
Saadetud Deltast 09.06.2016 kell 11:03, e-post/DVK 

Hiiu maakonnaplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu 

tutvustamine. 

Hiiu maavanem võttis 09.06.2016 korraldusega nr 1-1/2016/109  vastu Hiiu maakonna 

maakonnaplaneeringu. 

Maakonnaplaneering algatati Vabariigi Valitsuse 18.07.2013 korraldusega nr 337 

„Maakonnaplaneeringute algatamine“ planeerimisseaduse (kehtinud kuni 30.06.2015) § 7 

lõikes 3 sätestatud ülesannete lahendamiseks kogu maakonna territooriumi kohta. 

09.08.2013 algatas Hiiu maavanem oma korraldusega nr 1-1/2013/203 "Hiiu 

maakonnaplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine" 

maakonnaplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise. 

Planeeringu eesmärk on määrata maakonna ruumilise arengu eesmärgid ning seada 

valdkondade põhiselt üldised kasutustingimused. Olulisemad teemad planeeringus on 

asustus, ühistranspordiühendused, väärtuslikud maastikud, sinine ja roheline võrgustik, 

ettevõtlus ja tootmine, tehniline taristu, sh maanteed, kergliiklusteed,  energeetika ja 

taastuvenergeetika.  

Planeeringu koostajateks on Hiiu Maavalitsus, Artes Terrae OÜ ja Skepast&Puhkim AS 

Planeeringu kehtestab Hiiu Maavanem. Keskkonnamõju strateegilist hindamist viib läbi 

Skepast&Puhkim AS. 

Planeeringuga ja KSH aruande eelnõuga on võimalik tutvuda ajavahemikul 17.06-

31.07.2016.a Hiiu Maavalitsuse veebilehel http://hiiu.maavalitsus.ee/maakonnaplaneering, 

Hiiu Maavalitsuses tööpäevadel tööajal ja kohalike omavalitsuste keskustes. 

Maakonnaplaneeringule ja KSH aruande eelnõule saab esitada ettepanekuid ja küsimusi 

kirjalikult aadressil Hiiu Maavalitsus, Leigri väljak 5, 92401 Kärdla või e-posti teel 

info@hiiu.maavalitsus.ee  kuni 31.07.2016. 

Tulenevalt ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse (EhSRS) § 11 lg 3 

kaotavad uue maakonnaplaneeringu kehtestamisel kehtivuse varem sama maa-ala kohta 

kehtestatud teemaplaneeringud. 14.08.2015 Hiiu maavanema korraldusega nr 1-1/2015/140 

kehtestatud Hiiu maakonnaplaneeringu teemaplaneering  "Tuuleenergeetika" jääb kehtima ka 

peale maakonnaplaneeringu kehtestamist. Tulenevalt EhSRS § 11 lg 5 ei ole 

teemaplaneeringut võimalik vaidlustada, sh ei ole võimalik selles osas esitada ettepanekuid 

ega vastuväiteid. 

Hiiu vald valitsus@hiiuvald.ee  

Käina vald valitsus@kaina.hiiumaa.ee  

Pühalepa vald valitsus@pyhalepa.hiiumaa.ee  

mailto:valitsus@hiiuvald.ee
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mailto:valitsus@pyhalepa.hiiumaa.ee


Emmaste vald vald@emmaste.ee  

Lääne Maavalitsus info@laane.maavalitsus.ee   

Saare Maavalitsus info@saare.maavalitsus.ee   

Rahandusministeerium info@fin.ee   

Majandus- ja 

Kommunikatsiooniministeerium 

info@mkm.ee  

Keskkonnaministeerium keskkonnaministeerium@envir.ee  

Sotsiaalministeerium info@sm.ee  

Kaitseministeerium info@kaitseministeerium.ee  

Maaeluministeerium info@agri.ee  

Kultuuriministeerium min@kul.ee  

Keskkonnaamet info@keskkonnaamet.ee  

Keskkonna-ameti Hiiu-Lääne-Saare regioon hiiu@keskkonnaamet.ee 

Muinsuskaitseamet info@muinas.ee  

Maa-amet maaamet@maaamet.ee  

Terviseamet kesk@terviseamet.ee  

Maanteeamet info@mnt.ee  

Päästeameti Lääne päästekeskus laane@rescue.ee  

Lennuamet ecaa@ecaa.ee  

Tehnilise Järelevalve Amet info@tja.ee   

Politsei- ja piirivalveamet ppa@politsei.ee  

AS Elering info@elering.ee  

Elektrilevi OÜ jv@energia.ee  

Eesti Keskkonnaühenduste Koda info@eko.org.ee  

Hiiumaa Turismiliit merike@hiiumaaturismiliit.ee  
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Elion AS info@elion.ee  

Hiiumaa Ettevõtjate Liit tanel.malk@hel.ee  

Ühendus Kodukant Hiiumaa kodukanthiiumaa@gmail.com  

Hiiu Tuul MTÜ Inge.talts@gmail.com  
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Keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande avaliku väljapaneku ja
avaliku arutelu teade

Avaldamise algus: 09.06.2016
Avaldamise lõpp: tähtajatu

Hiiu Maavalitsus avaldab teadaande keskkonnamõju hindamise ja
keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse (KeHJS) § 41 ja § 37 lõike 1 alusel.

Hiiu Maavalitsus teatab Hiiu maakonnaplaneeringu keskkonnamõju strateegilise
hindamise (KSH) aruande avalikustamisest.

KSH koostamine on algatatud 09.08.2013 Hiiu maavanema korraldusega nr 1-
1/2013/203.
Maakonnaplaneeringu eesmärk on määrata maakonna ruumilise arengu eesmärgid
ning seada valdkondade põhiselt üldised kasutustingimused.
Maakonnaplaneeringuga ei kavandata tegevusi, mis võiksid põhjustada riigipiiri ülest
keskkonnamõju.

Strateegilise planeerimisdokumendi koostamise osapooled:
Koostamise algataja on  Hiiu Maavalitsus. info@hiiu.maavalitsus.ee. 4636040
Koostamise korraldaja on Hiiu Maavalitsus. info@hiiu.maavalitsus.ee. 4636040
Koostaja on Skepast&Puhkim AS . info@skpk.ee. 3726645808
Kehtestaja on Hiiu Maavalitsus. info@hiiu.maavalitsus.ee. 4636040

Strateegilise planeerimisdokumendi eelnõuga ja KSH aruandega on võimalik eelnevalt
tutvuda 17.06.-31.07.2016 Hiiu Maavalitsuses Kärdla, HIIUMAA, Leigri väljak,
maavalitsuse veebilehel http://hiiu.maavalitsus.ee/maakonnaplaneering ja kohalike
omavalitsuste keskustes.

KSH aruande kohta ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi saab esitada kuni
31.07.2016.

KSH aruande avalik arutelu toimub 6 nädala jooksul peale avaliku väljapaneku
lõppemist.

Hiiu Maavalitsus
Kärdla, HIIUMAA, Leigri väljak 5
Telefon: 4636040
E-post: info@hiiu.maavalitsus.ee

Teadaande number 962699

https://www.riigiteataja.ee/akt/113032014032?leiaKehtiv#para41
http://hiiu.maavalitsus.ee/maakonnaplaneering
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Veronika Verš

From: Urve Pill <Urve.Pill@hiiu.maavalitsus.ee>

Sent: 26. juuli 2016. a. 12:17

To: Riho Rahuoja; 'oleg.tsernobrovkin@elering.ee'; Ilja Matjas; Karel Pomerants; Maila 

Kuusik; Veronika Verš; Heiki Kalberg; siim.paist@neljaenergia.ee; Aare Allik; Agne 

Peetersoo; Aivi Telvik; Ants Orav; Grete Kindel; Helle Aasma 

(Helle.Aasma@pma.agri.ee); Jürgen Vahtra; Katrin Koit; Käina Vallavalitsus 

(valitsus@kaina.hiiumaa.ee); Kätlin Kallas; Lia Rosenberg; Mai Julge 

(mai.julge@pyhalepa.hiiumaa.ee); Meeli Kesküla; Meelis Viks; Merje Frey; Omar 

Jõpiselg; Pilvi Post (pilvi@emmaste.hiiumaa.ee); Pühalepa Vallavalitsus 

(valitsus@pyhalepa.hiiumaa.ee); Reili Rand; Sergei Nikolajevski; 

tiit.paulus@emmaste.ee; tiit.harjak@mnt.ee; Tiivi Lipp; Toomas Remmelkoor

Subject: Hiiu maakonnaplaneeringu avalik arutelu 31.08.2016 kell 15.30

Importance: High

Follow Up Flag: FollowUp

Flag Status: Flagged

Tere 

 

Maakonnaplaneeringu ja planeeringu KSH aruande avalik arutelu toimub 31.08.2016 kell 15.30 Hiiu Maavalitsuse 

saalis. 

 

Planeeringuga ja KSH aruande eelnõuga on võimalik tutvuda Hiiu Maavalitsuse veebilehel 

http://hiiu.maavalitsus.ee/maakonnaplaneering , Hiiu Maavalitsuses tööpäevadel tööajal ja kohalike omavalitsuste 

keskustes. 

Maakonnaplaneeringule ja KSH aruande eelnõule saab esitada ettepanekuid ja küsimusi kirjalikult aadressil Hiiu 

Maavalitsus, Leigri väljak 5, 92401 Kärdla või e-posti teel info@hiiu.maavalitsus.ee  kuni 31.07.2016. 

 

 

Heade soovidega 

 

Urve Pill 

 

Hiiu Maavalitsus, peaspetsialist planeeringute alal 

tel 4636042 

mob +372 5302 3306 

 

Leigri väljak 5, 92401 Kärdla 

463 6040 

info@hiiu.maavalitsus.ee 

 







Keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande avaliku väljapaneku ja
avaliku arutelu teade

Avaldamise algus: 02.08.2016
Avaldamise lõpp: tähtajatu

Hiiu Maavalitsus avaldab teadaande keskkonnamõju hindamise ja
keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse (KeHJS) § 41 ja § 37 lõike 1 alusel.

Hiiu Maavalitsus teatab Hiiu maakonnaplaneeringu keskkonnamõju strateegilise
hindamise (KSH) aruande avalikustamisest.

KSH koostamine on algatatud 09.08.2013 Hiiu maavanema korraldusega nr 1-
1/2013/203. "Hiiu maakonnaplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise
algatamine"
Maakonnaplaneeringu eesmärk on määrata maakonna ruumilise arengu eesmärgid
ning seada valdkondade põhiselt üldised kasutustingimused. Olulisemad teemad
planeeringus on asustus, ühistranspordiühendused, väärtuslikud maastikud, sinine ja
roheline võrgustik, ettevõtlus ja tootmine, tehniline taristu, sh maanteed,
kergliiklusteed, energeetika ja taastuvenergeetika.
Piiriülene keskkonnamõju puudub

Strateegilise planeerimisdokumendi koostamise osapooled:
Koostamise algataja on  Hiiu Maavalitsus. info@hiiu.maavalitsus.ee. 4636040
Koostamise korraldaja on Hiiu Maavalitsus. info@hiiu.maavalitsus.ee. 4636040
Koostaja on Skepast&Puhkim AS . info@skpk.ee. 3726645808
Kehtestaja on Hiiu Maavalitsus. info@hiiu.maavalitsus.ee. 4636040

Strateegilise planeerimisdokumendi eelnõuga ja KSH aruandega on võimalik eelnevalt
tutvuda Hiiu Maavalitsuses Kärdla, HIIUMAA, Leigri väljak, 
maavalitsuse veebilehel http://hiiu.maavalitsus.ee/maakonnaplaneering ja kohalike 
omavalitsuste keskustes.

KSH aruande kohta ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi saab esitada sai esitada
kuni 31.07.2016

KSH aruande avalik arutelu toimub 31.08.2016 kell 15.30 Hiiu Maavalitsuse saalis.

Hiiu Maavalitsus
Kärdla, HIIUMAA, Leigri väljak 5
Telefon: 4636040
E-post: info@hiiu.maavalitsus.ee

Teadaande avaldaja kontaktandmed:
arengu- ja planeeringuosakonna planeeringute peaspetsialist Urve Pill
Telefon: 463 6042
E-post: urve.pill@hiiu.maavalitsus.ee

Teadaande number 986195

https://www.riigiteataja.ee/akt/113032014032?leiaKehtiv#para41
http://hiiu.maavalitsus.ee/maakonnaplaneering
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Urve Pill

Saatja: Urve Pill

Saatmisaeg: 2. august 2016. a. 11:34

Adressaat: 'jane.tonurist@muster.ee'; 'uku.pihlak.002@mail.ee'; 'inge.talts@gmail.com'; 

'kristi.ugam@gmail.com'; 'lembit@leva.ee'; 'sirje.tomiste@kaitseministeerium.ee'; 

'valitsus@käina.hiiumaa.ee'; 'Mare.laan@maaamet.ee'

Koopia: Maila Kuusik; Veronika Verš (Veronika.Vers@skpk.ee); Aivi Telvik 

(Aivi.Telvik@hiiu.maavalitsus.ee); Riho Rahuoja (Riho.Rahuoja@hiiu.maavalitsus.ee)

Teema: Hiiu maakonnaplaneeringu avalik arutelu 31.08.2016 kell 15.30

Tere 

 

Täname ettepanekute eest Hiiu maakonnaplaneeringule. 

 

Anname teada, et Hiiu maakonnaplaneeringu ja planeeringu KSH aruande eelnõu avalik arutelu toimub 31.08.2016 

kell 15.30 Hiiu Maavalitsuse saalis. 

 

 

Heade soovidega  

 

 

Urve Pill  

 

 

Hiiu Maavalitsus, peaspetsialist planeeringute alal 

tel 4636042 

mob +372 5302 3306 

 

Leigri väljak 5, 92401 Kärdla 

463 6040 

info@hiiu.maavalitsus.ee 
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Urve Pill

Saatja: Urve Pill

Saatmisaeg: 2. august 2016. a. 13:25

Adressaat: 'valitsus@hiiuvald.ee'; 'valitsus@kaina.hiiumaa.ee'; 'info@mkm.ee'; 

'keskkonnaministeerium@envir.ee'; 'info@sm.ee'; 'info@kaitseministeerium.ee'; 

'info@agri.ee'; 'min@kul.ee'; 'info@keskkonnaamet.ee'; 'hiiu@keskkonnaamet.ee'; 

'info@muinas.ee'; 'maaamet@maaamet.ee'; 'kesk@terviseamet.ee'; 'info@mnt.ee'; 

'laane@rescue.ee'; 'ecaa@ecaa.ee'; 'info@tja.ee'; ppa@politsei.ee; 'info@elering.ee'; 

'jv@energia.ee'; 'info@eko.org.ee'; 'merike@hiiumaaturismiliit.ee'; 'info@elion.ee'; 

'tanel.malk@hel.ee'; 'kodukanthiiumaa@gmail.com'; Inge Talts 

(inge.talts@gmail.com)

Teema: Hiiu maakonnaplaneeringu avalik arutelu 31.08.2016 kell 15.30

 

 

 

Tere 

 
Anname teda, et Hiiu maakonnaplaneeringu ja planeeringu KSH aruande eelnõu avalik arutelu toimub 31.08.2016 

kell 15.30 Hiiu Maavalitsuse saalis. 

 

Hiiu maavanem võttis 09.06.2016 korraldusega nr 1-1/2016/109  vastu Hiiu maakonna maakonnaplaneeringu. 

Maakonnaplaneering algatati Vabariigi Valitsuse 18.07.2013 korraldusega nr 337 „Maakonnaplaneeringute 

algatamine“ planeerimisseaduse (kehtinud kuni 30.06.2015) § 7 lõikes 3 sätestatud ülesannete lahendamiseks kogu 

maakonna territooriumi kohta. 

09.08.2013 algatas Hiiu maavanem oma korraldusega nr 1-1/2013/203 "Hiiu maakonnaplaneeringu keskkonnamõju 

strateegilise hindamise algatamine" maakonnaplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise. 

Planeeringu eesmärk on määrata maakonna ruumilise arengu eesmärgid ning seada valdkondade põhiselt üldised 
kasutustingimused. Olulisemad teemad planeeringus on asustus, ühistranspordiühendused, väärtuslikud maastikud, 

sinine ja roheline võrgustik, ettevõtlus ja tootmine, tehniline taristu, sh maanteed, kergliiklusteed,  energeetika ja 

taastuvenergeetika.  

Planeeringu koostajateks on Hiiu Maavalitsus, Artes Terrae OÜ ja Skepast&Puhkim AS Planeeringu kehtestab Hiiu 

Maavanem. Keskkonnamõju strateegilist hindamist viib läbi Skepast&Puhkim AS. 

Planeeringuga ja KSH aruande eelnõuga on võimalik tutvuda ajavahemikul 17.06-31.07.2016.a Hiiu Maavalitsuse 

veebilehel http://hiiu.maavalitsus.ee/maakonnaplaneering, Hiiu Maavalitsuses tööpäevadel tööajal ja kohalike 

omavalitsuste keskustes. 

Maakonnaplaneeringule ja KSH aruande eelnõule sai esitada ettepanekuid ja küsimusi kirjalikult aadressil Hiiu 

Maavalitsus, Leigri väljak 5, 92401 Kärdla või e-posti teel info@hiiu.maavalitsus.ee  kuni 31.07.2016. 
 

 

Heade soovidega  

 

 

Urve Pill  

 

 

Hiiu Maavalitsus, peaspetsialist planeeringute alal 

tel 4636042 
mob +372 5302 3306 

 

Leigri väljak 5, 92401 Kärdla 

463 6040 

info@hiiu.maavalitsus.ee 
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Mustamäe tee 51 / 10621 Tallinn / 665 0600 / maaamet@maaamet.ee / www.maaamet.ee 

Registrikood 70003098 

 

Hiiu maakonnaplaneeringu vastuvõtmine 

Austatud härra Rahuoja 
 
 
Teavitasite oma 09.06.2016 kirjaga nr 1-1/2016/109 Keskkonnaministeeriumit ja Maa-ametit  Hiiu 
maakonnaplaneeringu vastuvõtmise otsusest ja Hiiu maakonnaplaneeringu ja 
maakonnaplaneeringu  keskkonnamõju strateegilise hindamise  aruande eelnõu avalikust 
väljapanekust 17.06–31.07.2016. Keskkonnaministeerium edastas kirja menetlemiseks Maa-
ametile. Hiiu maakonnaplaneering on algatatud 18.07.2013 Vabariigi Valitsuse korraldusega nr 
337 ning keskkonnamõju strateegiline hindamine (KSH) on algatatud Hiiu maavanema 09.08.2013 
korraldusega nr 1-1/2013/203.  Maakonnaplaneeringu  eesmärk on määrata maakonna ruumilise 
arengu eesmärgid ning seada valdkondade (teemade) põhiselt üldised kasutustingimused. 
Maakonnaplaneering on aluseks üldplaneeringute koostamisele. Maa-amet on enne planeeringu 
vastuvõtmist kooskõlastanud planeeringu tingimuslikult, paludes arvestada esitatud märkustega. 
 
Ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse (edaspidi EhSRS) § 1 lõike 1 
kohaselt menetletakse enne EhSRS jõustumist algatatud planeeringud lõpuni, lähtudes kuni 
30.06.2015 kehtinud planeerimisseaduses (edaspidi PlanS) sätestatud nõuetest. Maa-amet, 
tutvunud seisuga 20.06.2016 aadressil: http://hiiu.maavalitsus.ee/maakonnaplaneering 
kättesaadavate Hiiu maakonnaplaneeringu dokumentidega, märgib järgmist. 
  
PlanS § 17 lõike 2 punkti 3 kohaselt kooskõlastab planeeringu koostamist korraldav kohalik 
omavalitsus maakonnaplaneeringu enne selle PlanS § 18 kohast vastuvõtmist asjaomase 
riigiasutusega kui planeeritaval maa-alal asub keskkonnaregistri maardlate nimistus olev maardla 
või selle osa. Maapõueseaduse (edaspidi MaaPS) § 63 lõike 4 kohaselt, kui planeeritaval maa-alal 
asub keskkonnaregistri maardlate nimistus olev maardla või selle osa, kooskõlastatakse 
maakonnaplaneering PlanS sätestatud korras Keskkonnaministeeriumi või keskkonnaministri 
volitatud isikuga. Keskkonnaminister on oma 1.06.2016 käskkirjaga nr  1-2/16/522 andnud Maa-
ametile volituse kooskõlastada maakonnaplaneeringuid, üldplaneeringuid, detailplaneeringuid ja 
riigi või kohaliku omavalitsuse eriplaneeringuid planeerimisseaduses sätestatud korras, kui 
planeeritav maa-ala asub keskkonnaregistri maardlate nimistus oleval maardlal või selle osal.  
 
MaaPS § 62 kohaselt tuleb maapõue seisundit ja kasutamist mõjutava tegevuse korraldamisel 
tagada keskkonnaregistris arvele võetud maavara kaevandamisväärsena säilimine ja juurdepääs 
maavaravarule. Nimetatud seaduse § 62 lõike 3 järgi võib Keskkonnaministeerium maapõue 
seisundit ja kasutamist mõjutavat püsiva iseloomuga tegevust lubada üksnes juhul, kui kavandatav 
tegevus ei halvenda maavaravaru kaevandamisväärsena säilimise või maavaravarule juurdepääsu 
osas olemasolevat olukorda. 
 
 

   

Riho Rahuoja 

Hiiu Maavalitsus 

info@hiiu.maavalitsus.ee 

 

  

 

 

 

Teie 04.02.2016 nr 12-2/2016/92-1 

        07.04.2016 nr 12-2/2016/92-25 

        09.06.2016 nr 1-1/2016/109 

 

Meie 02.03.2016 nr 6.2-3/2175 

         26.04.2016 nr 6.2-3/2175 

 15.07.2016 nr 6-3/16/11838-3 
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Järgnevalt anname vastuvõetud Hiiu maakonnaplaneeringule seisukoha lähtuvalt asjaolust, et Hiiu 
maakonna territooriumil asub 20.06.2016 seisuga 29 keskkonnaregistri maardlate nimistus olevat 
maardlat ning 15 kehtivat maavara kaevandamise luba.  
 

1. Joonisel Põhijoonis oleva Partsi kruusamaardla (registrikaart nr 459) piirid ei vasta 
keskkonnaregistri maardlate nimistus arvel olevale. Palume lõpliku planeeringulahenduse 
valmimisel täpsustada maardla andmeid joonisel Põhijoonis. 
 

2. Palume joonisel Põhijoonis karjääride asemel märkida  mäetööstusmaa või taotletava 
mäetööstusmaa juhtotstarbega alad. Mäetööstusmaa juhtotstarbega alade määramisel 
palume juhinduda kaevandamislubadega määratud mäeeraldiste ja nende teenindusmaade 
piiridest. Taotletava mäeeraldise teenindusmaa ala palume määrata reserveeritavaks 
mäetööstusmaaks või mäetööstusmaaks. Vastavalt Keskkonnaministeeriumi 
juhendmaterjalile „Planeeringute leppemärgid“ võib planeeringus ka turbatootmismaad 
tähistada mäetööstusmaa juhtotstarbega. Palume joonisele Põhijoonis märkida korrektsed 
mäetööstusmaa piirid Partsi kruusamaardlal, Määvli kruusamaardlal, Pihla turbamaardlal, 
Ninametsa kruusamaardlal, Suurepsi kruusamaardlal. Samuti märgime, et Suurepsi 
kruusakarjääri mäeeraldis on loetud korrastatuks ja seega ei ole tarvis seda joonisele 
märkida. 
 

3. Joonisel Põhijoonis oleva Muda kruusamaardla (registrikaart nr 458) piirjoone tingmärk 
erineb maardlate tingmärgist. Palume joonist Põhijoonis korrigeerida.  
 

4. Hiiu maakonnaplaneeringu KSH aruande peatükis 2.8.1.  Väärtuslikud maastikud on 
kirjeldatud (tsiteerin): „Mõnedel väärtusliku maastiku aladel paiknevad maardlad, kuid 
uute karjääride avamine ei ole soovitatav. Seetõttu on sellised maardlad käesoleva 
planeeringuga arvatud III kategooriasse, mille puhul kehtivad nende kasutusele võtule 
olulised piirangud“. Palume  keskkonnamõju strateegilise hindamise  aruande eelnõu 
peatükki 2.8.1.  Väärtuslikud maastikud täiendada järgnevaga: „Maardlate kasutuselevõtul 
vältida võimalusel alasid, mis asuvad väärtuslikel maastikel. Juhul,  kui  nimetatud  aladel  
on  kaevandamine  majanduslikult  otstarbekas,  kaaluda eelnevalt kaasnevaid mõjusid 
väärtuslikele maastikukomponentidele. Kaevandamisloale tingimuste seadmisel,  
korrastamistingimuste  andmisel  ja  nende  alusel korrastamisprojekti  koostamisel  
arvestada  väärtusliku  maastikuga.  Vajadusel  lisada kaevandamisloale tingimused 
leevendavate meetmete rakendamiseks“. 

 
Tutvunud esitatud dokumentidega teatame, et Maa-amet nõustub 09.06.2016 edastatud Hiiu 
maakonnaplaneeringu lahendusega tingimusel, et arvestatakse eelpool kirjeldatud märkustega ja 
täpsustatakse vastavalt maakonnaplaneeringu joonist Põhijoonis ja KSH aruannet.  
 
Palume hoida Maa-ametit kursis planeeringu edasise menetlemisega, sh edastada Maa-ametile 
teadmiseks muudetud planeeringumaterjalid. Palume võimalusel edastada maakonnaplaneeringu 
vastuvõtmise ja kehtestamise otsused digitaalsel kujul ning kehtestatud maakonnaplaneeringu 
joonised ja seletuskiri .pdf, .jpg või cad vormingus järgnevale e-kirja aadressile: 
maaamet@maaamet.ee.  
 
