitmest
väiksemast arendusalast









Kogemusi
teemaplaneeringu
elluviimisest

- Teemaplaneeringu puhvrid
võetakse aluseks, kuid need 
reeglina täpsustuvad
eksperthinnangute käigus. 

- Avalikkuses tekitab puhvrite
muutmine segadust ja pahameelt.

- Üldisel tasemel planeerides
paikapandud puhvreid täpsemas
staadiumis väga raske vähendada!

- Linnustikule määratud puhvrid
tekitavad pahameelt
maaomanikes, nõutakse toetusi

Üldisel tasemel planeerides
kriteeriumite läbimõtlemine ülioluline, 
vajalik ekspertidega konsulteerimine



Visuaalse mõju üle ei kurda lähinaabrid (kellega
sõlmitakse eraldi kokkulepped), vaid naabermaakonna
piirivalla elanikud

Vaade 205 m kõrguste tuulikuteni 1,3 km kauguselt.



Vaade 205 m kõrguste tuulikuteni 2,4 km kauguselt.



Taastuvenergeetika üldplaneeringutes
Tuuleenergeetika

 Omavalitsuste huvi ja motiveeritus suurte tuuleparkide
kavandamiseks on tagasihoidlik. 

 Tuuleenergeetika “varjutab” muud teemad
üldplaneeringus.

 Oluline on mõjude hindamisega seonduv – Natura alade
asjakohase hindamise vajalikkus/võimalikkus võimalike
alade määramisel. Selleks omakorda on vajalik täpne
lahendus ja arendaja kaasatus.  

 ORME jaoks pragmaatiliselt sobivam kohaliku
omavalitsuse eriplaneering.

 Aktuaalsemad teemad on hajaenergeetika ja
väiketuulikud (30 m? 45 m?).  Vajalik on väiketuulikute
mõiste ja rajamise tingimuste täpsustamine. 



Planeerijale vajalik info - milline on 
alla 150 m tuulikute perspektiiv?



Taastuvenergeetika üldplaneeringutes
Päikeseenergeetika

 Viimaste aastate kiired arengud toonud kaasa tahte
valdkonda üldplaneeringus reguleerida. Ülikiire tehnoloogilise
arengu valguses ei ole täpne reglementeerimine mõistlik.  

 Milline on “ulatuslik” päikesepark?
 Päikesepargid väärtuslikul põllumajandusmaal?
 Aedlinnades - põhjapoolse naabri kooskõlastus, juhul kui

kasutatakse näiteks üle 3 m maapinnast ja krundi piirile
lähemal kui 5m asuvaid paigaldisi?

 Igal juhul üldplaneeringutes suunatav - ruumi ristkasutus!



Foto: Liinavabrik



https://cosmicsense.in/solar-parking/ https://www.advantageofsolarenergy.com/car-park-solar-
panels-in-the-uk-solar-panels-solar-energy-solar-power-
solargenera/

NÄIDE:



Taastuvenergeetika üldplaneeringutes
Maaküte

Linnalistes
piirkondades
seada
üldplaneeringuga
konkreetsed
tingimused?



Tänan!
pille@hendrikson.ee