 
Lugupidamisega 
 
(allkirjastatud digitaalselt) 
Tambet Tiits 
peadirektor 
 
 
 
Teadmiseks: Keskkonnaministeerium 

Mare Laan 
6650639 mare.laan@maaamet.ee 



Leigri väljak 5 / 92401 Kärdla / Telefon 463 6040 / info@hiiu.maavalitsus.ee / www.hiiu.maavalitsus.ee 

Registrikood 70001834 

 

 

  

Maa-amet 

maaamet@maaamet.ee 

 

Teie: 15.07.2016 nr 6-3/16/11838-3 
 
Meie: 11.08.2016 nr 12-2/2016/92-50 
 

Hiiu maakonnaplaneering 

Täname ettepanekute eest Hiiu maakonnaplaneeringule, ühtlasi palume täpsustusi ja põhjendusi 

mõningatele Teie poolt esitatud märkustele. 

Meie küsimused on esitatud vastavalt Teie poolt kasutatud numeratsioonile. 

1. Hiiu maakonnaplaneeringuga ei kavandata uusi maardlaid. Põhikaardil on esitatud 

olemasolevad maardlad ja karjäärid taustainfona. Maakonnaplaneeringu koostamine on pikk 

protsess, kõikide andmete uuendamine (kaitsealad, muinsuskaitseobjektid, maardlad jmt) 

jooksvalt ei ole võimalik.  

Hiiumaa maardlate andmekiht on saadud Maa-ametist, need edastas meile Maa-ameti geoloogia 

osakonna vanemspetsialist Sander Olo 13.11.2015. a. Hiiu Maavalitsusel ei ole volitusi 

omaalgatuslikult maardlate piire täpsustada. 

2. Palume põhjendada punktis 2 esitatud ettepanekut.  

Planeeringu seletuskirjas on sätestatud „Alade, mis kattuvad maardlatega, kuid mida ei ole 

maavara väljamise (mäetööstusmaa) eesmärgil seni kasutusse võetud ning mida ei ole käesolevas 

planeeringus käsitletud perspektiivsena kaevandamiseks, mäetööstusmaana määratlemine on 

võimalik õigusaktidega sätestatud korras“. Maa-amet on 02.03.2016 (nr 6.2-3/2175) 

kooskõlastanud Hiiu maakonna maakonnaplaneeringu ja nõustunud maakonnaplaneeringu 

seletuskirjas kirjeldatuga.  

Planeeringu seletuskirja joonisel 14 on kajastatud erinevatele kategooriatele vastavad maardlad. 

Planeeringus on ka selgitatud, mida vastav kategooria tähendab. Kategooria I alla kuuluvad 

maardlad, kus kaevandatakse, kus on kaevandustegevus mõistlik ja maavara kaevandamisel 

olulisi takistusi ei esine. 

Maakonnaplaneeringu üks peamisi ülesandeid on olnud välja selgitada, kas olemasolevad või 

perspektiivsed maardlad võivad tekitada konflikte teiste maakasutusviisidega (näiteks kaitsealad 

vms), info on kajastatud seletuskirja tabelis 2. 

Märgime, et Teie poolt viidatud Keskkonnaministeeriumi juhendmaterjali „Planeeringute 

leppemärgid“ maakonnaplaneeringute koostamisel enam ei järgita ja see on asendatud uue 

juhendmaterjaliga aastast 2013. 

Nagu eelpool mainisime, pärinevad maardlate andmed Maa-ameti andmebaasist ning 

maavalitsusel ei ole volitusi nimetatud andmebaasis muudatusi teha. Ühtlasi märgime, et 

Suurepsi karjääris on RMK-l kehtiv kaevandusluba kuni 2029. aastani (väljastatud 2014). 



3. Muda kruusamaardla (458) tingmärgi erinevus põhijoonisel on tõenäoliselt tekkinud 

asjaolust, et algselt MapInfo-ga koostatud maardlate kihi geomeetria tekitas ArcMap-i 

üleviimisel ebakõla.  Tegeleme probleemi lahendamisega. 

4. Täiendame keskkonnamõju strateegilise hindamise aruannet vastavalt Teie ettepanekule. 

 

Lugupidamisega 

 

 

(allkirjastatud digitaalselt) 

Piret Sedrik 

Maasekretär maavanema ülesannetes 

 

 

 

Urve Pill 

4636042 urve.pill@hiiu.maavalitsus.ee 
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Hiiu Maavalitsus
Leigri väljak 5
92401 Kärdla 

Teie 09.06.2016 nr 1-1/2016/109

Meie 20.07.2016 nr 12.1-1/16/2606

Hiiu maakonnaplaneering

Teie 09.06.2016 korraldusega vastu võetud Hiiu maakonnaplaneeringu 2030+ ja keskkonnamõju 
strateegilise hindamise kohta on Kaitseministeeriumil järgmised ettepanekud.

1. Rõhutame veel kord, et Hiiu maakonnaplaneeringusse kantud ja planeeringukaardil näidatud 
tuuleenergia arendusalale ei ole võimalik püstitada igasuguse kõrgusega tuulikuid. Kuna 
kavandatud tuuleenergeetika arendusalal paiknevad tuulikud võivad teatud kõrgusest alates 
vähendada riigikaitselise ehitise töövõimet kaitseministri 26.06.2015 määruse nr 16 § 4 mõistes, 
siis kehtivad tuulikute kõrgusele väga ranged piirangud. Sõltuvalt juhuslikult valitud tuulikute 
koordinaatidest/asukohtadest arendusala sees on võimalikud vaid 30 m kõrgused tuulikud. 
Tegemist on olulise teabega, mis mõjutab võimalikku tuulepargi arendamist. Seepärast tuleb 
lisada juba maakonnaplaneeringu seletuskirja, et riigikaitselise ehitise töövõime tõttu ei ole 
kavandatud tuuleenergeetika arendusalale võimalik püstitada igasuguse kõrguse ja asukohaga 
tuulikuid.

Veel palume muuta maakonnaplaneeringu seletuskirja peatüki 4.5.4 „Tuulenergeetika“ viimase 
lõigu sõnastust nii, et Kaitseministeeriumiga on kohustus kooskõlastada tuulikute 
arendusplaanid ning et koostööd peab alustama juba enne tuulepargi kavandamise alustamist. 
Nõue on kooskõlas ka Vabariigi Valitsuse 25.12.2015 määrusega nr 133 „Planeeringute 
koostamisel koostöö tegemise kord ja planeeringute kooskõlastamise alused“. 

2. Rõhutame, et käesoleva kirja punktis 1 nimetatud nõue kooskõlastada Kaitseministeeriumiga 
mistahes kõrgusega tuulikute ja üle 28 m kõrguste ehitiste planeeringud, ehitusprojektid, 
projekteerimistingimused või nende andmise kohustuse puudumisel ehitusloa eelnõu või 
ehitamise teatis kehtib kogu maakonnas. 

3. Palume muuta maakonnaplaneeringu seletuskirja 3. peatüki „Riigikaitse“ joonise 15 allkirja 
ja sõnastada see järgmiselt: „Joonis 15. Kaitseväe ja Kaitseliidu 2015. a seisuga enim kasutatud 
taktikaalad“. 



 

2(2)

4. Palume maakonnaplaneeringu seletuskirja 3. peatükis „Riigikaitse“ lisada Kapasto lasketiiru 
kirjeldusse, et tegemist on planeeritava ehk perspektiivse lasketiiruga.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)
Nele Loorents
Hangete osakonna juhataja 
kaitseinvesteeringute asekantsleri ülesannetes

 
 

Sirje Tomiste +372 717 0243
sirje.tomiste@kaitseministeerium.ee
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Kaitseministeerium 

info@kaitseministeerium.ee 

 

Teie: 20.07.2016 nr 12.1-1/16/2606 
 
Meie: 29.08.2016 nr 12-2/2016/91-5 
 

Hiiu maakonnaplaneeringu avalik väljapanek 

Täname ettepanekute eest Hiiu maakonnaplaneeringule.  

Arvestame Teie ettepanekutega.  

14.08.2015 Hiiu maavanema korraldusega nr 1-1/2015/140 kehtestatud Hiiu 

maakonnaplaneeringu teemaplaneering  "Tuuleenergeetika" jääb kehtima ka peale 

maakonnaplaneeringu kehtestamist. EhSRS § 11 lg 5 ei ole teemaplaneeringut võimalik 

vaidlustada, sh ei ole võimalik selles osas esitada ettepanekuid ega vastuväiteid. 

Nii tuuleenergeetika teemaplaneeringus kui ka maakonnaplaneeringus on sõnastatud, et 

planeeringu elluviimisel tuleb kohaldada kehtivaid õigusakte. Tuuleparkide arendamiseks tuleb 

koostöös Kaitseministeeriumiga täpsustada elektrituulikute võimalikud positsioonid ja 

tuulegeneraatorite võimalikud kõrgused juba tuulepargi kavandamise algstaadiumis ning 

koostööd peab alustama juba enne tuulepargi kavandamise alustamist. Tuulegeneraatorite 

asukohad ja kõrgused määratakse selliselt, et oleks tagatud riigikaitselise ehitise töövõime. 

Olete oodatud Hiiu maakonnaplaneeringu ja planeeringu KSH aruande eelnõu avalikule 

arutelule, mis toimub 31.08.2016 kell 15.30 Hiiu Maavalitsuse saalis. 

 

 

Lugupidamisega 

 

 

(allkirjastatud digitaalselt) 

Riho Rahuoja 

Maavanem 

 

 

Urve Pill 

4636042 urve.pill@hiiu.maavalitsus.ee 
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KÄINA VALLAVALITSUS 
 

 
 

Hiiu Maavalitsus       

Leigri väljak 5 

92412 KÄRDLA       21.07.2016 nr 8-42/266-1 

 

 

Ettepanekud/vastuväited Hiiu 

maakonnaplaneeringule ja KSH aruandele 

 

 

Käina Vallavolikogu otsustas Hiiu Maakonnaplaneeringu avalikul väljapaneku ajal esitada 

järgmised ettepanekud planeeringu kohta ja tuua välja puudused KSH aruandes:  

 

1. Hiiu maakonnaplaneeringu energeetika osa tuleb viia kooskõlla riikliku energia arengukava 

ja Elering AS plaanidega. 

 

2. Käina Vallavalitsuse 05.04.2016 kirjas nr 8-42/38-2 on viidatud Hiiu maakonnaplaneeringu 

keskkonnamõju strateegilise hindamise (edaspidi KSH) aruande vastuoludele KeHJS § 40 

lõike 4 punktidega 8 ja 8¹, mille kohaselt peab KSH aruanne sisaldama: 

8) strateegilise planeerimisdokumendi elluviimisega kaasneva olulise ebasoodsa 

keskkonnamõju vältimiseks ja leevendamiseks kavandatud meetmeid ning nende meetmete 

eeldatava tõhususe hinnangut - KSH aruandes puudub nii kavandatavate meetmete 

kirjeldus kui eeldatav tõhususe hinnang. 

8¹) vajaduse korral ülevaadet strateegilise planeerimisdokumendi elluviimisega eeldatavalt 

kaasneva ebasoodsa keskkonnamõju põhjustatava võimaliku kahjustuse reaalsetest 

hüvitusmeetmetest looduskaitseseaduse § 70¹ tähenduses, samuti nende meetmete tõhususe 

ja vajaliku rakendusmahu hinnangut – KSH aruandes puudub nii meetmete tõhususe kui 

rakendusmahu hinnang ja viide sellele, et nimetatud vajadus puudub. 

 

Leevendusmeetmeid käsitleb KSH aruande peatükk 3, mille tekst sisaldab ainsa 

leevendusmeetmena Natura alade piiril asuvate liinide korral sihi laiendamist alast 

väljapoole. Selline erandjuhuse esitamine ainsa leevendusmeetmena on ebapiisav. Antud 

planeeringuga seonduvate leevendusmeetmete väljatoomist KSH-s ei ole võimalik edasi 

lükata  järgmiste etappide KMH-dele ja KSH-dele. 

Samuti ei ole kirjeldatud  võimalike planeerimisdokumendi elluviimisega eeldatavalt 

kaasneva ebasoodsa keskkonnamõju põhjustatava võimalike kahjustuste reaalseid 

hüvitusmeetmeid ega hinnatud, kas hüvitusmeetmete järgi vajadus puudub. 

 

3. KSH sisaldab punktis 2.3 0-alternatiivi kirjeldust, st juhul kui maakonnaplaneeringut ellu ei 

viida, kuid alternatiivid on hindamata ja KSH aruande koostamisel ei ole järgitud KSH 

programmis toodud nõudeid. Õigusaktid ei näe ette, et mistahes põhjustel võib loobuda 

alternatiivide hindamisest. 
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Maakonnaplaneeringu KSH programmis lk 9 on kirjutatud: „KSH käigus hinnatakse 

planeeringuga kavandatavate tegevuste (sh võimalike arengustsenaariumite, vt ptk 3 – 

planeeringus käsitletavad teemad) rakendamisega kaasneda võivaid mõjusid loodus- ja 

sotsiaal-majandusliku keskkonna valdkondade ja nende alamvaldkondade (vt ptk 4) suhtes. 

Selleks kasutatakse üldtunnustatud metoodikaid, mille täpsem valik ja vajadus selgitatakse 

välja töö käigus. KSH käigus hinnatakse mõjusid nii lühi- kui ka pikaajalises perspektiivis, 

arvestades seejuures võimalikku mõjude kumuleerumist. Võimalike oluliste negatiivsete 

mõjude leevendamiseks tuuakse välja vastavad meetmed.“ 

KSH aruandes puudub viide millist metoodikat kasutati (ei ole kasutatud ühtegi metoodikat 

on ainult kirjeldatud olukorda). Seega ei ole järgitud KSH programmis toodut. 

 

Ettepanek on viia  KSH aruanne vastavusse eeltoodud märkustele (vastuolu õigusaktides 

kehtestatule) ja KSH programmist tulenevale ning maakonnaplaneering viia vastavusse riiklike 

arengukavadega. 

 

 

Lugupidamisega 

 

 

/allkirjastatud digitaalselt/ 

Tiivi Lipp 

abivallavanem vallavanema ülesannetes 

 

 



MEMO 
 

Esitatud: Hr Tarmo Mänd  

Esitaja(d): Elering AS 

Kuupäev: 15.08.2016 

Pealkiri: Hiiumaa ringtoide 

 

 

1. Hiiumaa ringtoide 

 

 

Lääne-Eesti saarte koormuse perspektiivne kasv  (vastavalt Civitta uuringule) tingib 110 kV 

elektrivõrgu moderniseerimise ja laiendamise antud piirkonnas. Tehtavate investeeringute 

eesmärgiks on alternatiivsete 110 kV trasside kujundamine Saarte varustamiseks 

elektrienergiaga, kohalike elektrivõrkude töökindluse tõstmine, kasvava koormuse katmine 

elektrienergia edastusvõimsustega. 

Vastavalt Eleringi poolt tellitud uuringule on Hiiumaa koormuse kasvamisel optimaalseim 

variant Hiiumaa 110 kV toite tagamiseks rajada Kärdla 110 kV alajaam ning Leisi-Kärdla 110 

kV ühendus. Reservtoide on mõistlik tagada 35 kV võrgu vahendusel. 

 

 

Hetkel kinnitatud eelarves: 

2018-2019 on plaanis projekti „Hiiumaa ringtoide“ realiseerimisel teostada trassivalik Leisi-

Kärdla vahel ja selle teostamiseks on  kinnitatud investeeringute eelarvesse planeeritud 150 tuh 

€.  

 

 
 

 

Edasised tegevused 

 

Hiiumaa ringtoide on planeeritud valmis ehitada aastaks 2025. Planeeritud on ehitada segaliin, 

täpsemalt selgub õhu- ja kaabelliini osa ning prognoositav maksumus trassivaliku ja 

planeeringute käigus. 

 



 
Joonis 1: Saarte elektrivarustuskindluse tagamise tähtsamad projektid 

 

 

Teema kajastus: Energiamajanduse arengukava kuni 2030  

 

Staatus: Tegemist on Valitsuse poolt kinnitatava arengukavaga, mis esitatakse enne lõplikku 

kinnitamist Riigikogus arvamuse avaldamiseks.  Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium 

on ENMAK-i esitanud Vabariigi Valitsusele. Vabariigi valitsus ei ole veel arengukava esitanud 

Riigikogule arvamuse avaldamiseks.  

 

 

3.2.7 Eesti siseriikliku tarbimiskoormuse osas vastab 110 kV elektrivõrk üldjoontes tarbijate 

vajadustele, kuid  jätkuvalt tuleb panustada vananevate liinide rekonstrueerimisse ning 

alajaamade ja koormuskeskuste omavahelise paiknemise optimeerimisele. Tagamaks regionaalne 

tasakaal on oluline elektri põhivõrgu viimine kõikidesse Eesti maakondadesse.  

Elektri ülekande- ja jaotusvõrkude arendamisel tuleb saavutada senisest suurem kooskõla 

riigiüleste planeeringutega ning regionaalpoliitiliste eesmärkidega. Elektrivõrkude arendamine ja 

rajamine peab panustama Eesti regionaalarengusse ja maapiirkondades ettevõtluse arendamisse 

läbi vabade tarbimisvõimsuste kättesaadavuse parandamise üldplaneeringutes ette nähtud 

tööstuspiirkondades ning elektrivõrguga vajaduspõhiste liitumissoodustuste tegemise Eesti 

majanduse seisukohalt olulistele elektritarbijatele ning -tootjatele. 
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Käina Vallavalitsus 

valitsus@kaina.hiiumaa.ee 

 

Teie: 21.07.2016 nr 8-42/266-1 
 
Meie: 29.08.2016 nr 12-2/2016/92-54 
 

Hiiu maakonnaplaneeringu ja KSH aruande eelnõu avalik väljapanek 

 

Täname ettepanekute eest Hiiu maakonnaplaneeringule.  

Anname omapoolsed selgitused vastavalt Teie poolt toodud numeratsioonile. 

1. Olete 21.07.2016 maakonnaplaneeringu avaliku väljapaneku käigus teinud ettepaneku viia Hiiu 

maakonnaplaneeringu energeetika osa kooskõlla riikliku energia arengukava ja Elering AS plaanidega. 

Oleme teinud 03.08.2016 oma kirjaga nr 12-2/2016/92-49 täiendava järelepärimise, kus palusime 

täpsustada Teie poolt esitatud ettepanekut.  

Et selgitada elektrivõrgu arengu vajadusi ja võimalusi Hiiumaal, kasutasime Elering AS poolt tellitud 

uuringut “Hiiumaa elektrivarustuskindluse tõstmise sotsiaalmajanduslik uuring ja tehniline eeluuring”. 

Uuringu raames on viidud läbi sotsiaalmajandusliku mõju hindamine, keskkonnamõju eelhinnang ning 

tehniliste lahenduste eeluuring, seejuures on kaardistatud peamised probleemid Hiiumaal, mida seoses 

elektrivõrguga on defineerinud ettevõtjad ning omavalitsused. Uuring on kättesaadav maavalitsuse 

veebilehel http://hiiu.maavalitsus.ee/maakonnaplaneering   

Maakonnaplaneeringu seletuskirja ptk 4.5 käsitletakse  Hiiumaa elektrivõrgu arendamise  peamisi suundi, 

mille tulemusel tekib  eraldi mastidel nn. sõltumatu  110 kV toitering  (Joonis 19). Kolmas suund, Kärdla 

ja mandri vahelise ühenduse rajamine, mille tulemusena tekib ringtoide Hiiumaa ja mandri vahel, vastab 

uuringu variandile 3. 

Maakonnaplaneeringu ei saa kajastada ainult ühe elektrifirma tulevikuplaane. Tulenevalt uuringu 

tulemustest ning koostöös elektrifirmadega Elektrilevi OÜ, Elering AS ja Nelja Energia AS on leitud 

optimaalne lahendus Hiiumaa elektrivõrgu arenguks ajalise perspektiiviga 2030+. 

Eesti energiamajanduse arengukava aastani 2030 (leitav Vabariigi Valitsuse kodulehelt 

http://eelnoud.valitsus.ee/main/mount/docList/6a2e0ce3-9e07-4b7b-955e-3a3d88d219a9#M2rdxvNo) 

punkt 3.2.7 sätestab, et tagamaks regionaalne tasakaal, on oluline elektri põhivõrgu viimine kõikidesse 

Eesti maakondadesse. Elektri ülekande- ja jaotusvõrkude arendamisel tuleb saavutada senisest suurem 

kooskõla riigiüleste planeeringutega ning regionaalpoliitiliste eesmärkidega. Elektrivõrkude arendamine 

ja rajamine peab panustama Eesti regionaalarengusse ja maapiirkondades ettevõtluse arendamisse läbi 

vabade tarbimisvõimsuste kättesaadavuse parandamise üldplaneeringutes ette nähtud tööstuspiirkondades 

ning elektrivõrguga vajaduspõhiste liitumissoodustuste tegemise Eesti majanduse seisukohalt olulistele 

elektritarbijatele ning -tootjatele. 

Oleme seisukohal, et maakonnaplaneeringu ruumilise arengu eesmärgid  vastavad riiklikus arengukava 

toodud põhimõtetele. 

2. Olete seisukohal, et leevendusmeetmeid käsitlev keskkonnamõju strateegilise hindamise (edaspidi 

KSH) aruande peatükk 3 on ebapiisav ning ei ole kirjeldatud  võimalike planeerimisdokumendi 

elluviimisega eeldatavalt kaasneva ebasoodsa keskkonnamõju põhjustatava võimalike kahjustuste 

reaalseid hüvitusmeetmeid ega hinnatud, kas hüvitusmeetmete järgi vajadus puudub. 

http://hiiu.maavalitsus.ee/maakonnaplaneering
http://eelnoud.valitsus.ee/main/mount/docList/6a2e0ce3-9e07-4b7b-955e-3a3d88d219a9#M2rdxvNo


Maakonnaplaneeringuga määratakse elektriliinide põhimõttelised koridorid, kuid ei kavandata 

elektriliinide täpset paiknemist. Maakonnaplaneeringuga ei seata kitsendusi vaid antakse elektrivõrgu 

arengu põhimõtted ja kasutustingimused.  

Planeerimisseaduse (jõustunud 01.07.2015) § 27 lg 2 kohaselt tuleb koostada riigi eriplaneering kui 

kavandatakse kõrgepingeliini alates pingest 110 kV. Riigi eriplaneeringuga lahendatakse liinikoridori 

täpne paiknemine ning räägitakse ka läbi võimalike maaomanikega. Seejuures tuleb läbi viia Natura 

asjakohane hindamine ning selgub, kas ja milline mõju täpselt avaldub, millised on alternatiivid jne. 

Seejuures pakutakse välja ka konkreetsemad leevendusmeetmed. 

Maakonnaplaneeringu KSH läbiviimisel selgitati, kas väljapakutud koridori asukoht on põhimõtteliselt 

võimalik ning seejuures trassi paiknemist välistavaid asjaolusid väljapakutud asukohas tuvastatud. 

Lisaks märgime, et kuna KSH algatati 09.08.2013 ehk enne KeHJSi muudatuste jõustumist 01.07.2015, 

siis vastavalt täna kehtiva KeHJSi § 56 lõikele 8 tuleb enne KeHJSi muudatuste jõustumist algatatud KSH 

viia lõpuni KSH algatamise hetkel kehtinud KeHJSi redaktsioonile. 

Samuti märgime, et KSH aruande koostamisel ei lähtuta teema käsitlusel vaid ühest seaduse punktist, 

seadust tuleb lugeda tervikuna. See tähendab, et lisaks KeHJSi § 40 lg 4 punktile 8 tuleb antud teema 

käsitlemisel arvestada ka teisi KeHJSi (sh teiste seaduste) asjakohaseid punkte, tuleb arvestada nii 

maakonnaplaneeringu taset ja sisu (KeHJSi § 40 lg 2 ning lg 3 punktid 2 ja 3) kui ka mõju hindamise 

juhendmaterjale (KeHJSi § 40 lg 3 punkt 1), mida oleme ka teinud. 

KSH aruande koostamisel on Teie poolt viidatud seaduse punktiga arvestatud vastavalt 

maakonnaplaneeringu tasemele. Seejuures on KSH aruande koostamisel lähtutud asjakohastest mõju 

hindamise juhendmaterjalidest. Oleme seisukohal, et KSH aruannet ei ole vaja täiendada. 

3. Olete seisukohal, et KSH aruande punktis 2.3 0-alternatiivi kirjeldust, kuid alternatiivid on 

hindamata ning KSH aruandes puudub viide millist metoodikat kasutati. Seega ei ole järgitud KSH 

programmis toodut. 

Oleme seisukohal, et KSH aruandes on esitatud piisav teave alternatiivide, sh võimalike 

arengustsenaariumite ja nende elluviimisega kaasneva võimaliku mõju kohta. KSH aruande peatükis 2.4 

on nimetatud hindamismetoodikana kaardianalüüs ja ekspertarvamus. Oleme seisukohal, et KSH aruannet 

ei ole vaja täiendada. 

Lisaks märgime, et märkused 2 ja 3 on 19.04.2016 Tallinnas toimunud arutelul läbi arutatud ning vastavalt 

arutelul kokkulepitule on KSH aruannet täiendatud enne selle avalikku väljapanekut. Samuti märgime, et 

Keskkonnaamet, kui KSH-le järelvalvet tegev ametkond, on hinnanud KSH aruannet piisavaks. 

Olete oodatud Hiiu maakonnaplaneeringu ja planeeringu KSH aruande eelnõu avalikule arutelule, 

mis toimub 31.08.2016 kell 15.30 Hiiu Maavalitsuse saalis. 

 

 

 

 

Lugupidamisega 

 

 

(allkirjastatud digitaalselt) 

Riho Rahuoja 

Maavanem 

 

 

 

 

 

Urve Pill 

4636042 urve.pill@hiiu.maavalitsus.ee 

 

 



From: Inge Talts [mailto:inge.talts@gmail.com]  

Sent: Monday, July 25, 2016 2:18 PM 

To: Urve Pill 

Cc: Harda Roosna; Maila Kuusik; Riho Rahuoja; Piret Sedrik; Aivi Telvik; Veronika Verš 

(Veronika.Vers@skpk.ee) 

Subject: Re: Hiiu maakonna maakonnaplaneeringu avalikustamine 

 

Lugupeetavad! 

PlanS paragr. 18 lg 6 räägib planeeringu avaliku väljapaneku teatest, kus peab sees olema ka avaliku 

arutelu aeg:  

"Planeeringu koostamist korraldav kohalik omavalitsus või maavanem teatab vastavas ajalehes 

planeeringu avaliku väljapaneku ning maakonnaplaneeringu või üldplaneeringu avaliku arutelu 

toimumise aja ja koha hiljemalt üks nädal enne avaliku väljapaneku algust." 

Sellega saab iga asjast huvitatud isik piisava ajavaruga endal reserveerida aja avalikus arutelus 

osalemiseks. Seda Hiiu maavanem 10.06.2016 avaldatud teates teinud ei ole. 

Sellega on rikutud kodanike õigust õigeaegsele informeerimisele (5 nädalat ette) avaliku arutelu 

toimumisest. 

Kuna seda ei ole tehtud, siis on rikutud planeerimisseadust.  

Kui avaliku arutelu toimumise ajast ja kohast oleks korrektselt teavitatud, siis tõepoolest: 1 kuu 

jooksul, ehk 31.08-ks peab avalik arutelu ära toimuma. 

PlanS paragr. 20 lg 2 millele viitasite, tähendab kirjalikku isiklikku (taas)teavitust isikutele, kes on 

kirjalikke ettepanekuid esitanud.  

See ei välista nõuet, et avalikkus peab teadma avalikust arutelust 5 nädalat enne selle toimumist.  

Loomulikult on suvi kiire aeg ja sobivat aega on raske leida. Veel enam on kodanikul raske (võimatu) 

osaleda koosolekul 1-nädalase etteteatamisega 

Kuna Te juhtisite tähelepanu, et avalik arutelu peab toimuma 1 kuu jooksul peale avalikustamise 

lõppu ja PlanS paragr. 18 lg 6 järgi on nõutav 5-nädalane eelteavitus avaliku arutelu aja ja koha kohta, 

siis näen mina ainsa võimalusena maakonnaplaneeringu uut avalikustamist. 

 

Lugupidamisega 

Inge Talts 

5269912 

 



25. juuli 2016 12:51 kirjutas Urve Pill <Urve.Pill@hiiu.maavalitsus.ee>: 

Tere 

  

Järgnevalt paar väljavõtet planeerimisseadusest (kehtinud kuni 30.06.2015):  

PlanS § 21 (1) Kohalik omavalitsus korraldab üldplaneeringu ja selle avaliku väljapaneku tulemuste 

ning maavanem maakonnaplaneeringu ja selle avaliku väljapaneku tulemuste avaliku arutelu ühe kuu 

jooksul pärast avaliku väljapaneku lõppemist. Kui avaliku väljapaneku käigus on detailplaneeringu 

kohta laekunud kirjalikke ettepanekuid ja vastuväiteid, peab kohalik omavalitsus korraldama 

detailplaneeringu avaliku arutelu ühe kuu jooksul pärast avaliku väljapaneku lõppemist. 

PlanS § 20  (2) Planeeringu avaliku väljapaneku ajal posti teel või elektronpostiga saadetud 

ettepanekuid ja vastuväiteid (edaspidi kirjalikud ettepanekud ja vastuväited) esitanud isikutele teatab 

planeeringu koostamist korraldav kohalik omavalitsus või maavanem oma seisukoha ettepanekute ja 

vastuväidete kohta ning avaliku arutelu toimumise aja ja koha kahe nädala jooksul pärast planeeringu 

avaliku väljapaneku lõppemist.   

Tulenevalt planeerimisseadusest peaks maakonnaplaneeringu avalik väljapanek kestma vähemalt 4 

nädalat. Kuid kuna see toimub suvel, kui paljud inimesed puhkavad, otsustasime 

maakonnaplaneeringu avalikku väljapaneku aega pikendada ja see toimub 17.06 kuni 31.07.2016. 

Juunikuus oli keeruline otsustada, millal on augustis avalikku arutelu võimalik korraldada. Teeme 

selle otsuse peale avaliku väljapaneku lõppu ning anname sellest avalikkusele teada hiljemalt 1 nädal 

enne arutelu toimumist (vastavalt PlanS §18 lg 6).  

Oleme järginud kuni 30.06.2015 kehtinud planeerimisseadust.  

Heade soovidega 

  

Urve Pill 

  

Hiiu Maavalitsus, peaspetsialist planeeringute alal 

tel 4636042 

mob +372 5302 3306 

  

Leigri väljak 5, 92401 Kärdla 

463 6040 

info@hiiu.maavalitsus.ee 

mailto:Urve.Pill@hiiu.maavalitsus.ee
tel:%2B372%205302%203306
mailto:info@hiiu.maavalitsus.ee


 From: Inge Talts [mailto:inge.talts@gmail.com]  

Sent: Monday, July 25, 2016 11:47 AM 

To: Riho Rahuoja; Piret Sedrik; Urve Pill; Aivi Telvik; Harda Roosna 

Subject: Hiiu maakonna maakonnaplaneeringu avalikustamine 

  

Hiiu maakonna maakonnaplaneeringu avalikustamine toimub 17.06-31.07.2016. 

Kahjuks puudub täielikult informatsioon avaliku arutelu toimumise kohta. 

Kuni 30.06.2015 kehtinud planeerimisseaduse §18 lg 6 ütleb: "Planeeringu koostamist korraldav 

kohalik omavalitsus või maavanem teatab vastavas ajalehes planeeringu avaliku väljapaneku ning 

maakonnaplaneeringu või üldplaneeringu avaliku arutelu toimumise aja ja koha hiljemalt üks nädal 

enne avaliku väljapaneku algust."  

10.06.2016 "Hiiu Lehes" on teade maakonnaplaneeringu avalikust väljapanekust. Avaliku arutelu 

aega ja kohta ei ole määratud.  

Seega on rikutud planeerimisseadust.  

Arvestades, et maakonnaplaneeringu avalik väljapanek kestab 4 nädalat ja avaliku arutelu aeg ja koht 

peavad olema avalikustatud 1 nädala enne avalikku väljapanekut, peab olema avaliku arutelu aeg 

teada 5 nädalat enne selle toimumist.  

Seega tuleb kaaluda, kas maakonnaplaneeringu avalik väljapanek peab uuesti algama, või piisab 5-

nädalasest etteteatamisest enne avalikku aruteleu.  

Palun tagasisidet! 

  

Lugupidamisega 

Inge Talts 

5269912 

 

mailto:inge.talts@gmail.com


Hiiu Maavalitsus       

Leigri väljak 5 

92041 Kärdla                                                           

 04.11.2015 

Küsimused ja ettepanekud  Hiiu maakonna 

maakonnaplaneeringu ja KSH aruande eelnõu 

kohta 

 

Inge Talts 

Hiiu Tuul MTÜ juhatuse liige 

Hiiu Tuul MTÜ nimel 

5269912 

Kärdla, Metsa 43 

 

Puudused maakonnapleneeringu menetluses 
1. Ei ole tagatud kasutatud andmete ja materjalide kättesaadavus huvitatud iskutele. 

PlanS §14 lg 2: Planeeringu koostamist korraldav ministeerium, maavanem või kohalik omavalitsus 

on kohustatud tagama planeeringu koostamise käigus kogutud andmete ja materjalide säilimise ning 

huvitatud isikutele kättesaadavuse. 

Hiiu maaakonna maakonnaplaneeringus p.4.5.1 Elektrivõrk: „Uuringu (“Hiiumaa 

elektrivarustuskindluse tõstmise sotsiaalmajanduslik uuring ja tehniline eeluuring”) baasil ning 

koostöös elektrifirmade Elektrilevi, Elering, Nelja Energiaga on leitud optimaalne lahendus 

Hiiumaa elektrivõrgu arenguks.“ 
11.11.2015 maakonnaplaneeringu eskiisi arutelul: „Planeeringu koostamisel on tehtud koostööd 

Eleringi, Elektrilevi ja Nelja Energiaga. Nelja Energia uuringu võrgu väljaarendamisest seoses 

võimalike meretuuleparkidega koostas TTÜ 2008.a, praegu kaasajastatakse seda uuringut AS-i 

Empower poolt ja see ei ole veel valmis. Meretuuleparki ühendava elektrivõrgu kulgemise joonis 

esitati vahetult enne planeeringu avalikustamist ning baseerub nimetatud uuringul. Uuring 

avalikustatakse koos Loode-Eesti meretuulepargi KMH aruande avalikustamisega. Liin Kärdlast 

mandrile on uuringus variant 3A, lk 47, joonis 45.“ 

Juhtrühma protokoll:  "Tallinna Tehnikaülikooli töö (Nelja Energia) „Hiiumaa avamere tuulepark ja 

selle liitumine elektrisüsteemiga“  

U.Pill (Hiiu MV): „ Meie oleme Tehnikaülikooli tööd näinud kuid see ei ole veel avalik ja ma pean 

vabandama, ma ei saa seda saata.Nelja Energia on lubanud,  et avalikustab töö projekti 

keskkonnamõjude hindamise avalikustamise raames. Projekt järgneb planeeringule, st kõigepealt 

peab merealade planeeringu kehtestama.“ 

Vastus teabenõudele: „Uuringut ei kasutatud planeeringu koostamisel ja puudub vajadus seda 

avalikustada maakonnaplaneeringu protsessi raames“ 
Hiiu maakonna maakonnaplaneeringu koostamisel ei ole olnud huvitatud isikutele kättesaadav m.h. 



Nelja Energia tellimusel AS Empower poolt koostatud uuring, samas on selle alusel sisse viidud 

olulised trassid. On rikutud PlanS §14 lg 2. 

 

2. Teavitamine avaliku arutelu ajast ja kohast. 

Maakonnaplaneeringut menetletakse kuni 30.06.2015 kehtinud planeerimisseaduse (edaspidi PlanS) 

alusel. 

Vastavalt PlanS §18 lg 6: Planeeringu koostamist korraldav kohalik omavalitsus või maavanem 

teatab vastavas ajalehes planeeringu avaliku väljapaneku ning maakonnaplaneeringu või 

üldplaneeringu avaliku arutelu toimumise aja ja koha  hiljemalt üks nädal enne avaliku väljapaneku 

algust. 

Arvestades, et maakonnaplaneeringu avalik väljapanek kestab 4 nädalat ja avaliku arutelu aeg ning 

koht peavad olema avalikustatud 1 nädala enne avalikku väljapanekut, peab olema avaliku arutelu 

aeg teada 5 nädalat enne selle toimumist. Sellega annab seadus huvitatud isikutele võimaluse 

planeerida oma aega avalikul arutelelul osalemisks. 

 

10.06.2016 avaldati „Hiiu Lehes“ teade Hiiu maakonna maakonnaplaneeringu ja KSH aruande 

eelnõu avalikust väljapanekust 17.06-31.07.2016. 

Teates ei olnud informatsiooni avaliku arutelu aja ja koha kohta. 

Minu tähelepanujuhtimisele ja avaliku arutelu aja täpsustamise kohta vastas Hiiu maavalitsuse 

planeeringute peaspetsialist Urve Pill: „Tulenevalt planeerimisseadusest peaks 

maakonnaplaneeringu avalik väljapanek kestma vähemalt 4 nädalat. Kuid kuna see toimub suvel, 

kui paljud inimesed puhkavad, otsustasime maakonnaplaneeringu avalikku väljapaneku aega 

pikendada ja see toimub 17.06 kuni 31.07.2016. 

Juunikuus oli keeruline otsustada, millal on augustis avalikku arutelu võimalik korraldada. Teeme 

selle otsuse peale avaliku väljapaneku lõppu ning anname sellest avalikkusele teada hiljemalt 1 

nädal enne arutelu toimumist (vastavalt PlanS §18 lg 6).“ 

29.07.2016 „Hiiu Lehes“ ilmus teade avalikust arutelust. Mulle kui asjast huvitatud isikule 

pöördumise vastusena teadet avaliku arutelu aja ja koha kohta ei saadetud. 



 

 

Ettepanekud Hiiu maakonna maakonnaplaneeringu eelnõule 

1. Väärtuslikud maastikud, ilusad maanteelõigud ja vaatekohad 
Ptk. 2.1. Väärtuslikud maastikud annab soovituse: „sobitada uusi hooneid, rajatisi ja maakasutust 

vanaga nii, et ei tekiks häirivat ebakõla ning et maastiku väärtus ei kahaneks“ 

2.1.1. Ilusad maanteelõigud ja vaatekohad annavad sisuliselt samad soovitused nende väärtuste 

säilitamiseks: „tuleb vältida tuulegeneraatorite, mobiilsidemastide, elektriliinide jms . 

domineerivate tehniliste rajatiste püstitamist vaatekohtade lähedusse, eriti vaatesektorisse või 

vaatekoha ja mere vahele.“ 

Tahkuna poolsaare põhja- ja lääneklallast on plaanis käsitleda kui Eesti rahvusmaastikku. 

Seega ei ole võimalik Hiiumaa väärtustega vastuollu minemata planeerida kõrgepingeliine 

Tahkunasse, Tahkuna poolsaare läänekaldale, Nõmbas, Palukülas, Partsis, Suursadamas. 

 

2.  Elektrivõrk. 
Maakonnaplaneeringu koostamisel kasutatud materjalide seas on elektrivarustust puudutav vaid 

„Hiiumaa elektrivarustuskindluse tõstmise sotsiaalmajanduslik uuring ja tehniline eeluuring“ 

(Elering, 2014). 

 

Ptk. 4.5.1. Elektrivõrk“ annab teada, et selle uuringu baasil ning koostöös elektrifirmadega 

Elektrilevi OÜ, Elering AS, Nelja Energia AS on leitud optimaalne lahendus Hiiumaa elektrivõrgu 

arenguks. 

08.05.2015 juhtrühma koosolekul tehti otsus eelistada Eleringi uuringus toodud lahendust 2c. „Kui 

on vajadus nt mere tuulepargid, lisandub Hiiumaa ja mandri ühendus. Omavalitsused pooldavad 

ringühenduse teket, mis on kajastatud ka planeeringu ruumilise arengu eesmärkides.“ 

19.06.2015 Elektrilevi ettekandes: „Hiiumaa elektrivõrk on optimaalse võimekusega“ 

Sergei Nikolajevski (Elektrilevi, elektrivõrkude üldplaneerija Lääne piirkonnas) ettepanekud: 

-   Emmaste - Kärdla on kaheahelaline trass, kõrvale paigaldatakse uus 110 kV 

-   uus 110 kV trass Emmaste – Lauka 

Tehti otsus: Elerilevi ettepanekud on vastavused Hiiumaa ruumilise arengu eesmärkidega ning 

vajadustega, mis on eelnevalt kaardistatud. Elektrilevi konsulteerib Eleringiga 

maakonnaplaneeringu esialgset teksti ning esitab oma ettepanekud augustiks. 

Selle järgselt ei ole elektrivõrkude teemat juhtrühma kättesaadavates protokollides käsitletud. Ka 

dokumendiregistris puudvad selleteemalised sissetulevad kirjad Eleringilt. 

Nelja Energia AS ettepanekud kõrgepingeliinide sisseviimiseks Hiiu maakonna 

maakonnaplaneeringusse ei ole leitavad. 

 

Ptk. 4.5.1 Elektrivõrk lk.54-55 nähakse ette  

-   Leisi-Käina-Kärdla (nn idapoolne ühendus) uue 110 kV liini rajamist 

-   Leisi-Emmaste-Lauka vahelise kuni 110 kV ühenduse rajamist 

Nende liinide rajamisel lubatakse, et tekib Leisi alajaamast algav ja sulguv sõltumatu ringtoide, mis 

annab võimalusi arenguteks ja elektrivõrguga liitumiseks Hiiumaa läänepiirkonnas.  

Küsimus:  kas on planeeritud kaks 110 kV kaablit  Leisi-Emmaste-Lauka liini mastidel, et tekiks 

ringtoide, sest Lauka- Kärdla vahelist 110 kV ühendust ei ole (teksti järgi) planeeritud? 

Nähakse ette Leisi-Emmaste-Lauka vahel 110 kV ühendus. Emmaste-Lauka liini kõrval olevatel 

elektritarbijatel on võimalus kas liituda 110 kV liinile või tarbida elektrit 10 kV liinilt (see jääb 

tõenäoliselt alles). Liitumised muutuvad oluliselt kallimaks. 

Kui maakonnaplaneeringusse on lülitatud Eleringi hästipõhjendatud lahendusest erinev lahendus, 

peaks see olema argumenteeritud. 

Ettepanekud: 

-   kuna alternatiivset lahendust ei ole põhjendatud, palun maakonnaplaneeringusse elektrivõrkude 



lahendusena sisse viia Eleringi töös parima tulemuse saanud nn. 2c lahendus, mis sai ka 08.05.2015 

juhtrühma heaksiidu. 

-   jätta planeeringust välja Emmaste- Lauka vaheline 110 kV elektriliin kui põhjendusteta,  suure 

keskkonnamõjuga ja kulukas investeering. 

 

Ringtoite kohta märgitakse: Kärdla ja mandri vahelise 110 kV ja/või 330 kV ühenduse rajamine. 

Hiiumaa ei vaja ringtoiteks 330 kV ühendust, Eleringi analüüsi järgi ei ole praeguste arengute 

juures ka 110 kV ühendus Kärdla ja mandri vahel otstarbekas. Vormsi ei saa kasutada 110 ega 330 

kV liinidelt elektrit ilma kalli alajaama rajamiseta. 

Ettepanek: jätta ära Kärdla ja mandri vahelise kõrgepingeliini kavandamine 

3. Meretuuleparkide ühendus läbi Hiiumaa 
Kuna Loode-Eesti meretuulepargi ja Mardihansu lahe tuulepargi rajamine suure keskkonnamõju 

tõttu on kaheldav, ei ole otstarbekas nende jaoks elektriliine valmis planeerida. 

Maakonnaplaneering lubab, et  tuuleparkide ühendamiseks vajalik 150 kV ja/või 330 kV pingega 

maakaabel kulgeb mööda Tahkuna poolsaart Kärdlani ja sealt edasi idasuunas mööda olemasolevat 

10 kV või 110 kV õhuliini idasuunas ning on kogu ulatuses maakaabel. Kärdla alajaam plaanitakse 

ühendada mandril asuva Aulepa alajaamaga 2*330 kV kaablitega. 

2010 Eleringi poolt väljastatud Hiiumaa avamere tuulepargi võimsusega 732 MW liitumise 

eeltingimustes märgitakse, et sellise tuulepargi ühendamiseks on vajalik kolm 330 kV liini. 

Selgitamaks võimalust kasutada ülikõrgepingeliinidel maakaableid, tellis Elering 2013 TTÜ-lt 

eksperhinnangu 

vt.http://elering.ee/public/Elektrisusteemi_arendamine/HLS/HLS_Kooskolastamised/L2_33
0-110-kV_ohuliin-vs-kaabelliin.pdf 
Uuring näitab, et kõrgepinge- ja ülikõrgepingeliine ei ole võimalik mõistliku hinnaga ja töökindlalt 

maakaablisse paigutada. 

See selgitab ka asjaolu, miks Eesti Vabariigi Põhivõrguettevõtja Elering AS-le kuulub Eestis 

kaabelliine umbes 40 km 110 kV maakaableid ja ca 61 km 35 kV merekaableid. 330 kV 

maakaableid kasutusel ei ole. 

Ettepanek:  mitte paneerida antud dokumendiga meretuuleparkide ühendust läbi Hiiumaa, sest 

ainuvõimalik tehniline lahendus, ülikõrgepinge õhuliinid, on keskkonnakaitseliselt ja esteetiliselt 

vastuvõetamatud (kahjustavad ilusaid maastikke on vastuolus maakonna visiooniga 2030+). 

 

 

4. Tuuleenergeetika teemaplaneering. 

Tuuleenergeetika teemaplaneering on plaanis jätta kehtima peale maakonnaplaneeringu 

kehtestamist. 

Kaitseministeerium on väljendanud seisukohta, et Hiiu maakonnaplaneeringusse kantud ja 

planeeringukaardil näidatud tuuleenergia arendusalale saab õhuväe analüüsi järgi püstitada ainult 

kuni 60 meetri kõrguseid elektrituulikuid. 

Ettepanek: tunnistada kehtetuks tuuleenergeetika teemaplaneering, käsitleda tuuleenergeetika 

teemat menetluses olevas maakonnaplaneeringus ning 

-   määrata tuulegeneraatorite lubatavaks kõrguseks kuni 60 m 

-   jätta planeeringust välja arendusala H2, sest on tuvastatud selle ala osas otsene konflikt 

rahvusvahelise tähtsusega linnualade/rändekoridoride vahel 

-   määrata tuuleenergeetika arendamiseks sobiv ala koos elektriliinide asukoha ja muu tuuleparkide 

võimalikuks rajamiseks ja kasutamiseks vajaliku infrastruktuuriga 

Juhin tähelepanu, et kooskõlastuste tabelis on märgitud Kaitseministeeriumi kirja number, kuid ei 

ole kajastatud kirja sisu. 

http://elering.ee/public/Elektrisusteemi_arendamine/HLS/HLS_Kooskolastamised/L2_330-110-kV_ohuliin-vs-kaabelliin.pdf
http://elering.ee/public/Elektrisusteemi_arendamine/HLS/HLS_Kooskolastamised/L2_330-110-kV_ohuliin-vs-kaabelliin.pdf


Ettepanekud Hiiu maakonna maakonnaplaneeringu KSH aruande eelnõule 

 

1. Natura eelhindamise konfliktialade kujutamine 
KSH aruanne ptk. 2.5.2. Kavandatava tegevuse mõju prognoosimine Natura aladele (lk. 21) 

sisaldab lõiku: 

 „KSH eksperdid esitasid hinnangu tulemused töö käigus MP koostajatele ja tegid vajadusel 

ettepanekud markeerida MP joonisel Natura eelhindamise tulemustest tulenevalt konfliktalad ja 

edaspidi täiendavat tähelepanu vajavad kohad. See võimaldab probleemkohtadega arvestamist 

järgmistel planeerimise tasanditel.“ 

MP joonisel ei ole markeeritud ühtegi Natura eelhindamisest tulenevat konfliktiala ega edaspidi 

täiendavat tähelepanu vajavat kohta. Puudub isegi sellekohane tingmärk. 

Kokkuvõte:  on arusaamatu, kuidas ei leitud probleemsedi kohti ja miks neid lubadusest hooolimata 

kaardile ei kantud. Visuaalselt jääb mulje, et probleemseid kohti ei ole. 

Ettepanek:  märkida konfliktialad planeeringukaardile. 

 

2. Tahkuna poolsaare elektriliinide KSH 

KSH aruande tabel 2 „Võimaliku mõju prognoosimine Hiiu maakonna Natura aladele“ 

lk. 25 Tahkuna loodusala RAH0000498 nimetatakse tegevusena, mis võib ala mõjutada: 

 „Ala läbib olemasoleval 10 kV õhuliini trassile maakaablina kavandatav 150 kV elektriliin ja teine 

samasugune liin on kavandatud ala idapiirile olemasolevale trassile  jne. “ 

 

Planeeringus ptk. 4.5.1. Elektriliinid“ alap. 4 „Meretuuleparkide ühendus läbi Hiiumaa“ (lk.56) 

öeldakse: „Tuuleparkide ühendamiseks vajalik 150 kV ja/või 330 kV pingega maakaabel kulgeb 

mööda Tahkuna poolsaart Kärdlani ja sealt edasi...“ 

Seega planeeringus nähakse ette  150 kV ja/või 330 kV pingega maakaablit, KSH aruandes on 

käsitletud vaid 150 kV maakaabli mõju. 

Eesti Vabariigi Põhivõrguettevõtja Elering AS-le kuulub Eestis kaabelliine umbes 40 km 110 kV 

maakaableid ja ca 61 km 35 kV merekaableid. 330 kV maakaableid kasutusel ei ole. 

Selgitamaks võialust kasutada ülikõrgepingeliinidel maakaableid, tellis Elering 2013 TTÜ-lt 

eksperhinnangu 

vt.http://elering.ee/public/Elektrisusteemi_arendamine/HLS/HLS_Kooskolastamised/L2_33
0-110-kV_ohuliin-vs-kaabelliin.pdf 
Seega ei ole võimalik planeeringus ette nähtud ja/või 330 kV pingega liini paigutada maakaablisse. 

Seega KSH aruande tabel 2 Võimaliku mõju prognoosimine Hiiu maakonna Natura aladele: 

-   ei ole käsitletud planeeritavat tegevust kogu ulatuses 

-   330 kV liini on käsitletud maakaablina, sarnane praktika (vajadusest hoolimata) Eestis puudub 

Ettepanek:  käsitleda Tahkuna poolsaarele kaalutlevate kõrgepingeliinide (s.h. õhuliinide) mõju 

hinnang kogu kaalutletava tegevuse ulatuses 

 

3. Keskkonnamõju hinnangu muutmine ja selle põhjendamine 
KSH aruande tabel 2 „Võimaliku mõju prognoosimine Hiiu maakonna Natura aladele“ 

lk. 25 Tahkuna loodusala RAH0000498 nimetatakse tegevusena, mis võib ala mõjutada: 

 „Ala läbib olemasoleval 10 kV õhuliini trassile maakaablina kavandatav 150 kV elektriliin ja teine 

samasugune liin on kavandatud ala idapiirile olemasolevale trassile  jne. “ 

Elektriliini mõju on hinnatud: Maakaablite paigaldamine ei põhjusta elupaikade kadu ega mõjuta 

oluliselt loodusala muid kaitse-eesmärke.“ 

Tõenäoliselt olulise negatiivse mõju tuvastamine: kas võib kaasneda tõenäoliselt oluline negatiivne 

mõju kaitstavatele liikidele ja elupaikadele?   - EI 

Tõenäoliselt olulise negatiivse mõju tuvastamine: kas võib kaasneda tõenäoliselt oluline negatiivne 

mõju  ala terviklikkusele?   - EI 

Kooskõlastamiseks saadetud KSH aruanne (02.02.2016) väidab analoogses tabelis Tahkuna 

looduskaitsealale rajatavate 150 kV maakaablite mõju kohta: „Liinide rajamine mõjutab kaitse- 

http://elering.ee/public/Elektrisusteemi_arendamine/HLS/HLS_Kooskolastamised/L2_330-110-kV_ohuliin-vs-kaabelliin.pdf
http://elering.ee/public/Elektrisusteemi_arendamine/HLS/HLS_Kooskolastamised/L2_330-110-kV_ohuliin-vs-kaabelliin.pdf


eesmärgiks olevaid metsaelupaiku ja võib põhjustada elupaikade kadu trassi alal. 

Vastused küsimustele on avalikustamisele pandud dokumendist erinevad: 

Tõenäoliselt olulise negatiivse mõju tuvastamine: kas võib kaasneda tõenäoliselt oluline negatiivne 

mõju kaitstavatele liikidele ja elupaikadele?   -  JAH 

Tõenäoliselt olulise negatiivse mõju tuvastamine: kas võib kaasneda tõenäoliselt oluline negatiivne 

mõju  ala terviklikkusele?   -   VÕIMALIK 

Puudub selgitus,  miks sama tegevuse mõju on ümber hinnatud. Kooskõlastatud dokumendis ei saa 

ilma ettepaneku või põhjaliku selgituseta mõju Natura alale muuta. 

Ettepanek:  jääda Keskkonnaameti poolt kooskõlastatud KSH variandi juurde või esitada põhjalik 

selgitus 

 

4. Tihu loodusala läbimine. 
Tihu loodusala (RAH0000591) kohta on märgiud, et seda läbib olemasoleval trassil 

kulgev perspektiivne 110 kV elektri õhuliin, mis läbib ala ca 0,1 km pikkusel lõigul. 

Palun selgitust, kuidas on määratud maakonnaplaneeringus Tihu looduskaitseala läbiv 0,1 km 

pikkune lõik? 

 

5. Natura hindamisest. 
 KeHJS § 3 punkti 2 kohaselt hinnatakse keskkonnamõju, kui kavandatakse tegevust, mis võib üksi 

või koostoimes teiste tegevustega eeldatavalt oluliselt mõjutada Natura 2000 võrgustiku ala. 

Vastavalt loodusdirektiivi artiklile 6(3) tuleb „...mis tahes kava või projekti, mis ei ole otseselt 

seotud ala korraldamisega või ei ole ala korraldamiseks otseselt vajalik, kuid mis kas eraldi või koos 

teiste kavade või projektidega ala tõenäoliselt oluliselt mõjutab [....] asjakohaselt hinnata nende 

tagajärgede seisukohast, mida ta alale kaasa toob, silmas pidades ala kaitse eesmärke. Ning 

arvestades kavaga [...] kaasnevate tagajärgede hindamise järeldusi [...], teevad pädevad 

riigiasutused kava [...] suhtes positiivse otsuse üksnes pärast seda, kui nad on kindlaks teinud, et see 

kava [...] ei mõju kahjulikult asjaomase ala terviklikkusele ja, vajaduse korral, pärast avaliku 

arvamuse väljaselgitamist.“ 

KeHJS §-le 45, lg 2 võib „...strateegilise planeerimisedokumendi kehtestada juhul, kui seda lubab 

Natura 2000 võrgustiku ala kaitsekord ning strateegilise planeerimisdokumendi kehtestaja on 

veendunud, et kavandatav tegevus ei mõju kahjulikult selle Natura 2000 võrgustiku ala 

terviklikkusele ega mõjuta negatiivselt selle ala kaitse-eesmärki“. 

Loodusdirektiivi artikkel 6(4) ja KeHJSe § 45, lg 3 ja lg 4 näevad ette võimaluse juhuks, kui kava 

ehk strateegilise planeerimisdokumendiga võib siiski kaasneda oluline ebasoodne mõju Natura 2000 

võrgustiku ala(de)le, aga planeeritud tegevus on alternatiivsete lahenduste puudumise tõttu vajalik 

avalikkuse jaoks esmatähtsatel, sealhulgas sotsiaalset või majanduslikku laadi põhjustel, mil võib 

kava ehk strateegilise planeerimisdokumendi kehtestada Vabariigi Valitsuse nõusolekul ja 

asjakohaste hüvitusmeetmete rakendamisel. 

Kui planeeritud tegevus kahjustab loodusdirektiivi tähenduses esmatähtsat elupaika või esmatähtsat 

liiki, võib Vabariigi Valitsus anda nõusoleku vaid juhul, kui see on seotud inimese tervise, 

elanikkonna ohutuse või olulise soodsa mõjuga keskkonnaseisundile. Teistel juhtudel tuleb saada 

eelnev nõusolek Euroopa Komisjonilt. 
Euroopa Kohtu otsusega C-127/02 on välja toodud, kui põhjalik peab olema elupaikade direktiivi artikli 6 lõike 3 alusel läbi viidud 

hindamine võttes arvesse ettevaatusprintsiipi: „Mis puudutab loodusdirektiivi artikli 6 lõike 3 alusel läbi viidud hindamist, siis tuleb 

täpsustada, et selles ei tohi esineda lünki ning see peab sisaldama täielikke, täpseid ja lõplikke tuvastusi ning järeldusi, mis 

hajutaksid kõik põhjendatud teaduslikud kahtlused asjaomasel kaitsealal kavandatavate tööde mõju osas.“ 

Ühtlasi tuuakse samas kaasuses välja, millistel tingimustel võib kavale või projektile anda loa: „Kavale või projektile võib anda loa 

loodusdirektiivi artikli 6 lõike 3 tähenduses seega vaid tingimusel, et pädevad asutused on pärast kõigi selliste asjaomase kava või 

projekti aspektide väljaselgitamist, mis võivad eraldivõetuna või koostoimes teiste kavade või projektidega kahjustada Natura ala 

kaitse-eesmärke, ning parimate teadussaavutustega arvestades kindlaks teinud, et see ei avalda Natura ala terviklikkusele negatiivset 

mõju. Nii on see juhul, kui teaduslikust seisukohast ei ole mingisugust põhjendatud kahtlust sellise mõju puudumise osas. 

Hiiu maakonnaplaneeringu KSH aruandes p.2.5.2 on täheldatud, et 110 kV elektriliinide rajamine ja 

sihtide laiendamine võib: 

-   põhjustada Kukka-Luhastu loodusala le (RAH0000490) kaitse-eesmärgiks oleva metsaelupaiga 



(9050) kadu ning sooelupaiga (7160) mõjutamist, samuti võib avaldada negatiivset mõju 

kaitseeesmärgiks olevale taimeliigile (soohiilakas) – kasutatud on KSH aruande kooskõlastamisel 

olnud varianti 

-  mõjutada Paope loodusala (RAH0000484) kaitse-eesmärgiks olevaid elupaiku (9010*, 1150*) 

-  mõjutada Pihla-Kurisu loodusala (RAH0000485) kaitseeesmärgiks olevaid elupaiku (9080*, 

6270*, 6530, 9020*), võimalikud on ka mõjud kaitseeesmärgiks olevatele elupaikadele 

-   Tahkuna loodusalal 150 kV maakaabelliiinide rajamine mõjutab kaitseeesmärgiks olevaid 

metsaelupaiku ja võib põhjustada elupaikade kadu trassi alal 

-  Tihu loodusalal ( RAH0000591) on võimalikud negatiivsed mõjud, kuna kavandatav elektriliin 

läbib ala ning kaitse-eesmärgiks oleva loomaliigi (euroopa naarits) elupaika, samuti võib mõju 

avalduda metsaelupaikadele. 

-   Väinamere loodusalal (RAH0000605) võib elektriliini rajamine ja selle sihi laiendamine võib 

põhjustada kaitse-eesmärgiks olevate metsaelupaikade kadu ja niiduelupaikade mõjutamist 

-   Kõrgessaare- Mudaste linnuala l (RAH0000109) mõjutab elektriliini rajamine linnuala ja 

võib mõjutada kaitse-eesmärgiks olevate linnuliikide elupaiku 

-   Väinamere linnuala (RAH0000605) puhul võivad 110 kV elektriliini rajamine avaldada mõjutusi 

alale ning mõnedel juhtudel ka kaitse-eesmärgiks olevatele linnuliikidele või nende elupaikadele, 

olulised negatiivsed mõjud kaitseeesmärgiks olevatele liikidele ja elupaikadele on enamusel 

juhtudel ilmselt siiski välditavad või leevendatavad 

Lisada tuleb, et analüüsitud ei ole kogu planeeringujärgset elektrillinide rajamist (puudu on Tahkuna 

poolsaare 330 kV liinid, Kukka Luhastu loodasala lähistele jäävad võimalikud 330 kV liinid) ja 

nende mõju. Ilmselgelt on 330 kV liinide mõju oluliselt suurem kui 110 kV liinide mõju. 

Kahjustada saavad mitmed esmatähtsad elupaigad. 

Ettepanek: vastavalt KeHJS-le välistada kõik tegevused, mis võivad kahjustada Natura 2000 alasid 

või viia antud KSH raames läbi asjakohane hindamine ja alternatiivide kaalumine. 

 

5. Kõrgepingeliinid kui oht lindudele. 

Õhuelektriliini peamiseks looduskeskkonda mõjutavaks teguriks on lindude kokkupõrkeoht 

juhtmetega. Samas võib kogu Hiiumaad (ka kogu Lääne-Eestit ) lugeda lindude rändekoridoris. 

Kahjuks on KSH aruandes käsitlemata kõrgepingeliinide mõju rändel olevatele lindudele (nii 

toitumis- kui kevad- ja sügisränne). 

Ettepanek:  käsitlede kõiki planeeringus kaalutletud kõrgepingliine kui kokkupõrkeohtu lindudele. 

 

 

/allkirjastatud digitaalselt 31.07.2016/ 
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Teie: 26.07.2016 

 

Meie: kuupäev digitaalallkirjas  

nr 15-4 / 09762-1 

Vastus selgitustaotlusele 

Austatud proua Talts 
 
 
Olete Rahandusministeeriumi poole pöördunud selgitustaotlusega Hiiu maakonnaplaneeringu 

menetluse kohta, mis algatati Vabariigi Valitsuse 18.07.2013 korraldusega nr 337. Vastavalt 

ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse § 1 lõikele 1 menetletakse enne 

1.07.2015 algatatud planeeringud lõpuni, lähtudes kuni 30.06.2015 kehtinud 

planeerimisseaduses sätestatud nõuetest. Vastuse koostamisel oleme seega lähtunud kuni 

30.06.2015 kehtinud planeerimisseaduse (edaspidi PlanS) sätetest. 

 

PlanS § 18 lg 3 sätestab, et  maavanem teeb otsuse maakonnaplaneeringu vastuvõtmise kohta 

ja korraldab planeeringu avaliku väljapaneku maakonna keskuses ja teistes linnades ning 

planeeritava maa-ala valdade keskustes. Hiiu maavanem võttis Hiiu maakonnaplaneeringu 

vastu ja suunas avalikule väljapanekule 9. juunil 2016. 

 

PlanS § 18 lg 6 sätestab, et planeeringu avaliku väljapaneku ning avaliku arutelu toimumise 

ajast ja kohast teavitatakse ajalehe vahendusel hiljemalt üks nädal enne avaliku väljapaneku 

algust. Avalik väljapanek toimus 17. juunist kuni 31. juulini 2016, sellest teavitati avalikkust 

Hiiu maavalitsuse veebilehel 9. juunil ja ajalehes Hiiu Leht 10. juunil. Avaliku väljapaneku 

järgsest avalikust arutelust teavitati Hiiu maavalitsuse veebilehel 28. juulil ja ajalehes Hiiu 

Leht 29. juulil. Avalik arutelu toimub 31. augustil maavalitsuse saalis. 

 

Palute selgitust, kas planeerimisseaduse kohaselt tuleb avalikust arutelust teavitada avaliku 

väljapaneku teates ja vähemalt 5 nädalat enne avalikku arutelu.  

 

Selgitame, et avalikust arutelust tuleb teavitada vastavalt PlanS § 18 lõikes 6 ettenähtud 

korrale ehk hiljemalt üks nädal enne avaliku väljapaneku algust. Kuigi Hiiu maavalitsus 

teavitas avaliku arutelu toimumisest hilinenult avaliku väljapaneku ajal (Hiiu maavalitsuse 

veebilehel 28. juulil ja Hiiu Lehes 29. juulil ehk mõni päev vähem kui 5 nädalat enne avaliku 

arutelu toimumist), on sellega Rahandusministeeriumi hinnangul antud piisavalt aega, et 

kõigil planeeringust huvitatud isikutel oleks soovi korral võimalik avalikul arutelul osaleda. 

 

Palute selgitust, kuidas peaks lahendatama kujunenud olukord nii, et oleks järgitud Eesti 

Vabariigi seadusi ja kodanike huvid ei saaks riivatud.  

 

Juhime tähelepanu, et Rahandusministeerium hindab maakonnaplaneeringu kõigi 
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menetlusnõuete täitmist järelevalve käigus, hinnates kogu planeeringumenetlust kogumis. 

koostamisel on oluline silmas pidada, et igaühele oleks maakonnaplaneeringu avalikustamise 

käigus tagatud võimalus oma seisukohtade avaldamiseks. Planeerimisseaduse kohaselt esitab 

maavanem maakonnaplaneeringu järelevalve teostamiseks pärast avaliku väljapaneku ja 

avaliku arutelu läbiviimist ning vajalike paranduste ja täienduste sisseviimist planeeringusse.  

 
 
 
 
 
Lugupidamisega 
 
 
(allkirjastatud digitaalselt) 
Kaia Sarnet 
Regionaalvaldkonna asekantsler 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Teadmiseks: Hiiu Maavalitsus 
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Inge Talts 

inge.talts@gmail.com 

 

Teie: 31.07.2016 ja 25.07.2016 
 
Meie: 29.08.2016 nr 12-2/2016/92-55 
 

Hiiu maakonnaplaneeringu ja KSH aruande eelnõu avalik väljapanek 

Austatud proua Inge Talts 

Täname ettepanekute eest Hiiu maakonnaplaneeringule.  

Anname omapoolsed selgitused vastavalt Teie poolt toodud numeratsioonile. 

Puudused maakonnaplaneeringu menetluses 

1. On rikutud PlanS §14 lg 2 

Tallinna Tehnikaülikooli töö „Hiiumaa avamere tuulepark ja selle liitumine elektrisüsteemiga“ on 

koostatud Tallinna Tehnikaülikooli poolt 2008. aastal. Töö on osa Nelja Energia AS poolt 

koostatava meretuulepargi keskkonnamõjude hindamise (KMH) uuringutest ning see on 

avalikustatud KMH avalikustamise perioodil Keskkonnaministeeriumi veebilehel.  Nimetatud 

uuringut ei ole maakonnaplaneeringu koostamisel kasutatud, seega ei ole korrektne sellele ka 

maakonnaplaneeringus viidata.  

Nagu ka 11. novembril 2015 toimunud avalikul arutelul öeldi, esitas  Nelja Energia AS 

planeeringusse perspektiivsete elektriliinide ja alajaamade skeemi enne maakonnaplaneeringu 

eskiisi avalikku väljapanekut. Skeem baseerub AS Empower koostataval uuringul. Esitatud 

skeemi on kasutatud  planeeringu põhijoonisel ja seletuskirjas. Maavalitsusel ei ole nimetatud 

uuringut, samuti puudub täiendav informatsioon uuringu kohta. Maakonnaplaneeringus ei ole 

uuringut tervikuna kasutatud ega sellele ka viidatud. 

Uuring avalikustatakse Loode-Eesti tuulepargi KMH avalikustamise käigus, eeldatavasti toimub 

see 2016. aasta sügisel. Täpsemat  informatsiooni on Teil võimalik saada uuringu valdajalt. 

2. Teavitamine avaliku arutelu ajast ja kohast. 

Nõustume, et teade avalikust väljapanekust ning avalikust aruelust ei ole ilmunud ühe teatena. 

Üheks põhjuseks oli planeerimisseaduses nõutavast 4 nädalast pikem avaliku väljapaneku kestus, 

mis tulenes suveperioodist. Avalik väljapanek toimus ajavahemikus  17.06-31.07.2016.a Juuni 

algul ei olnud võimalik planeerida avaliku arutelu aega augusti lõpus, samuti ei olnud sel hetkel 

teada esitatavate ettepanekute arv ja sisu.  

Informatsioon avalikust arutelust ilmus Hiiu Lehes 29.07.2016, 16.08.2016 ja 26.08.2016, 

ametlikes teadaannetes alates 02.08.2016, maavalitsuse veebilehel alates 28.07.2016. Nii Teile 

kui ka kõigile teistele ettepanekute esitajatele on saadetud info avaliku arutelu toimumise kohta 

02.08.2016.  

Ettepanekud Hiiu maakonna maakonnaplaneeringu eelnõule 

1. Väärtuslikud maastikud, ilusad maanteelõigud ja vaatekohad 
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Võimalike tuuleparkide ühendamiseks vajalik 150 kV ja/või 330 kV pingega maakaabel kulgeb 

mööda Tahkuna poolsaart Kärdlani ja sealt edasi idasuunas mööda olemasolevat 10 kV 

elektriliini. Tegemist on kogu trassi ulatuses maakaabliga. Muuhulgas on maakonnaplaneeringus 

öeldud, et eelistatult tuleb paigaldada liinid avaliku kasutusega maadele (nt teemaale). 

2.  Elektrivõrk. 

Nõupidamine elektriühenduste teemal toimus Tallinnas 03.12.2015. Nõupidamisel osalesid 

Elering AS, OÜ Elektrilevi, Nelja Energia AS, Hiiu Maavalitsuse esindajad ning planeeringu 

konsultandid. Nõupidamine ei ole protokollitud, nõupidamise tulemusena lepiti kokku Hiiumaa 

elektritrasside paiknemise skeem (joonis 19). Juhime tähelepanu, et joonisel 19 on märgitud ka 

Lauka- Kärdla vaheline 110 kV ühendus. 

Konsultatsioonid elektrifirmadega toimusid e-posti vahendusel ajavahemikul 2015. aasta 

augustist  sama aasta detsembrini. 

Olete 09.11.2015 palunud esitada Hiiu maakonna maakonnaplaneeringu koostamisel kasutatud 

dokumendid, mille alusel on sisse viidud perspektiivsete elektri kõrgepingeliinide ja -kaablite 

asukohad. Maavalitsus on Teile sel hetkel olemas olevad skeemid esitanud samal päeval 

elektrooniliselt. 

Et selgitada elektrivõrgu arengu vajadusi ja võimalusi Hiiumaal, kasutasime Elering AS poolt 

tellitud uuringut “Hiiumaa elektrivarustuskindluse tõstmise sotsiaalmajanduslik uuring ja 

tehniline eeluuring”. Uuringu raames on viidud läbi sotsiaalmajandusliku mõju hindamine, 

keskkonnamõju eelhinnang ning tehniliste lahenduste eeluuring, seejuures on kaardistatud 

peamised probleemid Hiiumaal, mida seoses elektrivõrguga on defineerinud ettevõtjad ning 

omavalitsused. Uuring on kättesaadav maavalitsuse veebilehel 

http://hiiu.maavalitsus.ee/maakonnaplaneering   

Maakonnaplaneeringu seletuskirja ptk 4.5 käsitletakse  Hiiumaa elektrivõrgu arendamise  

peamisi suundi, mille tulemusel tekib  eraldi mastidel nn. sõltumatu  110 kV toitering  (Joonis 

19). Kolmas suund, Kärdla ja mandri vahelise ühenduse rajamine, mille tulemusena tekib 

ringtoide Hiiumaa ja mandri vahel, vastab uuringu variandile 3. 

Maakonnaplaneeringus ei ole kajastatud ainult ühe elektrifirmafirma tulevikuplaane. Tulenevalt 

uuringu tulemustest, koostöös elektrifirmadega Elektrilevi OÜ, Elering AS ja Nelja Energia AS ja 

samuti lähtudes Hiiu maakonna arengudokumentidest, on leitud optimaalne lahendus Hiiumaa 

elektrivõrgu arenguks ajalise perspektiiviga 2030+. 

Maakonnaplaneeringuga määratakse elektriliinide skemaatilised koridorid, kuid ei kavandata 

elektriliinide detailset paiknemist. Planeeringus on elektrivõrk kavandatud selliselt, et 

trassikoridori oleks vajadusel võimalik kavandada elektrivõrk 110 kV. 

Maakonnaplaneeringuga ei seata kitsendusi vaid antakse elektrivõrgu arengu põhimõtted ja 

kasutustingimused. Muuhulgas on planeeringus öeldud, et eelistada tuleb olemasolevaid 

trassikoridore, eelistatult tuleb paigaldada liinid avaliku kasutusega maadele (nt teemaale) ning et 

uued ja rekonstrueeritavad elektriliinid tuleb rajada maakaablitena kui see parandab olulisel 

määral elukeskkonna kvaliteeti. 

35 kV kuni 110 kV pingega liinid tagavad piisava elektriühenduse piirkonnaalajaamadele 

Laukas, Kärdlas, Käinas ja Emmastes. Piirkonnaalajaamadest omakorda tagatakse piisavad 

elektriühendused klientidele läbi kesk- ja madalpinge ühenduste. 

Emmaste- Lauka vahelisse koridori võib tulla 35 kV keskpinge või 110 kV kõrgepingeliin. 

Mõlemal juhul on elektriliini kaitsevöönd 25 meetrit. 

Pärast maakonnaplaneeringu kehtestamist koostatakse riigi eriplaneering, juhul kui kavandatakse 

110 kV liini, või projekt, kui kavandatakse maakaabelliini. Nii projekti kui eriplaneeringuga 

kaasneb keskkonnamõjude hindamine.  

http://hiiu.maavalitsus.ee/maakonnaplaneering
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Maavalitsuse puudub informatsioon, et liitumised elektrivõrguga muutuksid elektrivõrgu 

arendamisel või rekonstrueerimisel oluliselt kallimaks. Meile teadaolevalt muutuvad võrkudesse 

investeerimisel võrgud tugevamaks ja odavamaks. 

3. Meretuuleparkide ühendus läbi Hiiumaa 

Teie poolt nimetatud TTÜ eksperthinnang käsitleb konkreetset Harku Lihula- Singi liinivõrgu 

arendamist. Maakaablisse liinide paigaldamine on tõepoolest kulukam tegevus. Kuid seejuures 

tuleb arvestada, et elektriliini kaitsevöönd on maakaabli puhul oluliselt väiksem ning maakaablit 

peetakse uuringu kohaselt tormikindlamaks, mis saare oludes on oluline faktor. Samuti 

eeldatakse, et maakaablite puhul esineb rikkeid vähem võrreldes õhuliinidega ning visuaalne 

mõju on väiksem (lk 18).  

Võimalike meretuuleparkide ühendus tuleb maakaabelühendusena. TTÜ eksperthinnangus on 

soovitus mitte rajada tehnilistest, finantsilistest kui ka eetilis/poliitilistest põhjustest lähtuvalt 

erinevatest õhu- ja maakaabelliini lõikudest koosnevat nn kombineeritud vahelduvvoolu 

ülikõrgepingeliini (lk 19). Sellest soovitusest lähtuvalt on võimalike meretuuleparkide ühendus 

nii meres kui ka maismaal kavandatud kaabelliinina. 

4. Tuuleenergeetika teemaplaneering. 

Tulenevalt EhSRS § 11 lg 5 ei ole tuuleenergeetika teemaplaneeringut võimalik vaidlustada, sh ei 

ole võimalik selles osas esitada ettepanekuid ega vastuväiteid. 

Teemaplaneering jääb kehtima praegusel kujul. Teemaplaneeringu ptk 3.2 on käsitletud 

võimalusi elektrivõrguga liitumise kohta. Tuuleenergeetika treemaplaneeringut viiakse ellu 

lähtudes 01.07.2015 jõustunud planeerimisseadusest, seega tuleb järgnevalt koostada kohaliku 

omavalitsuse eriplaneering. Selle planeeringuga lahendatakse nii tuulikute asukohtade, kõrguse 

jms parameetritega seotud küsimused, samuti ka detailsed ühendused elektrivõrguga. Planeeringu 

elluviimisel tuleb kohaldada kehtivaid õigusakte. Tuuleparkide arendamiseks tuleb koostöös 

Kaitseministeeriumiga täpsustada elektrituulikute võimalikud positsioonid ja võimalikud 

kõrgused juba tuulepargi kavandamise algstaadiumis ning koostööd peab alustama juba enne 

tuulepargi kavandamise alustamist. Tuulegeneraatorite asukohad ja kõrgused määratakse selliselt, 

et oleks tagatud riigikaitselise ehitise töövõime. 

Täname juhtimast tähelepanu puudusele kooskõlastuste tabelis. Puudus on käesolevaks hetkeks 

kõrvaldatud. 

Ettepanekud Hiiu maakonna maakonnaplaneeringu KSH aruande eelnõule 

1. Natura eelhindamise konfliktialade kujutamine 

Konfliktalade teemat on käsitletud kogu planeeringu koostamise vältel. Oleme seisukohal, et 

planeeringu põhijoonisel (mis on lõpliku lahenduse joonis), ei ole vaja konfliktalasid näidata ning 

sellega konfliktalasid kehtestada, kuna vastav info on ajas muutuv. KSH aruandes on hinnang 

konfliktaladele leitav. 

2. Tahkuna poolsaare elektriliinide KSH 

KSH aruandes on käsitletud võimalikke mõjusid maakaabelliini rajamisel. Mõjud 150 kV ja 

330 kV liini puhul on sarnased. Täpne koridori laius pannakse paika järgmises arendusetapis, siis 

saab täpsustada ka võimalikke mõjusid. KSH aruanne vaadatakse üle ja vajadusel täpsustatakse 

teemat. 

3. Keskkonnamõju hinnangu muutmine ja selle põhjendamine 

Võimalike tuuleparkide ühendamiseks vajalik 150 kV ja/või 330 kV pingega maakaabel kulgeb 

mööda Tahkuna poolsaart Kärdlani ja sealt edasi idasuunas, tegemist on kogu trassi ulatuses 

maakaabelliiniga. Järgnevas etapis tuleb koostada projekt, sellega kaasneb keskkonnamõju 

hindamine (KMH), mille raames on vaja läbi viia Natura 2000 asjakohane hindamine. 

4. Tihu loodusala läbimine 
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Viidatud liini trassikoridor paikneb olemasolevas 10 kV liinikoridoris, mis asub riigi tugimaantee  

nr 84 Emmaste - Luidja maantee ääres. Tihu loodusala lõik läheb üle maantee piki Vanajõge. 

Maantee ja loodusala lõikumisel toimub ristumine loodusalaga, kuid ei toimu ristumist 

looduskaitsealaga (LKA). LKA-ga trassikoridor ei ristu ega kattu, kuna loodusala ja LKA piirid ei 

kattu kogu ulatuses. 

5. Natura hindamisest 

Kukka - Luhastu loodusala lähistele trassi määramist on eelhindamisel käsitletud (tabel 2 lk 22). 

Maakonnaplaneeringuga määratakse elektriliinide põhimõttelised koridorid, kuid ei kavandata 

elektriliinide täpset paiknemist. Maakonnaplaneeringuga ei seata kitsendusi vaid antakse 

elektrivõrgu arengu põhimõtted ja kasutustingimused.  

Planeerimisseaduse (jõustunud 01.07.2015) § 27 lg 2 kohaselt tuleb koostada riigi eriplaneering 

kui kavandatakse kõrgepingeliini alates pingest 110 kV. Riigi eriplaneeringuga lahendatakse 

liinikoridori täpne paiknemine ning räägitakse ka läbi võimalike maaomanikega. Seejuures tuleb 

läbi viia Natura asjakohane hindamine ning selgub, kas ja milline mõju täpselt avaldub, millised 

on alternatiivid jne. Seejuures pakutakse välja ka konkreetsemad leevendusmeetmed. 

Maakonnaplaneeringu KSH läbiviimisel selgitati, kas väljapakutud koridori asukoht on 

põhimõtteliselt võimalik ning seejuures ei tuvastatud trassi paiknemist välistavaid asjaolusid 

väljapakutud asukohas. 

Hindamisel on lähtutud seaduse nõuetest ja Natura hindamise juhendmaterjalist. Juhime 

tähelepanu, et keskkonnamõju strateegilisel hindamisel (KSH) ning keskkonnamõju hindamisel 

(KMH) on erinevad nõuded. Samuti märgime, et KSH aruande koostamisel ei lähtuta vaid ühest 

seaduse punktist, seadust tuleb lugeda tervikuna – arvestada tuleb ka planeeringu eesmärki ja 

lahendatavaid ülesandeid, mitte ainult Natura hindamise erisusi.  

5. Kõrgepingeliinid kui oht lindudele 

Võimalikku mõju lindudele on käsitletud näiteks ptk 2.5.2 Tabel 2, lk 27 Võimalik mõju 

Kõrgessaare-Mudaste linnualale ja lk 28 Mõju Väinamere linnualale, samuti ptk 2.6.3 lk 33 

Elektriliinide võimalik mõju kaitstavatele loodusobjektidele. Aruannet täiendatakse seoses 

võimaliku mõjuga rändlindudele. 

Olete oodatud Hiiu maakonnaplaneeringu ja planeeringu KSH aruande eelnõu avalikule 

arutelule, mis toimub 31.08.2016 kell 15.30 Hiiu Maavalitsuse saalis. 

 

 

 

 

 

Lugupidamisega 

 

 

(allkirjastatud digitaalselt) 

Riho Rahuoja 

Maavanem 

 

 

 

 

 

Urve Pill 

4636042 urve.pill@hiiu.maavalitsus.ee 
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Tere! 

 

Vastavalt Hiiu maakonnaplaneeringu ja KSH eelnõule lubatud kõrgepingeliinid Kärdla ümbruses, 

Partsis ja Suursadamas ei ole vastuvõetavad, kuna need otseselt halvendavad minu ja minu 

lähedaste elukeskkonda. 

 

Jään lootma alternatiivide kaalumisele ja planeeringu muutustele. 

 

Lugupidamisega, 

Jane Tõnurist 

(isikukood 47507170318) 
 



Leigri väljak 5 / 92401 Kärdla / Telefon 463 6040 / info@hiiu.maavalitsus.ee / www.hiiu.maavalitsus.ee 

Registrikood 70001834 

 

  

Jane Tõnurist (Skandi) 

jane.tonurist@muster.ee 

 

Teie: 31.07.2016  
 
Meie: 29.08.2016 nr 12-2/2016/92-53 
 

 

Hiiu maakonnaplaneeringu avalik väljapanek 

 

Austatud proua Jane Tõnurist. 

 

 

Järgnevalt anname selgitused Teie poolt esitatud vastuväitele. 

Hiiu maakonnaplaneeringu ajaline perspektiiv on aastani 2030+. Et selgitada elektrivõrgu arengu 

vajadusi ja võimalusi Hiiumaal, kasutasime Elering AS poolt tellitud uuringut “Hiiumaa 

elektrivarustuskindluse tõstmise sotsiaalmajanduslik uuring ja tehniline eeluuring”. Uuringu 

raames on viidud läbi sotsiaalmajandusliku mõju hindamine, keskkonnamõju eelhinnang ning 

tehniliste lahenduste eeluuring, seejuures on kaardistatud peamised probleemid Hiiumaal, mida 

seoses elektrivõrguga on defineerinud ettevõtjad ning omavalitsused.  

Uuring on kättesaadav maavalitsuse veebilehel http://hiiu.maavalitsus.ee/maakonnaplaneering  

Tulenevalt uuringu tulemustest ning koostöös elektrifirmadega Elektrilevi OÜ, Elering AS ja 

Nelja Energia AS on leitud optimaalne lahendus Hiiumaa elektrivõrgu arenguks. 

Hiiu maakonnaplaneeringu üheks eemärgiks on uuenduslik, jätkusuutlik ja mitmekesine 

majandus. Et seda eesmärki täita, on vaja arendada ettevõtlust, tootmist, sadamaid, 

transpordiühendusi ja energeetikat. Elektrivõrgu areng üks olulisemaid tingimusi maakonna 

ettevõtluse arendamisel ning töökohtade loomisel. 

Maakonnaplaneeringuga määratakse elektriliinide skemaatilised koridorid, kuid ei kavandata 

elektriliinide detailset paiknemist. Planeeringus on elektrivõrk kavandatud selliselt, et 

trassikoridori oleks vajadusel võimalik kavandada elektrivõrk 110 kV. 

Planeerimisseaduse (jõustunud 01.07.2015) § 27 lg 2 kohaselt tuleb koostada riigi eriplaneering 

kui kavandatakse elektriliini alates pingest 110 kV. Riigi eriplaneeringuga lahendatakse 

liinikoridori täpne paiknemine ning räägitakse ka läbi maaomanikega.  

Maakonnaplaneeringuga ei seata kitsendusi vaid antakse elektrivõrgu arengu põhimõtted ja 

kasutustingimused. Muuhulgas on planeeringus öeldud, et eelistada tuleb olemasolevaid 

trassikoridore, eelistatult tuleb paigaldada liinid avaliku kasutusega maadele (nt teemaale) ning et 

uued ja rekonstrueeritavad elektriliinid tuleb rajada maakaablitena kui see parandab olulisel 

määral elukeskkonna kvaliteeti.  

http://hiiu.maavalitsus.ee/maakonnaplaneering


Olete oodatud Hiiu maakonnaplaneeringu ja planeeringu KSH aruande eelnõu avalikule 

arutelule, mis toimub 31.08.2016 kell 15.30 Hiiu Maavalitsuse saalis. 

 

 

 

Lugupidamisega 

 

 

(allkirjastatud digitaalselt) 

Riho Rahuoja 

Maavanem 

 

 

 

 

 

 

 

Urve Pill 

4636042 urve.pill@hiiu.maavalitsus.ee 

 

 



Hiiu maavalitsus 

Leigri väljak 5 

92401, Kärdla 

Hiiumaa 

 

31. juuli 2016 

 

Teema: Vastuväited koostatava Hiiu maakonnaplaneeringu vastu 

 

 

Demokraatia tuumpõhimõte on, et avaliku võimu tegevus peab alati juhinduma üldise kasu 

ülimuslikkusest ühe huvigrupi kasu suhtes. Selle põhimõtte vastu on Hiiu maavalitsus kõnealuse 

uue Hiiu maakonnaplaneeringu ja sellega seotud planeeringute koostamise käigus alatasa eksinud. 

Näen maavalitsuse koostöös ühe huvigrupiga mitte ainult moraalset eksimust demokraatia 

tuumpõhimõtte suhtes, vaid ka ebaseaduslikku riigiabi. 

 

Ma ei näe, et kõnealune planeering oleks arvestanud mitmete seni suuliselt ja kirjalikult esitatud 

vastuväidete ja ettepanekutega, seal hulgas mitte ühegi minupoolsega. See on õigusriigis 

vastuvõetamatu. Vastava ametniku isiklikke veendumusi, et justkui ikka olevat midagi arvestatud, ei 

saa pidada argumentideks. Planeerimisprotsessi sekkumine ei ole nalja tegemine; kodanikele nende 

vastuväidete peale totrusi kirjutada maavalitsus ei tohi.  

 

Planeering toetub mitmeski juhtgrupi seisukohtadele ja sellele, kas juhtgrupp (või koguni 

maavalitsuse töötaja) tundis end olevat veendud ühe või teise vastuväite poolt. Samas, näiteks mis 

puudutab kohalike omavalitsuste vastuväiteid, ei ütle seadus kusagil, et vastuväites toodud vastuolu 

seadusega peaks mõjuma mõnele ametlikule või huvigrupile veenvalt, vaid on piirdutud nõudega, et 

on viidatud vastuolule. Tõsiselt võetavuseks peab vastuolu niisiis olema veenev vaid viitajale 

endale. Näen, et juhtgrupi liikmed on süstemaatiliselt ülehinnanud oma isiklikke kodanikuõigusi. 

Põhiseaduse ees on juhtgrupi liikmetel täpselt sama palju õigust elule, elukeskkonnale ja 

elementaarsele elatisele kui igal teisel kodanikul või elanikul; avalikust rahast elavate ametnike 

vastavad õigusi on isegi lihtkodaniku omadega võrreldes piiratud. 

 

Kahjuks on maavalitsus aga eiranud suure hulga huvigruppide seisukohti. Kui vaatame elektriliine, 

mida planeering ette näeb, siis on ilmne, et arvestatakse tuuleparkide arendajate huvidega. Meile on 

tänased nimed teada, aga kuna põhimõtteliselt on eraettevõtetel õigus oma osakuid/aktsiaid ja 

kohustusi/õigusi vabalt edasi müüa, siis ei näe ma nimede nimetamiseks vajadust. Seda enam, et 

viimase kümnendi jooksul on tuuleenergeetika arendajad, kes Hiiumaa ümber tiirutavad ja riigi raha 

eest planeeringuid organiseerivad, kasutanud mitmeid vorme ja nimesid. Maavalitsusele on 

usaldatud õigustatud subjektina tänaseks üle seitsme tuhande allkirja tuuleparkide vastu nii Hiiu 



maal kui merel. Need allakirjutanud kuuluvad erinevatesse vanusegruppidesse; nende hulgas on ka 

inimesi, kes elavad mujal Eestis ja välismaal, rõhutades Hiiumaa tähtsuse leviala; nad esindavad 

erinevaid haridustasemeid, erialasid, ettevõtlusvorme ja erinevaid ootusi Hiiumaa majanduslikule 

ja/või rekreatsioonikeskkonnale. Kui üldse on võimalik rääkida laiast avalikust huvist, siis on see 

nende inimeste selja taga. Neil inimestel oli õigus iseenda – maksumaksja – palgal olevatest 

inimestest oodata, et nende antud allkirjadega arvestatakse, et maavalitsus keeldub konkreetselt 

igasugust lootust andmast tuuleenergeetika arendajatele Hiiumaal ja selle ümbruses.  

 

Mäletan jutuajamist 2009. aastal noore töötajaga Nelja Energiast. Ta kurtis, et maavalitsus ei ole 

konkreetne; kui maavalitsus konkreetselt ütleks, et meil rõhuv enamus huvigruppe ei taha Hiiumaa 

ümbrusse suurtööstust, siis me ei hakkaks rohkem ressurssi kulutama; alternatiiv oleks 

graniitaluspõhi Soomes. Maavalitsusel on olnud 2009. aastast saadik aega nende väga erinevate 

huvigruppidega arvestada ja tuuleenergeetika arendajatega konkreetselt suhted lõpetada. Selle 

asemel on maavalitsusest aga oldud tuuleenergeetika arendajate suhtes väga koostööaldis, andes 

neile lootust ärikasumiks ja panustades neisse lugematul hulgal maavalitsuse töötajate töötunde. 

Samas sai näiteks majandusharu, mis tegeleb Hiiumaa kui looduspärli tutvustamisega, kirjalikult 

maavalitsusest eitava vastuse 200-eurosele rahataotlusele vahendite lõppemise tõttu! 

 

Maavalitsus on õigustanud oma erapoolikust ühe huvigrupi esindamisel suur-elektritarbijate 

toetamisega. Ptk. 4.5.1 Elektrivõrk lk.54-55 nähakse ette Leisi-Käina-Kärdla ühendust uue 110 kV 

liini rajamise näol ja Leisi-Emmaste-Lauka vahelist kuni 110 kV ühendust. 

Lubatakse, et tekib Leisi alajaamast algav ja sulguv sõltumatu ringtoide, mis annab võimalusi 

arenguteks ja elektrivõrguga liitumiseks Hiiumaa läänepiirkonnas. Esiteks, kui Leisist lähtuv üks 

110 kV liin ulatuks Kärdlasse ja teine 110 kV ulatuks Emmaste kaudu Laukale, siis ei tekiks 

sulguvat 110 kV ringi, ehk siis sinna on mõeldud veel midagi, mida see planeering täna ei avalda. 

Teiseks, Emmaste-Lauka liini kõrval olevatel elektritarbijatel olevat võimalus kas liituda 110 kV 

liinile või tarbida elektrit 10 kV liinilt (mis jääb siis tõenäoliselt alles). Läheme konkreetseks.  

 

Väike- ja keskmise suurusega ettevõtted, kes meil on siin täna ja keda ning kelle sarnaseid soovib 

siia terve skaala elanikkonna huvigruppe, kuna need pakuvad tööd, need sobivad 

biosfäärikaitsealasse jne, ei hakka iial tarbima nii suurt kogust elektrit, kui planeeritavad liinid 

tõotavad. On ilmselge, et peetakse silmas kedagi teist. Palju Lauka saeveskil veel metsa maha võtta 

on käesoleval sajandil, et see energia ära tarbida? Võiks ju kaaluda hoopis ka Leisu-Nurste 

tööstusklastri üüratut laienemist. Hiiumaale on tegu olulise klastriga, aga täna ma ei näe, millisest 

tagataskust nad tõmbaksid välja pataka raha ´mahasõidu´ ehitamiseks 110 kV-selt elektrikiirteelt, 

kui just tuuleenergeetika arendajad vajalikus summas pistist ei organiseeri. Pealegi, kui me vaatame 

konkreetset planeeringut, mis täna meie ees on, siis selle läänepoolse liini pinge ja koridori 

ülespumpamine sisuliselt pühib kaardilt lääne ühe olulisima ettevõtte AS Dale tootmise. Kui 

erapoolik ametnik/juhtgrupp otsib katet oma valgust kartvale erapoolikusele, siis võiks otsida ikka 



mõne kasvõi segase ettekäände, mitte naeruväärse. Asi on aga naerust kaugel. Paar aastat tagasi 

võisin kohaliku külaseltsi juhatuse liikmena avalikkusele uhkusega kirjutada, et meie külas on 15 

elanikku ja 52 töökohta. Kes tahaks jääda tööle 110 kV kõrgepingeliini all? Ainult väga vaene 

inimene, kes peab nurkusega tõdema, et mõni mees Tallinnas on nii palju rohkem Eesti Vabariigi 

kodanik, et Hiiu maavalitsus on sunnitud lähtuma just selle Tallinnast tuleva maksja huvidest ja 

kõrvale jätma kõigi teiste huvid, seal hulgas kohaliku töötaja omad. 

 

Suure toetamise tähe all tegelikult nuga selga kohalikule väikese ja keskmise suurusega ettevõttele 

on ka planeeringus kajastuv mõte, et Lõuna- ja Lääne-Hiiumaal võiks bussiliinid olla 

ebaregulaarsed. Vaadake ühistranspordi kasutamise statistikat! Nii Hindul kui Leisus-Nurstes 

käivad kümned inimesed tööl, koolilastest rääkimata, kellel on vaja lisaks koolile käia ka ringides ja 

muid asju ajamas. Mis muud suur-elektritarbijat me saame ette kujutada, kellel pole tarvis töötajaid 

tootmiskohta peale kõrgtehnoloogilise elektrijaama? Küll aga tuleb tõdeda, et kui muuta Lõuna- ja 

Lääne-Hiiumaa tööandjate jaoks kättesaamatu tööjõuga kolgasteks, siis on elektritootjatel tüli 

vähem. Kõpus on nõudebussidega proovitud. Kohalikule elanikule ja kohaliku ettevõtluse toetajale 

on täiesti vastuvõetamatu, et bussiliinid Lõuna- ja Lääne-Hiiumaal muutuksid ebaregulaarseks. 

 

Tulen tagasi allkirjade juurde. Minuga võttis mõni aeg tagasi kontakti noormees, kes muretses, kas 

kodanikuliikumine Võitlus Tuuleveskitega on ikka arvestanud kehtiva andmekaitse 

seadusandlusega. Ma ei taibanud talle muud midagi öelda, kui ei igal allkirjalehel oli kirjas, et need 

esitatakse Vabariigi Valitsusele, Presidendile, Riigikogule, Europarlamendile, Hiiu maavalitsusele ja 

Hiiumaa kohalikele omavalitsustele. See asjaolu mitte ainult et ei lubanud, vaid kohustas allkirjade 

kogujaid varem või hiljem need nimed adressaatidele avaldada! Tänaseks tean, milles probleem oli. 

Maavalitsus mitte ainult ei jätnud oma poliitikas nende allkirjadega arvestamata – ei ole 

konkreetselt arendajatele öelnud, et siia pole mõtet ühtegi töötundi investeerida – vaid on koguni 

need allkirjad avalikustanud isikutele, kes ei kuulu ühegi nimetatud kogu liikmeskonda ega ole 

allkirjade üleandmisest saadik neisse kuulunud. (Juhin tähelepanu sellele, et need allkirjad ei ole 

dokument, mis kuuluks mingi konkreetse planeeringu juurde ning vajaks seega vastavalt 

avalikustamist, vaid on dokument, mis on algusest peale kavandatud planeeringute ülesena ja 

kehtivad kõigi teemaga haakuvate planeeringute puhul.) Kui suudetakse tõestada, et tegu ei ole 

otsese andmekaitseseaduse rikkumisega maavalitsuse ametnike poolt, siis jääb ikkagi õhku fakt, et 

tegu on moraalse rikkumisega. Võõraid kirju ei anta lugeda neile, kellele kirjutaja ei võinud teada, 

et need lugeda antakse. Allkirjastatud lause on küll avalik, aga allkirjad ainult neile, kellele 

näitamise allakirjutanu võis ette näha. Üks konkreetne maavalitsuse töötaja saadab, tuleb välja, aga 

isegi teiste huvigruppide meilikirjavahetust edasi ühele konkreetsele tuuleenergeetika arendajale! 

Tänase seisuga karistamatult!? Seesama maavalitsuse töötaja on teisalt aga eksinud ka nõude vastu 

planeeringu aluseks olevate dokumentide tekste huvilistele avaldada. 

 

Maakonnaplaneeringu alusmaterjalide seas on nimelt elektrivõrgu planeerimiseks alusdokument 



„Hiiumaa elektrivarustuskindluse tõstmise sotsiaalmajanduslik uuring ja tehniline eeluuring 

(Elering, 2014). Selles nähakse optimaalse arenguna Käina-Kärdla 110 kV liini loomist. Hiiumaa 

lääneossa ei kavandata kõrgepingliini. 11.11.2015 maakonnaplaneeringu eskiisi arutelul ei varjatud, 

et „Planeeringu koostamisel on tehtud koostööd (…) Nelja Energiaga. Nelja Energia uuringu võrgu 

väljaarendamisest seoses võimalike meretuuleparkidega koostas Tallinna Tehnikaülikool aastal 

2008; dokumenti kaasajastavat AS Empower; see polevat valmis. Meretuuleparki ühendava 

elektrivõrgu kulgemise joonis esitati vahetult enne planeeringu avalikustamist ning toetub sellele 

uuringule. Juhtrühma protokollist loeme: "Tallinna Tehnikaülikooli töö (Nelja Energia) „Hiiumaa 

avamere tuulepark ja selle liitumine elektrisüsteemiga“. Seda tööd ei ole maavalitsus välja andnud, 

hoolimata küsimisest. Planeerimisseadus (kuni 30.06.2015 kehtiv variant ehk antud planeeringule 

kohalduv) ütleb: § 14. Planeeringu koostamiseks vajalike andmete kättesaadavus ja säilitamine  

(1) Planeeringu koostamiseks vajalikke andmeid on planeeritaval maa-alal asuvad või planeeritava 

maa-ala kohta käivaid andmeid valdavad isikud kohustatud tasuta andma planeeringu koostamist 

korraldavale ministeeriumile, maavanemale, kohalikule omavalitsusele või nende poolt volitatud 

planeeringu koostajale.  

(2) Planeeringu koostamist korraldav ministeerium, maavanem või kohalik omavalitsus on 

kohustatud tagama planeeringu koostamise käigus kogutud andmete ja materjalide säilimise ning 

huvitatud isikutele kättesaadavuse. 

Maavaltisuse erapoolik ümberkäimine andmete, osapoolte ja riiklike õigusaktide nõuetega on 

lubamatu. 

 

Ei saa jätta mainimata, et on seadusevastane mitte esitada avaliku arutelu kuupäeva avaliku 

väljapaneku teates. Kui ametnik laseb end kas meelitada või ähvardada ühe huvigrupi/potentsiaalse 

rahalise kasumi saaja sisulisse teenistusse avalike huvide vastu, siis teda kas karistatakse või 

karistus viibib. Kui ta aga veel ootab, et kodanikud, kes ei ela maksumaksja rahast, oleksid kogu 

aeg varnast võtta, laseksid ennast jooksutada ka üle elementaarse juriidilise korrektsuse piiride, 

võtab see häbematus sõnatuks. 

 

Ma usun, et ka kodanikul võiks olla prioriteediks avalik huvi. Juriidilistel põhjustel ei saa ma 

siinkohal aga jätta mainimata, et elektriliin, millel pole mingit muud alust ega mõtet Lääne-

Hiiumaad läbida peale riigi kaitsevõime ja looduskeskkonna suhtes korvamatult ohtlike 

tuuleparkide, läbib teiste seas ka minu isiklikku kaasomandis olevat kinnistut (Laasmakopli, 

17501:002:0419 Leisu külas). Trassikoridori laiendamine ei pühi niisiis teelt mitte ainult kohaliku 

väga suure tähtsusega, samas Eestis laiemalt tunnustust leidnud ekspordiga tegeleva ettevõtte nurka, 

vaid hävitab suure osa ka minu metsatükist, mis varjab mu koduõue meretuulte eest. Kui on tarvis 

rääkida oma back yardist, isegi siis ei saa öelda, et oleks ruumi kõnealuse planeeringuga rahul olla.  

 

Lisaks kodule riivab see planeering ka mu karjääri ja elatist. Töötan turismisektoris, giidi ja 

reisisaatjana. Minu ettevõtte põhikapital on Hiiumaa looduskeskkond. Minule kui rahvusvahelisele 



giidile ja reisijuhile - nagu ka mu kolleegidele - on vastuvõetamatud kõrgepingeliinid nii Tahkunas, 

Kärdla ümbruses, Partsis, Suuresadamas ja Emmaste-Nurste-Puski-Lauka marsruudil. 

 

Lõpetan veel isiklikuma noodiga. 

Maavanem, kui olete otsustanud mistahes põhjusel, mille tuvastamist seadusandlus ei ole andnud 

kodaniku õiguseks, anda end kellegi teise teenistusse peale Teie leivaisa Eesti riigi ja ühiskonna, siis 

on see Teie valik, mille tagajärjed heidavad varju vaid Teie perekonnale. Teie alluvate õigus valida 

otsese ülemuse käsu täitmise (ja kuupalga lootuse järgmises kuus) ja kodakondsusest tulenevate 

lojaalsusnõuete täitmise (mis ei too kohe kaasa otseselt tarbitavaid hüvesid) vahel on kraad 

piiratum. Poliitiku ja ametniku mänguruum seaduslikkuse ja kriminaalse ning kõlbelise ja 

seadusega otseselt mitte keelatu piirimail sõltub tema riskeerimisvalmidusest ja kodusest 

kasvatusest. Alati kannatavad selle tagajärgede all lähedased, kellel on vähe kaasa rääkida. On 

olukordi, kus vastuvõetamatut kas ei avastata, ei avalikustata, ei karistata või see ei leia üldist 

hukkamõistu, vähemalt mitte kohe. Kellel jultumust jätkub, võib endale sageli lubada nii mõndagi. 

Hiiumaal on aga väike kogukond. Inimesed ei unusta põlvkondade viisigi väikeseidki asju. 

Kollaboratsioonil Hiiumaa kui tänase paradiisisaare korvamatul rikkumisel tulevaste põlvede jaoks 

on aga mõju Teie alluvate nendele pereliikmetele, kes täna ei saa kuidagi kaasa rääkida. Te peaksite 

sellele mõtlema! Te ei tohiks oma alluvaid panna valiku ette: võileib või eneseväärikus, toasoe või 

laste hea nimi. 

 

 

Lootuses, 

/allkirjastatud digitaalselt/ 

Kristi Ugam 

 

Leisu küla elanik 

Agapäeotsa seltsi ja Hiiumaa reisijuhtide seltsi juhatuse liige 

Emmaste vallavolikogu liige  

 

Leisu Välja 92052 Hiiumaa 

Tel: 56654859 

Email: kristi.ugam@gmail.com 
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Kristi Ugam 

kristi.ugam@gmail.com 

 

Teie: 31.07.2016  
 
Meie: 30.08.2016 nr 12-2/2016/92-57 
 

Hiiu maakonnaplaneeringu ja KSH aruande eelnõu avalik väljapanek 

Austatud proua Kristi Ugam 

 

Täname ettepanekute eest Hiiu maakonnaplaneeringule.  

Järgnevalt anname selgitused Teie kirjas toodud Hiiu maakonnaplaneeringut puudutavatele 

ettepanekutele ja märkustele. 

Maakonnaplaneeringu koostamise protsess ja avalikustamine. 

Maakonnaplaneeringu üks peamisis ülesandeid on tasakaalustada omavalitsuste ja riigi huve. 

Maakonnaplaneeringu juhtrühma kuuluvad kõigi Hiiumaa omavalitsuste esindajad, kaasatud on 

spetsialiste Põllumajandusministeeriumist, Keskkonnaametist, Maanteeametist, 

Muinsuskaitseametist, Päästeametist, samuti on kaasatud eksperte transpordikorralduse ning 

energeetika osas. Maakonnaplaneeringu menetlemise vältel on korraldatud 3 avalikku 

väljapanekut ning 3 avalikku aruelu. Lisaks sellele on maakonnaplaneering ja sellega seonduvad 

dokumendid olnud kättesaadavad maavalitsuse veebilehel ka avalike väljapanekute välisel ajal 

ning huvilistel on olnud võimalik esitada oma ettepanekuid kogu protsessi vältel.  

Planeeringu koostamisel on võimalusel arvestatud kõigi põhjendatud ettepanekutega. Juhul kui 

ettepanekuga arvestamine ei ole olnud võimalik, on maavalitsus vastuskirjades oma seisukohti ka 

põhjendanud. 

Planeerimine on avalik protsess ning selle raames tuleb kõigil osapooltel arvestada, et nende 

saadetud seisukohad on avalikud.  

Palume nimetada konkreetne juhtum, kus Teie hinnangul on käesoleva maakonnaplaneeringu 

koostamise vältel rikutud andmekaitset puudutavaid õigusakte (sh vastav säte), vastasel juhul ei 

ole maavalitsusel võimalik Teie poolt esitatud märkusele vastata. 

Elektrienergia 

Et selgitada elektrivõrgu arengu vajadusi ja võimalusi Hiiumaal, kasutasime Elering AS poolt 

tellitud uuringut “Hiiumaa elektrivarustuskindluse tõstmise sotsiaalmajanduslik uuring ja tehniline 

eeluuring”. Uuringu raames on viidud läbi sotsiaalmajandusliku mõju hindamine, keskkonnamõju 

eelhinnang ning tehniliste lahenduste eeluuring, seejuures on kaardistatud peamised probleemid 

Hiiumaal, mida seoses elektrivõrguga on defineerinud ettevõtjad ning omavalitsused. Uuring on 

kättesaadav maavalitsuse veebilehel http://hiiu.maavalitsus.ee/maakonnaplaneering   

Maakonnaplaneeringu seletuskirja ptk 4.5 käsitletakse  Hiiumaa elektrivõrgu arendamise  peamisi 

suundi, mille tulemusel tekib  eraldi mastidel nn. sõltumatu  110 kV toitering  (Joonis 19). Kolmas 

http://hiiu.maavalitsus.ee/maakonnaplaneering


suund, Kärdla ja mandri vahelise ühenduse rajamine, mille tulemusena tekib ringtoide Hiiumaa ja 

mandri vahel, vastab uuringu variandile 3. 

Maakonnaplaneeringus ei kajastata ainult ühe elektrifirma tulevikuplaane. Tulenevalt uuringu 

tulemustest, koostöös elektrifirmadega Elektrilevi OÜ, Elering AS ja Nelja Energia AS ja samuti 

lähtudes Hiiu maakonna arengudokumentidest, on leitud optimaalne lahendus Hiiumaa 

elektrivõrgu arenguks ajalise perspektiiviga 2030+. 

Maakonnaplaneeringuga määratakse elektriliinide skemaatilised koridorid, kuid ei kavandata 

elektriliinide detailset paiknemist. Muuhulgas on planeeringus öeldud, et eelistada tuleb 

olemasolevaid trassikoridore, eelistatult tuleb paigaldada liinid avaliku kasutusega maadele (nt 

teemaale) ning et uued ja rekonstrueeritavad elektriliinid tuleb rajada maakaablitena kui see 

parandab olulisel määral elukeskkonna kvaliteeti. 

Planeeringus on elektrivõrk kavandatud selliselt, et trassikoridori oleks vajadusel võimalik 

kavandada elektrivõrk pingega 35kV või 110 kV. Emmaste- Lauka vahelisse koridori võib tulla 35 

kV keskpinge või 110 kV kõrgepingeliin. Mõlemal juhul on elektriliini kaitsevöönd 25 meetrit. 

Maakonnaplaneeringuga määratakse elektriliini koridor, seejuures on seletuskirjas sätestatud, et 

elektriliini kavandamisel eelistatakse kavandatavate liinide puhul olemasoleva koridori kasutamist, 

et mõjud keskkonnale oleksid minimaalsed. Juhul kui see ei ole võimalik, vaadatakse alternatiivset 

trassikoridori. Maakonnaplaneeringuga ei seata kitsendusi maakasutusele ega isikutele vaid 

antakse elektrivõrgu arengu põhimõtted ja kasutustingimused. Pärast maakonnaplaneeringu 

kehtestamist koostatakse riigi eriplaneering, juhul kui kavandatakse 110 kV liini, või projekt, kui 

kavandatakse maakaabelliini. Nii projekti kui eriplaneeringuga kaasneb keskkonnamõjude 

hindamine.  

Võimalike tuuleparkide ühendamiseks vajalik 150 kV ja/või 330 kV pingega maakaabel kulgeb 

mööda Tahkuna poolsaart Kärdlani ja sealt edasi idasuunas mööda olemasolevat elektriliini. 

Tegemist on kogu trassi ulatuses maakaabliga. 

Käesoleva maakonnaplaneeringuga ei kavandata tuuleparkide alasid ega tuuleparke. 14.08.2015 

Hiiu maavanema korraldusega nr 1-1/2015/140 kehtestatud Hiiu maakonnaplaneeringu 

teemaplaneering  "Tuuleenergeetika" jääb kehtima ka peale maakonnaplaneeringu kehtestamist. 

Teemaplaneeringu ptk 3.2 on käsitletud võimalusi elektrivõrguga liitumise kohta. 

EhSRS § 11 lg 5 ei ole teemaplaneeringut võimalik vaidlustada, sh ei ole võimalik selles osas 

esitada ettepanekuid ega vastuväiteid. 

Ühistransport 

Regulaarse ja ebaregulaarse ühistranspordiühendusega piirkondade määramisel on lähtutud 

inseneribüroo Stratum poolt 2015. aastal koostatud tööst „Hiiumaa ühistranspordi mudeli 

väljatöötamine“ (maakonnaplaneeringu lisa nr 2). Uuring on kättesaadav maavalitsuse veebilehel 

http://hiiu.maavalitsus.ee/maakonnaplaneering. 

Nii uuringu kui ka praeguste piletimüügiandmete põhjal ei ole otstarbekas Emmaste-Õngu ja 

Emmaste-Tohvri (sealhulgas ka Sõru peatus) lõigul tulenevalt madalast nõudlusest nendele 

lõikudele aastaringselt regulaarset ühistransporti planeerida. Ühistransport on nendel lõikudel juba 

praegu hooajaline või nõudepõhine. Käesoleval ajal on nendel lõikudel käigus mitmed hooajalised 

(maakonnaliinid 625, 626, 637, 638, 640, kaugliin 704) ja nõudepõhised liinid (maakonnaliinid 

625 ja 641-1 Nurste-Õngu lõigul). Lisame vastava täienduse planeeringu seletuskirja 

peatükkidesse 1.4 ning 6. 

Maakonnaplaneeringus on sätestatud, et suurema nõudlusega liikumissuundadel (üle 50 inimese) 

tuleb ka edaspidi tagada regulaarne ühistranspordiühendus. Väiksema nõudluse korral on 

otstarbekas kasutada nõudluspõhist veoteenust.  

Olete oodatud Hiiu maakonnaplaneeringu ja planeeringu KSH aruande eelnõu avalikule 

arutelule, mis toimub 31.08.2016 kell 15.30 Hiiu Maavalitsuse saalis. 

http://hiiu.maavalitsus.ee/maakonnaplaneering


 

 

 

 

Lugupidamisega 

 

 

(allkirjastatud digitaalselt) 

Riho Rahuoja 

Maavanem 

 

 

 

 

 

 

 

Urve Pill 

4636042 urve.pill@hiiu.maavalitsus.ee 
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Urve Pill

Saatja: Lembit Vainumäe | LeVa AS <lembit@leva.ee>

Saatmisaeg: 31. juuli 2016. a. 22:47

Adressaat: hiiu.info

Teema: Maakonnaplaneering.

Tere! 

 

Kõrgepingeliinid Tahkunas, Kärdla ümbruses, Partsis, Suursadamas ja Emmaste-Nurste-Puski-Lauka ei ole 

minule vastuvõetavad. 

 

Lugupidamisega, 

Lembit Vainumäe 

5050626  
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Lembit Vainumäe | LeVa AS 

lembit@leva.ee 

 

Teie: 31.07.2016  
 

Meie: 29.08.2016 nr 12-2/2016/92-56 
 

Hiiu maakonnaplaneeringu ja KSH aruande eelnõu avalik väljapanek 

Austatud härra Lembit Vainumäe 

Täname ettepanekute eest Hiiu maakonnaplaneeringule.  

Järgnevalt anname selgitused Teie poolt esitatud vastuväidetele. 

Hiiu maakonnaplaneeringu ajaline perspektiiv on aastani 2030+. Et selgitada elektrivõrgu arengu 

vajadusi ja võimalusi Hiiumaal, kasutasime Elering AS poolt tellitud uuringut “Hiiumaa 

elektrivarustuskindluse tõstmise sotsiaalmajanduslik uuring ja tehniline eeluuring”. Uuringu 

raames on viidud läbi sotsiaalmajandusliku mõju hindamine, keskkonnamõju eelhinnang ning 

tehniliste lahenduste eeluuring, seejuures on kaardistatud peamised probleemid Hiiumaal, mida 

seoses elektrivõrguga on defineerinud ettevõtjad ning omavalitsused.  

Uuring on kättesaadav maavalitsuse veebilehel http://hiiu.maavalitsus.ee/maakonnaplaneering   

Tulenevalt uuringu tulemustest ning koostöös elektrifirmadega Elektrilevi OÜ, Elering AS ja 

Nelja Energia AS on leitud optimaalne lahendus Hiiumaa elektrivõrgu arenguks. 

Hiiu maakonnaplaneeringu üheks eemärgiks on uuenduslik, jätkusuutlik ja mitmekesine 

majandus. Et seda eesmärki täita, on vaja arendada ettevõtlust, tootmist, sadamaid, 

transpordiühendusi ja energeetikat. Elektrivõrgu areng üks olulisemaid tingimusi maakonna 

ettevõtluse arendamisel ning töökohtade loomisel. 

Maakonnaplaneeringuga määratakse elektriliinide skemaatilised koridorid, kuid ei kavandata 

elektriliinide detailset paiknemist. Planeeringus on elektrivõrk kavandatud selliselt, et 

trassikoridori oleks vajadusel võimalik kavandada elektrivõrk 110 kV. 

Planeerimisseaduse (jõustunud 01.07.2015) § 27 lg 2 kohaselt tuleb koostada riigi eriplaneering 

kui kavandatakse kõrgepingeliini alates pingest 110 kV. Riigi eriplaneeringuga lahendatakse 

liinikoridori täpne paiknemine ning räägitakse ka läbi maaomanikega.  

Maakonnaplaneeringuga ei seata kitsendusi vaid antakse elektrivõrgu arengu põhimõtted ja 

kasutustingimused. Muuhulgas on planeeringus öeldud, et eelistada tuleb olemasolevaid 

trassikoridore, eelistatult tuleb paigaldada liinid avaliku kasutusega maadele (nt teemaale) ning et 

uued ja rekonstrueeritavad elektriliinid tuleb rajada maakaablitena kui see parandab olulisel 

määral elukeskkonna kvaliteeti.  

Võimalike tuuleparkide ühendamiseks vajalik 150 kV ja/või 330 kV pingega maakaabel kulgeb 

mööda Tahkuna poolsaart Kärdlani ja sealt edasi idasuunas mööda olemasolevat elektriliini. 

Tegemist on kogu trassi ulatuses maakaabliga. 

Emmaste-Nurste-Puski-Lauka trassikoridor on kavandatud koostöös osaühinguga Elektrilevi, 

Elektriliin on vajalik kuna katkestuste ja rikete seisukohalt on kõige suurem ja tunnetatavam 

http://hiiu.maavalitsus.ee/maakonnaplaneering
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probleem just Hiiumaa lääneosas paiknevas 10 kV võrgus, seal esineb kõige rohkem  lühiajalisi 

katkestusi, mikrokatkestusi, pinge kõikumisi, faaside kadumisi. 

Järgnevalt anname selgitused Teie e-kirjale lisatud ettepanekute numeratsioonile. 

Puudused maakonnaplaneeringu menetluses 

1. On rikutud PlanS §14 lg 2 

Tallinna Tehnikaülikooli töö „Hiiumaa avamere tuulepark ja selle liitumine elektrisüsteemiga“ on 

koostatud Tallinna Tehnikaülikooli poolt 2008. aastal. Töö on osa Nelja Energia AS poolt 

koostatava meretuulepargi keskkonnamõjude hindamise (KMH) uuringutest ning see on 

avalikustatud KMH avalikustamise perioodil Keskkonnaministeeriumi veebilehel.  Nimetatud 

uuringut ei ole maakonnaplaneeringu koostamisel kasutatud, seega ei ole korrektne sellele ka 

maakonnaplaneeringus viidata.  

Nagu ka 11. novembril 2015 toimunud avalikul arutelul öeldi, esitas  Nelja Energia AS 

planeeringusse perspektiivsete elektriliinide ja alajaamade skeemi enne maakonnaplaneeringu 

eskiisi avalikku väljapanekut. Skeem baseerub AS Empower koostataval uuringul. Esitatud 

skeemi on kasutatud  planeeringu põhijoonisel ja seletuskirjas. Maavalitsusel ei ole nimetatud 

uuringut, samuti puudub täiendav informatsioon uuringu kohta. Maakonnaplaneeringus ei ole 

uuringut tervikuna kasutatud ega sellele ka viidatud. 

Uuring avalikustatakse Loode-Eesti tuulepargi KMH avalikustamise käigus, eeldatavasti toimub 

see 2016. aasta sügisel. Täpsemat  informatsiooni on Teil võimalik saada uuringu valdajalt. 

2. Teavitamine avaliku arutelu ajast ja kohast. 

Nõustume, et teade avalikust väljapanekust ning avalikust aruelust ei ole ilmunud ühe teatena. 

Üheks põhjuseks oli planeerimisseaduses nõutavast 4 nädalast pikem avaliku väljapaneku kestus, 

mis tulenes suveperioodist. Avalik väljapanek toimus ajavahemikus  17.06-31.07.2016.a Juuni 

algul ei olnud võimalik planeerida avaliku arutelu aega augusti lõpus, samuti ei olnud sel hetkel 

teada esitatavate ettepanekute arv ja sisu.  

Informatsioon avalikust arutelust ilmus Hiiu Lehes 29.07.2016, 16.08.2016 ja 26.08.2016, 

ametlikes teadaannetes alates 02.08.2016, maavalitsuse veebilehel alates 28.07.2016. Nii Teile 

kui ka kõigile teistele ettepanekute esitajatele on saadetud info avaliku arutelu toimumise kohta 

02.08.2016.  

Ettepanekud Hiiu maakonna maakonnaplaneeringu eelnõule 

1. Väärtuslikud maastikud, ilusad maanteelõigud ja vaatekohad 

Võimalike tuuleparkide ühendamiseks vajalik 150 kV ja/või 330 kV pingega maakaabel kulgeb 

mööda Tahkuna poolsaart Kärdlani ja sealt edasi idasuunas mööda olemasolevat 10 kV 

elektriliini. Tegemist on kogu trassi ulatuses maakaabliga. Muuhulgas on maakonnaplaneeringus 

öeldud, et eelistatult tuleb paigaldada liinid avaliku kasutusega maadele (nt teemaale). 

2.  Elektrivõrk. 

Nõupidamine elektriühenduste teemal toimus Tallinnas 03.12.2015. Nõupidamisel osalesid 

Elering AS, OÜ Elektrilevi, Nelja Energia AS, Hiiu Maavalitsuse esindajad ning planeeringu 

konsultandid. Nõupidamine ei ole protokollitud, nõupidamise tulemusena lepiti kokku Hiiumaa 

elektritrasside paiknemise skeem (joonis 19). Juhime tähelepanu, et joonisel 19 on märgitud ka 

Lauka- Kärdla vaheline 110 kV ühendus. 

Konsultatsioonid elektrifirmadega toimusid e-posti vahendusel ajavahemikul 2015. aasta 

augustist  sama aasta detsembrini. 

Olete 09.11.2015 palunud esitada Hiiu maakonna maakonnaplaneeringu koostamisel kasutatud 

dokumendid, mille alusel on sisse viidud perspektiivsete elektri kõrgepingeliinide ja -kaablite 
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asukohad. Maavalitsus on Teie sel hetkel olemas olevad skeemid esitanud samal päeval 

elektrooniliselt. 

Et selgitada elektrivõrgu arengu vajadusi ja võimalusi Hiiumaal, kasutasime Elering AS poolt 

tellitud uuringut “Hiiumaa elektrivarustuskindluse tõstmise sotsiaalmajanduslik uuring ja 

tehniline eeluuring”. Uuringu raames on viidud läbi sotsiaalmajandusliku mõju hindamine, 

keskkonnamõju eelhinnang ning tehniliste lahenduste eeluuring, seejuures on kaardistatud 

peamised probleemid Hiiumaal, mida seoses elektrivõrguga on defineerinud ettevõtjad ning 

omavalitsused. Uuring on kättesaadav maavalitsuse veebilehel 

http://hiiu.maavalitsus.ee/maakonnaplaneering   

Maakonnaplaneeringu seletuskirja ptk 4.5 käsitletakse  Hiiumaa elektrivõrgu arendamise  

peamisi suundi, mille tulemusel tekib  eraldi mastidel nn. sõltumatu  110 kV toitering  (Joonis 

19). Kolmas suund, Kärdla ja mandri vahelise ühenduse rajamine, mille tulemusena tekib 

ringtoide Hiiumaa ja mandri vahel, vastab uuringu variandile 3. 

Maakonnaplaneeringus ei ole kajastatud ainult ühe elektrifirmafirma tulevikuplaane. Tulenevalt 

uuringu tulemustest, koostöös elektrifirmadega Elektrilevi OÜ, Elering AS ja Nelja Energia AS ja 

samuti lähtudes Hiiu maakonna arengudokumentidest, on leitud optimaalne lahendus Hiiumaa 

elektrivõrgu arenguks ajalise perspektiiviga 2030+. 

Maakonnaplaneeringuga määratakse elektriliinide skemaatilised koridorid, kuid ei kavandata 

elektriliinide detailset paiknemist. Planeeringus on elektrivõrk kavandatud selliselt, et 

trassikoridori oleks vajadusel võimalik kavandada elektrivõrk 110 kV. 

Maakonnaplaneeringuga ei seata kitsendusi vaid antakse elektrivõrgu arengu põhimõtted ja 

kasutustingimused. Muuhulgas on planeeringus öeldud, et eelistada tuleb olemasolevaid 

trassikoridore, eelistatult tuleb paigaldada liinid avaliku kasutusega maadele (nt teemaale) ning et 

uued ja rekonstrueeritavad elektriliinid tuleb rajada maakaablitena kui see parandab olulisel 

määral elukeskkonna kvaliteeti. 

35 kV kuni 110 kV pingega liinid tagavad piisava elektriühenduse piirkonnaalajaamadele 

Laukas, Kärdlas, Käinas ja Emmastes. Piirkonnaalajaamadest omakorda tagatakse piisavad 

elektriühendused klientidele läbi kesk- ja madalpinge ühenduste. 

Emmaste- Lauka vahelisse koridori võib tulla 35 kV keskpinge või 110 kV kõrgepingeliin. 

Mõlemal juhul on elektriliini kaitsevöönd 25 meetrit. 

Pärast maakonnaplaneeringu kehtestamist koostatakse riigi eriplaneering, juhul kui kavandatakse 

110 kV liini, või projekt, kui kavandatakse maakaabelliini. Nii projekti kui eriplaneeringuga 

kaasneb keskkonnamõjude hindamine.  

Maavalitsuse puudub informatsioon, et liitumised elektrivõrguga muutuksid elektrivõrgu 

arendamisel või rekonstrueerimisel oluliselt kallimaks. Meile teadaolevalt muutuvad võrkudesse 

investeerimisel võrgud tugevamaks ja odavamaks. 

3. Meretuuleparkide ühendus läbi Hiiumaa 

Teie poolt nimetatud TTÜ eksperthinnang käsitleb konkreetset Harku Lihula- Singi liinivõrgu 

arendamist. Maakaablisse liinide paigaldamine on tõepoolest kulukam tegevus. Kuid seejuures 

tuleb arvestada, et elektriliini kaitsevöönd on maakaabli puhul oluliselt väiksem ning maakaablit 

peetakse uuringu kohaselt tormikindlamaks, mis saare oludes on oluline faktor. Samuti 

eeldatakse, et maakaablite puhul esineb rikkeid vähem võrreldes õhuliinidega ning visuaalne 

mõju on väiksem (lk 18).  

Võimalike meretuuleparkide ühendus tuleb maakaabelühendusena. TTÜ eksperthinnangus on 

soovitus mitte rajada tehnilistest, finantsilistest kui ka eetilis/poliitilistest põhjustest lähtuvalt 

erinevatest õhu- ja maakaabelliini lõikudest koosnevat nn kombineeritud vahelduvvoolu 

ülikõrgepingeliini (lk 19). Sellest soovitusest lähtuvalt on võimalike meretuuleparkide ühendus 

nii meres kui ka maismaal kavandatud kaabelliinina. 

http://hiiu.maavalitsus.ee/maakonnaplaneering
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4. Tuuleenergeetika teemaplaneering. 

Tulenevalt EhSRS § 11 lg 5 ei ole tuuleenergeetika teemaplaneeringut võimalik vaidlustada, sh ei 

ole võimalik selles osas esitada ettepanekuid ega vastuväiteid. 

Teemaplaneering jääb kehtima praegusel kujul. Teemaplaneeringu ptk 3.2 on käsitletud 

võimalusi elektrivõrguga liitumise kohta. Tuuleenergeetika treemaplaneeringut viiakse ellu 

lähtudes 01.07.2015 jõustunud planeerimisseadusest, seega tuleb järgnevalt koostada kohaliku 

omavalitsuse eriplaneering. Selle planeeringuga lahendatakse nii tuulikute asukohtade, kõrguse 

jms parameetritega seotud küsimused, samuti ka detailsed ühendused elektrivõrguga. Planeeringu 

elluviimisel tuleb kohaldada kehtivaid õigusakte. Tuuleparkide arendamiseks tuleb koostöös 

Kaitseministeeriumiga täpsustada elektrituulikute võimalikud positsioonid ja võimalikud 

kõrgused juba tuulepargi kavandamise algstaadiumis ning koostööd peab alustama juba enne 

tuulepargi kavandamise alustamist. Tuulegeneraatorite asukohad ja kõrgused määratakse selliselt, 

et oleks tagatud riigikaitselise ehitise töövõime. 

Täname juhtimast tähelepanu puudusele kooskõlastuste tabelis. Puudus on käesolevaks hetkeks 

kõrvaldatud. 

Ettepanekud Hiiu maakonna maakonnaplaneeringu KSH aruande eelnõule 

1. Natura eelhindamise konfliktialade kujutamine 

Konfliktalade teemat on käsitletud kogu planeeringu koostamise vältel. Oleme seisukohal, et 

planeeringu põhijoonisel (mis on lõpliku lahenduse joonis), ei ole vaja konfliktalasid näidata ning 

sellega konfliktalasid kehtestada, kuna vastav info on ajas muutuv. KSH aruandes on hinnang 

aladele leitav. 

2. Tahkuna poolsaare elektriliinide KSH 

KSH aruandes on käsitletud võimalikke mõjusid maakaabelliini rajamisel. Mõjud 150 kV ja 

330 kV liini puhul on sarnased. Täpne koridori laius pannakse paika järgmises arendusetapis, siis 

saab täpsustada ka võimalikke mõjusid. KSH aruanne vaadatakse üle ja vajadusel täpsustatakse 

teemat. 

3. Keskkonnamõju hinnangu muutmine ja selle põhjendamine 

Võimalike tuuleparkide ühendamiseks vajalik 150 kV ja/või 330 kV pingega maakaabel kulgeb 

mööda Tahkuna poolsaart Kärdlani ja sealt edasi idasuunas, tegemist on kogu trassi ulatuses 

maakaabelliiniga. Järgnevas etapis tuleb koostada projekt, sellega kaasneb keskkonnamõju 

hindamine (KMH), mille raames on vaja läbi viia Natura 2000 asjakohane hindamine. 

4. Tihu loodusala läbimine 

Viidatud liini trassikoridor paikneb olemasolevas 10 kV liinikoridoris, mis asub riigi tugimaantee  

nr 84 Emmaste - Luidja maantee ääres. Tihu loodusala lõik läheb üle maantee piki Vanajõge. 

Maantee ja loodusala lõikumisel toimub ristumine loodusalaga, kuid ei toimu ristumist 

looduskaitsealaga (LKA). LKA-ga trassikoridor ei ristu ega kattu, kuna loodusala ja LKA piirid 

ei kattu kogu ulatuses. 

5. Natura hindamisest 

Kukka - Luhastu loodusala lähistele trassi määramist on eelhindamisel käsitletud (tabel 2 lk 22). 

Maakonnaplaneeringuga määratakse elektriliinide põhimõttelised koridorid, kuid ei kavandata 

elektriliinide täpset paiknemist. Maakonnaplaneeringuga ei seata kitsendusi vaid antakse 

elektrivõrgu arengu põhimõtted ja kasutustingimused.  

Planeerimisseaduse (jõustunud 01.07.2015) § 27 lg 2 kohaselt tuleb koostada riigi eriplaneering 

kui kavandatakse kõrgepingeliini alates pingest 110 kV. Riigi eriplaneeringuga lahendatakse 

liinikoridori täpne paiknemine ning räägitakse ka läbi võimalike maaomanikega. Seejuures tuleb 
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läbi viia Natura asjakohane hindamine ning selgub, kas ja milline mõju täpselt avaldub, millised 

on alternatiivid jne. Seejuures pakutakse välja ka konkreetsemad leevendusmeetmed. 

Maakonnaplaneeringu KSH läbiviimisel selgitati, kas väljapakutud koridori asukoht on 

põhimõtteliselt võimalik ning seejuures ei tuvastatud trassi paiknemist välistavaid asjaolusid 

väljapakutud asukohas. 

Hindamisel on lähtutud seaduse nõuetest ja Natura hindamise juhendmaterjalist. Juhime 

tähelepanu, et keskkonnamõju strateegilisel hindamisel (KSH) ning keskkonnamõju hindamisel 

(KMH) on erinevad nõuded. Samuti märgime, et KSH aruande koostamisel ei lähtuta vaid ühest 

seaduse punktist, seadust tuleb lugeda tervikuna – arvestada tuleb ka planeeringu eesmärki ja 

lahendatavaid ülesandeid, mitte ainult Natura hindamise erisusi.  

5. Kõrgepingeliinid kui oht lindudele 

Võimalikku mõju lindudele on käsitletud näiteks ptk 2.5.2 Tabel 2, lk 27 Võimalik mõju 

Kõrgessaare-Mudaste linnualale ja lk 28 Mõju Väinamere linnualale, samuti ptk 2.6.3 lk 33 

Elektriliinide võimalik mõju kaitstavatele loodusobjektidele. Aruannet täiendatakse seoses 

võimaliku mõjuga rändlindudele. 

Olete oodatud Hiiu maakonnaplaneeringu ja planeeringu KSH aruande eelnõu avalikule 

arutelule, mis toimub 31.08.2016 kell 15.30 Hiiu Maavalitsuse saalis. 

 

 

 

 

Lugupidamisega 

 

 

(allkirjastatud digitaalselt) 

Riho Rahuoja 

Maavanem 

 

 

 

 

Urve Pill 

4636042 urve.pill@hiiu.maavalitsus.ee 

 

 



Lp Hiiu Maavalitsus 

 

Esitan vastulause Hiiu maakonnaplaneeringu ja KSH aruande eelnĆµule; 

Minu kinnistud (Langi 17501:002:0461 ja Mardi-Mihkli 17501:002:1250) 

piirnevad kĆµrgepingeliiniga ja mulle ei ole vastuvĆµetav 

kĆµrgepingeliin Emmaste-Nurste-Puski-Lauka, aga samuti kĆµrgepingeliinid 

Tahkunas, KĆ¤rdla Ć¼mbruses, Partsis ning Suuresadamas. 

 

Lugupidamisega 

Uku Pihlak 

5052736 
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Uku Pihlak 

uku.pihlak.002@mail.ee 

 

Teie: 31.07.2016  
 
Meie: 29.08.2016 nr 12-2/2016/92-52 
 

Hiiu maakonnaplaneeringu ja KSH aruande eelnõu avalik väljapanek 

Austatud härra Pihlak 

 

 

Järgnevalt anname selgitused Teie poolt esitatud vastuväitele. 

Hiiu maakonnaplaneeringu ajaline perspektiiv on aastani 2030+. Et selgitada elektrivõrgu arengu 

vajadusi ja võimalusi Hiiumaal, kasutasime Elering AS poolt tellitud uuringut “Hiiumaa 

elektrivarustuskindluse tõstmise sotsiaalmajanduslik uuring ja tehniline eeluuring”. Uuringu 

raames on viidud läbi sotsiaalmajandusliku mõju hindamine, keskkonnamõju eelhinnang ning 

tehniliste lahenduste eeluuring, seejuures on kaardistatud peamised probleemid Hiiumaal, mida 

seoses elektrivõrguga on defineerinud ettevõtjad ning omavalitsused.  

Uuring on kättesaadav maavalitsuse veebilehel http://hiiu.maavalitsus.ee/maakonnaplaneering  

Tulenevalt uuringu tulemustest ning koostöös elektrifirmadega Elektrilevi OÜ, Elering AS ja 

Nelja Energia AS on leitud optimaalne lahendus Hiiumaa elektrivõrgu arenguks. 

Hiiu maakonnaplaneeringu üheks eemärgiks on uuenduslik, jätkusuutlik ja mitmekesine 

majandus. Et seda eesmärki täita, on vaja arendada ettevõtlust, tootmist, sadamaid, 

transpordiühendusi ja energeetikat. Elektrivõrgu areng üks olulisemaid tingimusi maakonna 

ettevõtluse arendamisel ning töökohtade loomisel. 

Maakonnaplaneeringuga määratakse elektriliinide skemaatilised koridorid, kuid ei kavandata 

elektriliinide detailset paiknemist. Planeeringus on elektrivõrk kavandatud selliselt, et 

trassikoridori oleks vajadusel võimalik kavandada elektrivõrk 110 kV. 

Planeerimisseaduse (jõustunud 01.07.2015) § 27 lg 2 kohaselt tuleb koostada riigi eriplaneering 

kui kavandatakse kõrgepingeliini alates pingest 110 kV. Riigi eriplaneeringuga lahendatakse 

liinikoridori täpne paiknemine ning räägitakse ka läbi maaomanikega.  

Maakonnaplaneeringuga ei seata kitsendusi vaid antakse elektrivõrgu arengu põhimõtted ja 

kasutustingimused. Muuhulgas on planeeringus öeldud, et eelistada tuleb olemasolevaid 

trassikoridore, eelistatult tuleb paigaldada liinid avaliku kasutusega maadele (nt teemaale) ning et 

uued ja rekonstrueeritavad elektriliinid tuleb rajada maakaablitena kui see parandab olulisel 

määral elukeskkonna kvaliteeti.  

Võimalike tuuleparkide ühendamiseks vajalik 150 kV ja/või 330 kV pingega maakaabel kulgeb 

mööda Tahkuna poolsaart Kärdlani ja sealt edasi idasuunas mööda olemasolevat elektriliini. 

Tegemist on kogu trassi ulatuses maakaabliga. 

http://hiiu.maavalitsus.ee/maakonnaplaneering
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Emmaste-Nurste-Puski-Lauka trassikoridor on kavandatud koostöös osaühinguga Elektrilevi, 

Elektriliin on vajalik kuna katkestuste ja rikete seisukohalt on kõige suurem ja tunnetatavam 

probleem just Hiiumaa lääneosas paiknevas 10 kV võrgus, seal esineb kõige rohkem  lühiajalisi 

katkestusi, mikrokatkestusi, pinge kõikumisi, faaside kadumisi.  

Olete oodatud Hiiu maakonnaplaneeringu ja planeeringu KSH aruande eelnõu avalikule 

arutelule, mis toimub 31.08.2016 kell 15.30 Hiiu Maavalitsuse saalis. 

 

 

 

 

Lugupidamisega 

 

 

(allkirjastatud digitaalselt) 

Riho Rahuoja 

Maavanem 

 

 

 

 

 

Urve Pill 

4636042 urve.pill@hiiu.maavalitsus.ee 
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Avalik väljapanek 

Ettepaneku 

esitaja 

Kiri Ettepanekud Märkused 

1. Jane 
Tõnurist 

e-kiri 31.07.3016 
jane.tonurist@muster.ee  

kõrgepingeliinid Kärdla ümbruses, Partsis ja Suursadamas ei 
ole vastuvõetavad, halvendavad J.T ja J.T lähedaste 
elukeskkonda 

Kärdlast mandrile suund.  
Ringtoide  
 
Elering AS poolt tellitud uuring 
“Hiiumaa elektrivarustuskindluse 
tõstmise sotsiaalmajanduslik uuring ja 
tehniline eeluuring”. 
Elektriliinide skemaatilised koridorid, ei 
kavandata elektriliinide detailset 
paiknemist. Ei seata kitsendusi vaid 
antakse elektrivõrgu arengu põhimõtted 
ja kasutustingimused. 
PlanS (01.07.2015) § 27 lg 2- tuleb 
koostada riigi eriplaneering kui 
kavandatakse elektriliini alates pingest 
110 kV 

2. Uku 
Pihlak 

e-kiri 31.07.2016 
uku.pihlak.002@mail.ee  

Kinnistud (Langi 17501:002:0461 ja Mardi-Mihkli 
17501:002:1250) 
piirnevad kõrgepingeliiniga. Ei ole vastuvõetav 
kõrgepingeliin Emmaste-Nurste-Puski-Lauka, 
kõrgepingeliinid 
Tahkunas, Kärdla ümbruses, Partsis ning Suuresadamas. 

Emmaste - Lauka suund, Ole küla 
+ Kärdlast mandrile suund 
+ Tahkuna 
Elering AS poolt tellitud uuring 
“Hiiumaa elektrivarustuskindluse 
tõstmise sotsiaalmajanduslik uuring ja 
tehniline eeluuring”. 
Võimalike tuuleparkide ühendamiseks 
vajalik 150 kV ja/või 330 kV pingega 
maakaabel mööda Tahkuna poolsaart 
Kärdlani, idasuunas mööda 
olemasolevat elektriliini. Kogu trassi 
ulatuses maakaabliga. 
Emmaste-Nurste-Puski-Lauka 
trassikoridor koostöös osaühinguga 
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Ettepaneku 

esitaja 

Kiri Ettepanekud Märkused 

Elektrilevi. Katkestuste ja rikete 
seisukohalt on kõige suurem ja 
tunnetatavam probleem 10 kV võrgus, 
kõige rohkem  lühiajalisi katkestusi, 
mikrokatkestusi, pinge kõikumisi, 
faaside kadumisi. 
Elektriliinide skemaatilised koridorid, ei 
kavandata elektriliinide detailset 
paiknemist. Ei seata kitsendusi vaid 
antakse elektrivõrgu arengu põhimõtted 
ja kasutustingimused. 
PlanS (01.07.2015) § 27 lg 2 riigi 
eriplaneering kui kavandatakse 
elektriliini alates pingest 110 kV 

3. Inge Talts 4.11.2015 
inge.talts@gmail.com  

Ei ole olnud huvitatud isikutele kättesaadav m.h. Nelja 
Energia tellimusel AS Empower poolt koostatud uuring, 
samas on selle alusel sisse viidud olulised trassid. On rikutud 
PlanS §14 lg 2. 

Kumbagi uuringut ei ole kasutatud. 
 

maakonnaplaneeringu avalik väljapanek kestab 4 nädalat, 
avaliku arutelu aeg ning koht peavad olema avalikustatud 1 
nädal enne avalikku väljapanekut => peab olema avaliku 
arutelu aeg teada 5 nädalat enne selle toimumist. Sellega 
annab seadus huvitatud isikutele võimaluse planeerida oma 
aega avalikul arutelul osalemiseks. 
29.07.2016 „Hiiu Lehes“ teade avalikust arutelust. I.T. kui 
asjast huvitatud isikule pöördumise vastusena teadet avaliku 
arutelu aja ja koha kohta ei saadetud. 

29.07. HL  
26.08.16 HL 
02.08 teade ettepanekute tegijatele,  
02.08 ametlik teadaanne,  
02.08. teade huvitatud isikutele 
PlanS § 18 lg 6 – 1 nädal enne avalikku 
arutelu 

Tahkuna poolsaare põhja- ja läänekallast plaanis käsitleda 
kui Eesti rahvusmaastikku => 
ei ole võimalik Hiiumaa väärtustega vastuollu minemata 
planeerida kõrgepingeliine Tahkunasse, Tahkuna poolsaare 
läänekaldale, Nõmbas, Palukülas, Partsis, Suursadamas. 

Tahkuna 
Käina - Kärdla suund 
Kärdla - mandri suund 

08.05.2015 juhtrühma koosoleku järgselt ei ole Elering AS poolt tellitud “Hiiumaa 
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elektrivõrkude teemat juhtrühma kättesaadavates 
protokollides käsitletud. Dokumendiregistris puuduvad 
selleteemalised sissetulevad kirjad Eleringilt. 
Nelja Energia AS ettepanekud kõrgepingeliinide 
sisseviimiseks Hiiu maakonna maakonnaplaneeringusse ei 
ole leitavad. 
Küsimus:  kas on planeeritud kaks 110 kV kaablit  Leisi-
Emmaste-Lauka liini mastidel, et tekiks ringtoide, sest 
Lauka- Kärdla vahelist 110 kV ühendust ei ole (teksti järgi) 
planeeritud? 
Emmaste-Lauka liini kõrval olevatel elektritarbijatel on 
võimalus kas liituda 110 kV liinile või tarbida elektrit 10 kV 
liinilt (jääb tõenäoliselt alles). Liitumised muutuvad oluliselt 
kallimaks. 
Kui maakonnaplaneeringusse on lülitatud Eleringi 
hästipõhjendatud lahendusest erinev lahendus, peaks see 
olema argumenteeritud. 
Ettepanekud: 

-   kuna alternatiivset lahendust ei ole põhjendatud, palun 
maakonnaplaneeringusse elektrivõrkude lahendusena sisse 
viia Eleringi töös parima tulemuse saanud nn. 2c lahendus, 
mis sai ka 08.05.2015 juhtrühma heakskiidu. 
-   jätta planeeringust välja Emmaste- Lauka vaheline 110 
kV elektriliin kui põhjendusteta,  suure keskkonnamõjuga ja 
kulukas investeering. 
- jätta ära Kärdla ja mandri vahelise kõrgepingeliini 
kavandamine 

elektrivarustuskindluse tõstmise 
sotsiaalmajanduslik uuring ja tehniline 
eeluuring”. 
Võimalike tuuleparkide ühendamiseks 
vajalik 150 kV ja/või 330 kV pingega 
maakaabel mööda Tahkuna poolsaart 
Kärdlani, idasuunas mööda 
olemasolevat elektriliini. Kogu trassi 
ulatuses maakaabel. 
10 kV võrgus  kõige rohkem  lühiajalisi 
katkestusi, mikrokatkestusi, pinge 
kõikumisi, faaside kadumisi. 
 
Elektriliinide skemaatilised koridorid, ei 
kavandata elektriliinide detailset 
paiknemist. Ei seata kitsendusi vaid 
antakse elektrivõrgu arengu põhimõtted 
ja kasutustingimused. 
PlanS (01.07.2015) § 27 lg 2 riigi 
eriplaneering kui kavandatakse 
elektriliini alates pingest 110 kV 

Loode-Eesti meretuulepargi ja Mardihansu lahe tuulepargi 
rajamine suure keskkonnamõju tõttu on kaheldav => ei ole 
otstarbekas nende jaoks elektriliine valmis planeerida. 
Elering tellis 2013 TTÜ-lt eksperthinnangu: 
http://elering.ee/public/Elektrisusteemi_arendamine/HLS/H
LS_Kooskolastamised/L2_330-110-kV_ohuliin-vs-

Käsitleb konkreetset Harku Lihula- 
Singi liinivõrgu arendamist + uuringus 
on soovitus mitte rajada tehnilistest, 
finantsilistest kui ka eetilis/poliitilistest 
põhjustest lähtuvalt erinevatest õhu- ja 
maakaabelliini lõikudest koosnevat nn 
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kaabelliin.pdf  
Uuring näitab, et kõrgepinge- ja ülikõrgepingeliine ei ole 
võimalik mõistliku hinnaga ja töökindlalt maakaablisse 
paigutada. 
Ettepanek:  mitte paneerida antud dokumendiga 
meretuuleparkide ühendust läbi Hiiumaa, sest ainuvõimalik 
tehniline lahendus, ülikõrgepinge õhuliinid, on 
keskkonnakaitseliselt ja esteetiliselt vastuvõetamatud 
(kahjustavad ilusaid maastikke on vastuolus maakonna 
visiooniga 2030+). 

kombineeritud vahelduvvoolu 
ülikõrgepingeliini 

Ettepanek:  
tunnistada kehtetuks tuuleenergeetika teemaplaneering, 
käsitleda tuuleenergeetika teemat menetluses olevas 
maakonnaplaneeringus  
-   määrata tuulegeneraatorite lubatavaks kõrguseks kuni 60 
m 
-   jätta planeeringust välja arendusala H2, sest on tuvastatud 
selle ala osas otsene konflikt rahvusvahelise tähtsusega 
linnualade/rändekoridoride vahel 
-   määrata tuuleenergeetika arendamiseks sobiv ala koos 
elektriliinide asukoha ja muu tuuleparkide võimalikuks 
rajamiseks ja kasutamiseks vajaliku infrastruktuuriga 

EhSRS § 11 lg 5 ei ole 
teemaplaneeringut võimalik 
vaidlustada, sh ei ole võimalik selles 
osas esitada ettepanekuid ega 
vastuväiteid. 
Teemaplaneering jääb kehtima. 
Järgnevalt KOV eriplaneering. 
Koostöös Kaitseministeeriumiga 
täpsustada elektrituulikute võimalikud 
positsioonid ja võimalikud kõrgused. 
Tuulegeneraatorite asukohad ja 
kõrgused määratakse selliselt, et oleks 
tagatud riigikaitselise ehitise töövõime. 

KSH aruanne ptk. 2.5.2. lk 21: vajadusel 
ettepanek markeerida MP joonisel Natura eelhindamise 
tulemustest tulenevalt konfliktalad ja 
edaspidi täiendavat tähelepanu vajavad kohad. 
Joonisel ei ole markeeritud ühtegi Natura eelhindamisest 
tulenevat konfliktiala ega edaspidi täiendavat tähelepanu 
vajavat kohta. Puudub isegi sellekohane tingmärk. 
Ettepanek: märkida konfliktialad planeeringukaardile. 

planeeringu põhijoonisel (mis on 
lõpliku lahenduse joonis) ei ole vaja 
konfliktalasid näidata ning sellega 
konfliktalasid kehtestada, kuna info on 
ajas muutuv.  
KSH aruandes on hinnang 
konfliktaladele leitav. 
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KSH aruande tabel 2 „Võimaliku mõju prognoosimine Hiiu 
maakonna Natura aladele“ 
lk. 25: planeeringus nähakse ette  150 kV ja/või 330 kV 
pingega maakaablit, KSH aruandes on käsitletud vaid 150 
kV maakaabli mõju. 
Eleringi uuring (vt eespool) => ei ole võimalik planeeringus 
ette nähtud ja/või 330 kV pingega liini paigutada 
maakaablisse. 
KSH aruande tabel 2 Võimaliku mõju prognoosimine Hiiu 
maakonna Natura aladele: 
-   ei ole käsitletud planeeritavat tegevust kogu ulatuses 
-   330 kV liini on käsitletud maakaablina, sarnane praktika 
(vajadusest hoolimata) Eestis puudub 
Ettepanek:  käsitleda Tahkuna poolsaarele kaalutlevate 
kõrgepingeliinide (s.h. õhuliinide) mõju hinnang kogu 
kaalutletava tegevuse ulatuses 
KSH tabel 2 „Võimaliku mõju prognoosimine Hiiu 
maakonna Natura aladele“: avalik väljapanek vs 
kooskõlastamiseks saadetud KSH aruanne (02.02.2016) - 
erinevad hinnangud 
Puudub selgitus,  miks sama tegevuse mõju on ümber 
hinnatud. Kooskõlastatud dokumendis ei saa ilma ettepaneku 
või põhjaliku selgituseta mõju Natura alale muuta. 
Ettepanek:  jääda Keskkonnaameti poolt kooskõlastatud 
KSH variandi juurde või esitada põhjalik selgitus 

KSH aruandes käsitletakse võimalikke 
mõjusid.  
Mõjud 150 kV ja 330 kV sarnased. 
Täpne koridori laius pannakse paika 
järgmises arendusetapis > saab 
täpsustada ka võimalikke mõjusid.  
KSH aruanne vaadatakse üle, vajadusel 
täpsustatakse. 
 

Küsimus: kuidas on määratud maakonnaplaneeringus Tihu 
looduskaitseala läbiv 0,1 km pikkune lõik 

Tihu loodusala lõik läheb üle maantee 
piki Vanajõge. Maantee ja loodusala 
lõikumisel toimub ristumine 
loodusalaga, kuid ei toimu ristumist 
looduskaitsealaga (LKA) 

Analüüsitud ei ole kogu planeeringujärgset elektrillinide 
rajamist (puudu on Tahkuna poolsaare 330 kV liinid, Kukka 
Luhastu loodasala lähistele jäävad võimalikud 330 kV liinid) 

Liinikoridoriga on hindamisel 
arvestatud, täpsed liini parameetrid jmt 
on järgmise arendusetapi teema. 
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ja nende mõju. Ilmselgelt on 330 kV liinide mõju oluliselt 
suurem kui 110 kV liinide mõju. 
Kahjustada saavad mitmed esmatähtsad elupaigad. 
 

Ettepanek: vastavalt KeHJS-le välistada kõik tegevused, 
mis võivad kahjustada Natura 2000 alasid või viia antud 
KSH raames läbi asjakohane hindamine ja alternatiivide 
kaalumine. 

 
Kukka-Luhastu LA lähistele trassi 
määramist on eelhindamisel käsitletud, 
vt tabel 2 lk 22. 
 
Asjakohane hindamine ei ole võimalik 
MP raames, põhjendused on juba 
eelnevalt saadetud (vt ka Käina). KSH 
ei välistanud perspektiivseid asukohti, 
mõjusid saab tõenäoliselt leevendada, nt 
ehituse ajastus, tehnoloogia valik jmt, 
mis  ei ole MP tase vaid pigem projekti 
ja KMH tase. Hindamisel on lähtutud 
seaduse nõuetest ja Natura hindamise 
juhendmaterjalist. Tuleb vahet teha 
KMH ja KSH-l. 
MP alusel ei hakata liine välja ehitama, 
MP eesmärk on reserveerida võimalik 
trassikoridor, et suunata edasist 
maakasutust. Juhul kui järgmises 
arendusetapis selgub, et liini rajamine 
on võimalik (nt Natura hindamise 
tulemusena ei ole välistatud ja 
pakutakse välja konkreetsed 
leevendusmeetmed/alternatiivid), siis on 
selleks otstarbeks maa olemas, mitte 
muul otstarbel juba kasutuses. Peab aru 
saama ka planeerimise hierarhiast. 
MPga ei lahendata projektiteemasid. 
Viidatud ei ole KeHJSi §-dele, mis 
käsitlevad MP ül ja taset ning 
juhenditega arvestamist (vt Käina 
vastust). Oluline on kõikide asjakohast 
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§§-dega arvestada, mitte ainult Natura 
erisustega. 

Õhuelektriliini peamiseks looduskeskkonda mõjutavaks 
teguriks on lindude kokkupõrkeoht juhtmetega. Samas võib 
kogu Hiiumaad (ka kogu Lääne-Eestit ) lugeda lindude 
rändekoridoris. Kahjuks on KSH aruandes käsitlemata 
kõrgepingeliinide mõju rändel olevatele lindudele (nii 
toitumis- kui kevad- ja sügisränne). 
Ettepanek:  käsitleda kõiki planeeringus kaalutletud 
kõrgepingliine kui kokkupõrkeohtu lindudele. Kogu 
Hiiumaad (ka kogu Lääne-Eestit) võib lugeda lindude 
rändekoridoriks 

Võimalikku mõju lindudele on 
käsitletud, nt ptk 2.5.2 Tabel 2, lk 27 
võimalik mõju Kõrgessaare-Mudaste 
linnualale ja lk 28 mõju Väinamere 
linnualale. Samuti ptk 2.6.3 lk 33 
elektriliinide võimalik mõju 
kaitstavatele loodusobjektidele. 
 
Rändlindule mõju hinnang + vajalikud 
leevendusmeetmed lisatakse aruandele. 

 
Inge Talts e-mail 25.07.2016 

inge.talts@gmail.com  
Vajalik on maakonnaplaneeringu uus avalikustamine, kuna 
avalikust arutelust ei teatatud avaliku väljapaneku teates. 

On piisavalt ja aegsasti teavitatud, 
väljapanek oli pikem kui nõutud, kõik 
võimalused materjalide tutvumiseks ja 
arvamuse avaldamiseks on olemas  

4. Kristi 
Ugam 

31.07.2016 
kristi.ugam@gmail.com  

- Kui Leisist lähtuv üks 110 kV liin ulatuks Kärdlasse ja 
teine 110 kV ulatuks Emmaste kaudu Laukale, siis ei tekiks 
sulguvat 110 kV ringi, ehk siis sinna on mõeldud veel 
midagi, mida see planeering täna ei avalda.  
- Emmaste-Lauka liini kõrval olevatel elektritarbijatel olevat 
võimalus kas liituda 110 kV liinile või tarbida elektrit 10 kV 
liinilt (mis jääb siis tõenäoliselt alles). 
- Kohalikule elanikule ja kohaliku ettevõtluse toetajale on 
täiesti vastuvõetamatu, et bussiliinid Lõuna- ja Lääne-
Hiiumaal muutuksid ebaregulaarseks. 
- allkirjade avalikustamine andmekaitseseaduse rikkumine + 
moraalne rikkumine 
- "Tallinna Tehnikaülikooli töö (Nelja Energia) „Hiiumaa 
avamere tuulepark ja selle liitumine elektrisüsteemiga“. 
PlanS § 14, MV erapoolik ümberkäimine andmete, osapoolte 
ja riiklike õigusaktide nõuetega on lubamatu. 

Ebaregulaarne bussiühendus – osaliselt 
arvestatud. 
Vastame küsimustele, mis puudutavad 
maakonnaplaneeringut 
Juhtrühm - kõigi Hiiumaa omavalitsuste 
esindajad, spetsialistid 
Põllumajandusministeeriumist, 
Keskkonnaametist, Maanteeametist, 
Muinsuskaitseametist, Päästeametist, on 
kaasatud eksperte transpordikorralduse 
ning energeetika osas.  
3 avalikku väljapanekut  
3 avalikku aruelu. Maakonnaplaneering 
ja sellega seonduvad dokumendid olnud 
kättesaadavad maavalitsuse veebilehel 
kogu planeeringu koostamise vältel. 
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- seadusevastane on mitte esitada avaliku arutelu kuupäeva 
avaliku väljapaneku teates. 
- 110 kV läbib Laasmakopli, 17501:002:0419, Leisu küla + 
Dale 
- on vastuvõetamatud kõrgepingeliinid nii Tahkunas, Kärdla 
ümbruses, Partsis, Suuresadamas ja Emmaste-Nurste-Puski-
Lauka marsruudil. 
 

____ 
Elering AS poolt tellitud “Hiiumaa 
elektrivarustuskindluse tõstmise 
sotsiaalmajanduslik uuring ja tehniline 
eeluuring”. 
Võimalike tuuleparkide ühendamiseks 
vajalik 150 kV ja/või 330 kV pingega 
maakaabel mööda Tahkuna poolsaart 
Kärdlani, idasuunas mööda 
olemasolevat elektriliini. Kogu trassi 
ulatuses maakaabel. 
10 kV võrgus  kõige rohkem  lühiajalisi 
katkestusi, mikrokatkestusi, pinge 
kõikumisi, faaside kadumisi. 
Elektriliinide skemaatilised koridorid, ei 
kavandata elektriliinide detailset 
paiknemist. Ei seata kitsendusi vaid 
antakse elektrivõrgu arengu põhimõtted 
ja kasutustingimused. 
PlanS (01.07.2015) § 27 lg 2 riigi 
eriplaneering kui kavandatakse 
elektriliini alates pingest 110 kV 

inseneribüroo Stratum 2015. aastal 
koostatud tööst „Hiiumaa ühistranspordi 
mudeli väljatöötamine“ 
(maakonnaplaneeringu lisa nr 2) + 
piletimüügiandmed 
Ühistransport juba praegu hooajaline 
või nõudepõhine 

5. Lembit 
Vainumäe 

e-kiri 31.07.2016 
Manused 1. Vastuväited 
maakonnaplaneeringule 

Kõrgepingeliinid Tahkunas, Kärdla ümbruses, Partsis, 
Suursadamas ja Emmaste-Nurste-Puski-Lauka ei ole 
vastuvõetavad. 

Tahkuna 
Kärdlast mandrile 
Emmaste – Lauka 
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4.11.2015 
2. Kaitsemin kooskõlastus 
3.4.16 
lembit@leva.ee  

+ Inge Talts ettepanekud 
+ Kaitsemin kooskõlastus 

 
Vt Inge Talts, Kaitseministeerium 

6. Kaitse-
ministeerium 

20.07.2016 nr 12.1-
1/16/2606 
sirje.tomiste@kaitseminist
eerium.ee  
kantselei@kaitseministeeri
um.ee  

1.Lisada: riigikaitselise ehitise töövõime tõttu ei ole 
kavandatud tuuleenergeetika arendusalale võimalik püstitada 
igasuguse kõrguse ja asukohaga 
tuulikuid. 
muuta ptk 4.5.4 „Tuulenergeetika“ viimase lõigu sõnastust: 
Kaitseministeeriumiga on kohustus kooskõlastada tuulikute 
arendusplaanid ning et koostööd peab alustama juba enne 
tuulepargi kavandamise alustamist. 
Nõue on kooskõlas Vabariigi Valitsuse 25.12.2015 
määrusega nr 133 „Planeeringute koostamisel koostöö 
tegemise kord ja planeeringute kooskõlastamise alused“. 

14.08.2015 Hiiu maavanema 
korraldusega nr 1-1/2015/140 
kehtestatud Hiiu maakonnaplaneeringu 
teemaplaneering  "Tuuleenergeetika" 
jääb kehtima ka peale 
maakonnaplaneeringu kehtestamist. 
EhSRS § 11 lg 5 ei ole 
teemaplaneeringut võimalik 
vaidlustada, sh ei ole võimalik selles 
osas esitada ettepanekuid ega 
vastuväiteid. 
Koostöös Kaitseministeeriumiga 
täpsustada elektrituulikute võimalikud 
positsioonid ja tuulegeneraatorite 
võimalikud kõrgused juba tuulepargi 
kavandamise algstaadiumis ning 
koostööd peab alustama juba enne 
tuulepargi kavandamise alustamist. 
Tuulegeneraatorite asukohad ja 
kõrgused määratakse selliselt, et oleks 
tagatud riigikaitselise ehitise töövõime. 

2.punktis 1 nimetatud nõue kooskõlastada 
Kaitseministeeriumiga 
mistahes kõrgusega tuulikute ja üle 28 m kõrguste ehitiste 
planeeringud, ehitusprojektid, 
projekteerimistingimused või nende andmise kohustuse 
puudumisel ehitusloa eelnõu või 
ehitamise teatis kehtib kogu maakonnas 

 

3.Muuta 3. Ptk“ Riigikaitse“ joonis 15 allkirja: arvestatud 
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 „Joonis 15. Kaitseväe ja Kaitseliidu 2015. a seisuga enim 
kasutatud 
taktikaalad“. 

7. Käina vald 21.07.2016 nr 8-42/266-1 
valitsus@käina.hiiumaa.ee  

1.viia kooskõlla riikliku energia arengukava ja Elering AS 
plaanidega 

03.08.16 kiri, palume täpsustada 

2.KSH ptk 3- leevendusmeede Natura alade piiril asuvate 
liinide korral sihi laiendamist alast väljapoole - ebapiisav. Ei 
tohi edasi lükata  järgmiste etappide KMH-dele ja KSH-dele. 
Ei ole kirjeldatud  võimalike planeerimisdokumendi 
elluviimisega eeldatavalt kaasneva ebasoodsa 
keskkonnamõju põhjustatava võimalike kahjustuste reaalseid 
hüvitusmeetmeid ega hinnatud, kas hüvitusmeetmete järgi 
vajadus puudub. 

Elering AS poolt tellitud uuring 
“Hiiumaa elektrivarustuskindluse 
tõstmise sotsiaalmajanduslik uuring ja 
tehniline eeluuring”. 
Ei saa kajastada ainult ühe 
elektrifirma tulevikuplaane.  
Uuringu tulemused+ koostöö 
elektrifirmadega Elektrilevi OÜ, 
Elering AS ja Nelja Energia AS + 
Hiiumaa arengudokumendid + Eesti 
2030+  
> optimaalne lahendus Hiiumaa 
elektrivõrgu arenguks ajalise 
perspektiiviga 2030+ 

Määratakse elektriliinide 
põhimõttelised koridorid, ei kavandata 
elektriliinide täpset paiknemist. Ei 
seata kitsendusi, antakse elektrivõrgu 
arengu põhimõtted ja 
kasutustingimused.  
Riigi eriplaneering kui kavandatakse 
kõrgepingeliini alates pingest 110 kV 
> tuleb läbi viia Natura asjakohane 
hindamine ning selgub, kas ja milline 
mõju täpselt avaldub, millised on 
alternatiivid jne + pakutakse välja 
konkreetsemad leevendusmeetmed. 
KSHs on esitatud piisav teave 

3.KSH p. 2.3 0 on alternatiivi kirjeldus juhul kui 
maakonnaplaneeringut ellu ei viida - alternatiivid on 

hindamata. Ei ole järgitud KSH programmis toodud 
nõudeid.  
Puudub viide millist metoodikat kasutati (ei ole kasutatud 
ühtegi metoodikat on ainult kirjeldatud olukorda). 
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Ettepaneku 

esitaja 

Kiri Ettepanekud Märkused 

alternatiivide, sh võimalike 
arengustsenaariumite ja nende 
elluviimisega kaasneva võimaliku 
mõju kohta.  
KSH aruande ptk 2.4 – 
hindamismetoodikana nimetatud 
kaardianalüüs ja ekspertarvamus. 

8. Maa-amet 15.07.2016 nr 6-
3/16/11838-3 
Mare.laan@maaamet.ee  
 
 
 

1.Põhijoonis. Partsi kruusamaardla piirid (nr 459)  
2. Põhijoonis. karjääride asemel põhijoonisele 
mäetööstusmaa v taotletava mäetööstusmaa juhtotstarbega 
alad, (kaevandamislubadega määratud mäeeraldiste ja nende 
teenindusmaade piirid). Taotletav mäeeraldise teenindusmaa 
ala = reserveeritav mäetööstusmaa või mäetööstusmaa. Võib 
ka turbatootmismaad tähistada mäetööstusmaa 
juhtotstarbega. Mäetööstusmaa piirid - Partsi kruusamaardla, 
Määvli kruusamaardla, Pihla turbamaardla, Ninametsa 
kruusamaardla, Suurepsi kruusamaardla. Suurepsi 
kruusakarjääri mäeeraldis korrastatud, ei ole tarvis joonisele 
märkida. 

11.08.2016 nr 12-2/2016/92-50 
järelepärimine 

3. Põhijoonis. Muda kruusamaardla (nr 458) piirjoone 
tingmärk erineb maardlate tingmärgist. 

 

4. Täiendada KSH ptk 2.8.1. Väärtuslikud maastikud: 
„Maardlate kasutuselevõtul vältida võimalusel alasid, mis 
asuvad väärtuslikel maastikel. Juhul, kui nimetatud aladel on 
kaevandamine majanduslikult otstarbekas, kaaluda eelnevalt 
kaasnevaid mõjusid väärtuslikele maastikukomponentidele. 
Kaevandamisloale tingimuste seadmisel, 
korrastamistingimuste andmisel ja nende alusel 
korrastamisprojekti koostamisel arvestada väärtusliku 
maastikuga. Vajadusel lisada kaevandamisloale tingimused 
leevendavate meetmete rakendamiseks“. 

Arvestame ja täiendame KSH aruannet 
vastavalt. 
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Hiiu maakonnaplaneeringu avalik arutelu 

Kärdla, Hiiu Maavalitsus 

31.08.2016 

Osalejad vastavalt nimekirjale 

Juhatas: Aivi Telvik 

Protokollis: Urve Pill 

Algus 15.30 

Lõpp 17.15 

Päevakord:  

17.06-31.07.2016.a toimunud maakonnaplaneeringu avaliku väljapaneku jooksul laekus 7 

kirja ettepanekute ja vastuväidetega. Arutelu eesmärk on anda informatsiooni teemade kohta, 

mis avaliku väljapaneku jooksul enim vastukaja pälvisid. Kirjad ja maavalitsuse vastused on 

kättesaadavad  http://hiiu.maavalitsus.ee/maakonnaplaneering  

 

1. Lühiülevaade planeeringust, planeeringu koostamisest ja laekunud kirjadest 

Aivi Telvik, Riho Rahuoja, Maila Kuusik 

2. Küsimused ja vastused: 

Inge Talts- kas 110 kV elektriliini rajamiseks tuleb tingimata teha riigi eriplaneering? 

Tuleb teha, see tuleneb planeerimisseadusest, 110 kV elektriliini rajamise vastu on riiklik 

huvi. 110 ja 35 kV kaitsevöönd on sama. Planeeringus on tingimus, et liinid rajatakse 

võimalusel olemasolevatesse trassikoridorisse ja võimalusel avaliku kasutusega maadele, 

näiteks teemaale. 

Inge Talts –Planeerimisseadus §14 - planeeringu koostaja on kohustatud tagama planeeringu 

koostamisel kasutatud andmete säilimise ja kättesaadavuse. Palun maavanemal avalikustada 

Empower uuring ja juhtrühma protokollid. 

Kasutatud uuringud, ettekanded, juhtrühma protokollid on kättesaadavad maavalitsuse 

veebilehel. Empower uuringut ei ole planeeringu koostamisel kasutatud, maavalitsusel seda ei 

ole. Elektrifirmad on esitanud omapoolsed ettepanekud ja neid on arvestatud planeeringu 

koostamisel. Ettepanekud on esitatud erineval viisil. 

Siim Paist, Nelja Energia - oleme esitanud ühe joonise, rohkem dokumente ei ole meie majast 

välja läinud. Joonis kajastab võimalikku tuuleparkide ühendust Hiiumaale. Uuringut ei ole 

maavalitsusele esitatud. 

Inge Talts – kas on tavapärane, et üks firma esitab ühe joonise ja selle järgi muudetakse 

maakonna elektrisüsteemi lahendust, ilma ühegi põhjenduse ega kalkulatsioonita? 

Kõik võivad teha maakonnaplaneeringusse ettepanekuid. Ettepanekud arutatakse läbi 

juhtrühma koosolekutel, neid kaalutakse ja neid arvestatakse kui need on vastavuses 

arengukavadega, põhimõtetega, maakonna ruumilise arengu eesmärkidega jne. Põhjendused 
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tulevad Eleringi poolt tellitud uuringust, üleriigilisest planeeringust, erinevatest riiklikest ja 

kohalikest arengukavadest.  

Inge Talts – kas kalkulatsioon ei ole vajalik? 

Maakonnaplaneering on strateegiline planeering, kalkulatsioonid ei ole maakonnaplaneeringu 

tasemel vajalikud. Maakonnaplaneeringus näidatakse ära põhimõtteline koridor, kust 

elektritrass kulgema hakkab.  

Siim Paist, Nelja Energia – kõik Nelja Energia poolt tellitud uuringud avalikustatakse Loode 

Eesti meretuulepargi KMH avalikustamise käigus. 

Inge Talts – ei saa maakonnaplaneeringu protsessiga edasi minna, kui viime sisse asju, mis ei 

põhine uuringutel. 

Järgnevates etappides, peale maakonnaplaneeringu kehtestamist, tehakse kalkulatsioone ja 

täpsemaid arvestusi. Ehitama saab hakata ainult siis, kui on olemas vajadus. Praegu leitakse 

elektritrasside põhimõttelised koridorid, et saaks järgmiste etappidega edasi minna. 

Inge Talts – 3.12.2015 toimus elektrifirmadega nõupidamine Tallinnas mida ei protokollitud 

– kas see on tavapärane, et toimub suurte otsuste tegemine ja puudub protokoll? 

See oli töökoosolek, seal ei võetud vastu otsuseid. Ei ole seadust, et kõiki töökoosolekuid 

peaks protokollima. Sellel koosolekul lepiti kokku elektrilahenduse skeem, mis arutati läbi 

juhtrühmas ja lõpliku otsuse tegi maavanem. Nõupidamise järgselt, 21. detsembril 2015, 

toimus avalik arutelu, kus seda lahendust ka tutvustati. 

Tarmo Mänd – mis põhjusel on tekkinud lääne-Hiiumaa 110 kV? Emmastes pole ühtki 

tootmisettevõtet praegu ega perspektiivis, 10 kV piisab. Põhivõrgu planeerija on Elering, 

Elektrilevi tegeleb jaotusvõrguga. Ei ole Elektrilevi pädevus planeeringusse sisse viia 110 kV. 

Siin peab olema seos merealade planeeringuga. Selleks, et teha ühendus alaga Pt7, on vaja 

teha ringtoide ümber Hiiumaa. Eriplaneeringuga muudetakse pärast 110 kV liin 330 kV-ks.  

Karel Pomerants, Elektrilevi – Hiiumaa lääneosa kuni 110 kV elektritrass on Elektrilevi huvi 

ühendada Emmaste ja Lauka piirkonnaalajaamad.. Planeeringu ajaline perspektiiv on aastani 

2030+, esitatud huvid arendatakse vastavalt vajaduste tekkimisele. Elektrilevi arendab kuni 

110 kV jaotusvõrku, mis on kooskõlas Elektrilevi tegevusloaga. Jaotusvõrku eristab 

põhivõrgust see, et jaotusvõrk talitleb avatud võrguna. 

Kindlasti ei ole see liin seotud tuuleparkidega, Elektrilevi kohustus ja huvi ei ole liita 

tuuleparke jaotusvõrguga. Joon on skemaatiline, põhimõtteline, maakonnaplaneeringu 

mõõtkava on 1: 100 000 ehk 1 cm kaardil vastab 10 km ehk 1 mm kaardil vastab 1 km 

looduses. Täna veel ei tea, kust trass täpselt kulgema hakkab, see selgub hilisemates 

etappides. Esitatud trassid peavad tagama ühendused soovitud punktide vahele, et tagada 

Hiiumaa piirkonnaalajaamadele piisav ja sõltumatu ringtoide. Eleringi uuring keskendus 

Kärdlasse 110 kV toitepinge tagamisele. Elektrilevi on Hiiumaa elektrivõrgu omanik ja peab 

tagama terve Hiiumaa elektrivõrgu tasakaalustatud ja jätkusuutliku talitlemise. 

Inge Talts – millised on koormuste prognoosid, mille alusel te esitasite ettepaneku teha 

Hiiumaa lääneossa 110 kV elektriliin, mis oluliselt erineb Eleringi nägemusest. Kus on 

koormusprognoos, kus on võrdlus, kus on uuring? 
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Karel Pomerants, Elektrilevi – see lahendus ei erine Eleringi nägemusest. Läänepoolne trass 

on üks alternatiividest. Kõigi trasside eesmärk on sama, algandmed ja põhjendused on samad. 

Maakonnaplaneeringus saab määrata ainult skemaatilised koridorid, kalkulatsioonid jms 

tulevad järgmises etapis. Eesmärk on Hiiumaa elektrivõrku tasakaalustada ja luua sellega ka 

lääne poole võimalusi. Läänepoolse osa varustuskindlus ei ole praegu piisav, areng on ida 

poole kaldu. 

Tarmo Mänd – 110 kV nõuab Eleringi kooskõlastust, te ei ole seda kooskõlastanud 

Karel Pomerants, Elektrlevi – Elektrilevi ei pea Eleringiga oma arendustegevusi 

kooskõlastama. Tegelikult teevad Eleringi ja Elektrilevi pidevat koostööd, näitena on 

koostöös valminud ühildatud Eesti elektrivõrgu arengukava. 

Riho Rahuoja – kas maakonnaplaneering peab arvestama ametite arengukavadega või peaks 

maakonnaplaneering andma sisendi arengukavadesse? Meil on õigus maakonnaplaneeringu 

kaudu öelda, millised tegevused on meie prioriteedid. Eleringi uuring on valminud Hiiumaalt 

saadud sisendi tulemusena.  

Karel Pomerants, Elektrilevi – Alustatakse olemasolevate 35 kV liinide uuendamisega. 

Järgmisena rajatakse uued 35(110) kV liinide lõigud, et tagada Hiiumaale sõltumatu 35 kV 

ringtoide. Koormuste kasvades hakatakse etapiviisiliselt elektriliine üle viima 110 kV, 

lõpptulemusena tekib Hiiumaale sõltumatu 110 kV ringtoide. Kõigi kolme suuna elektritrassi 

eesmärk on tagada piiranguteta ringtoide Emmaste, Käina, Kärdla, Lauka alajaamadele. Ei saa 

väita, et Emmaste – Lauka vaheline liin on alakasutuses – avariiolukorras peab iga liinilõik 

toitma kõiki Hiiumaa alajaamasid. Kõik liinid on olulised ja ei saa öelda, et üks oleks 

olulisem kui teine. Keti tugevuse määrab keti kõige nõrgem lüli.  

Inge Talts – kas on ainult skeem või on ka seletus? Palume argumenteeritud selgitust. 

Karel Pomerants, Elektrilevi - Maakonnaplaneeringusse on edastatud maksimaalsed 

stsenaariumid perspektiiviga 2030+. 

Argumendid ja probleemid, miks on vaja elektrivõrku arendada, on toodud Eleringi uuringus.  

Inge Talts – Eleringi uuringus on arvutused, koormusprognoosid. Elektrilevi ettepanekul 

puuduvad põhjendused, koormusprognoos.  

Maakonnaplaneering on strateegiline dokument ajalise perspektiiviga 2030+. Elektrilevi 

arengukava põhineb koormuste prognoosile. Enne konkreetse investeerimisotsuse tegemist, 

tehakse põhjalik analüüs, kus selgub täpselt, millist trassi või liini on vaja arendada. 

Maakonnaplaneeringuga määratakse trasside võimalikud koridorid, et tagada Hiiumaale 

tasakaalustatud ja piisavate alternatiividega arengu võimalused.  

Inge Talts – mida arvab Elering?  

Karel Pomerants, Elektrilevi – Elektrilevi oma võrgu arendamiseks ei pea Eleringi arvamust 

küsima. Arendame oma võrku kõige otstarbekamal viisil. Täpne trass analüüsitakse läbi 

järgmises etapis ja siis otsustatakse, milline variant on optimaalsem ja esimesena vajalik 

realiseerida.  

Tarmo Mänd – mis seos on maakonnaplaneeringul mereplaneeringuga. 
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Maakonnaplaneeringus käsitletakse samuti sadamaid ja jõesuudmeid. Näidatud on 

maakaablikoridorid Tahkuna poolsaarel, võimalik ühendus meretuuleparkidega. 

Siim Paist, Nelja Energia – Hiiu vallaga on kokkulepe tuua saarele lisavõrguühendus. Üks 

võimalikest variantidest on, et kaabel tuleb saarele Tahkuna poolsaarelt ja läheb läbi Kärdla 

mandrisuunas. Teine võimalus on, et 330 kV kaabel läheb otse tuulepargist mandri suunas ja 

tuulepargi alajaamast tuleb sobiliku pingega kaabel Hiiumaale. Võimalikke variante on 

mitmeid. Ajagraafik oleks Elektrilevi või Eleringi arendustest varasem. Erinevus on veel 

selles, et elektri hinnas võrgutasu ei kajastu. Kui seda teeks Elektrilevi või Elering, siis hind 

kajastuks võrgutasus.  

Pt7 ala (mereplaneering) ei ole Nelja Energiaga seotud. 

Inge Talts – Lääne Maavalitsus teeb kirjas 2014.aastal Hiiu Maavalitsusele ettepaneku 

kirjeldada, millistel juhtudel on vajalik 110 kV ja millistel 330 kV liinide rajamine, kus 

paiknevad võimalikud liitumispunktid, milline on nende eeldatav mõju.  

Hiiu maakonnaplaneeringus on näidatud 150 või 330 kV maakaabel, mis läheb üle 

merekaabliks.  

Siim Paist, Nelja Energia – oleme oma ettepanekud Lääne Maavalitsusele esitanud, saatsime 

sinna koostöös Eleringiga joonise, kuidas kaabel läheb Auleppa ja sealt edasi Harku- Sindi 

liinile. 

Inge Talts – mitu ja millist kaablit on plaanis paigaldada Tahkuna läänekülge?  

Siim Paist, Nelja Energia – peab täpsustama protokolli jaoks. Täpsustus: Tahkuna läänekülge 

paigaldatakse vastavalt 4E esitatud joonisele neli kaablit pingel 150kV, nendest kaks kaablit 

ristlõikega 630 ja kaks ristõikega 400 mm2. 

Inge Talts – 2010 Eleringi poolt väljastatud Hiiumaa tuulepargi liitumise eeltingimustes, kus 

oli plaanis tuulepark 732 MW, on kirjas, et Auleppa peaks minema kaks 330 kW kaablit. Kui 

tuleb suurem tuulepark, kuidas on võimaik kahte kaablisse ära mahtuda? 

Siim Paist, Nelja Energia – seda on võimalik optimeerida. 1100 MW on ala maksimaalne 

võimalik suurus. Sellel küsimusel puudub seos maakonnaplaneeringuga. 

Inge Talts – kui tuulepark on valmis, siis on võimalik, et tehakse eriplaneering ja tehakse 

siiski õhuliinid. 

110 kV elektritrassi rajamisel tuleb koostada eriplaneering, see tuleneb seadusest. 

Eriplaneeringut teeb rahandusministeerium ning see on avalik protsess. Kui tuleb õhuliin 

maakaabli asemel, on vaja maakonnaplaneeringut muuta. Maakonnaplaneeringu muutmiseks 

on vaja kaalukaid põhjendusi, ainult rahaline argument ei ole piisav.  

Siim Paist, Nelja Energia – et Hiiumaale tulevad maakaablid, on kokkulepe, nii on kirjas ka 

maakonnaplaneeringus. Põhilise osa kaablist moodustab merekaabel, Hiiumaale jääb väike 

lõik sellest. Ei ole mõistlik selles väikses osas olla õhuliinis. Tehniliselt on maakaabel 

võimalik, rahaliselt on küll kallim, aga me oleme sellega arvestanud. 
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Inge Talts – vViimase paari kuu jooksul on Nelja Energia kohtule esitanud joonised, kus 

merekaabliühendused tulevad   Vinkovi madalalt otse Mangu lahte ja   Apollo madalalt otse 

Tareste lahte. Kuidas kommenteerite? Joonis erineb maakonnaplaneeringust. 

Siim Paist, Nelja Energia – see on skeem, kus kaks punkti on omavahel ühendatud 

sirgjoonega. Tuleb vaadata joonist, mis on esitatud maakonnaplaneeringusse. 

Igor Prigoda – kas planeerimise käigus on ka kadunud ära tuulepargialasid, mis esialgu olid 

kavandatud? 

Praegu toimub maakonnaplaneeringu avalik arutelu, maakonnaplaneeringus ei planeerita 

meretuulepargialasid. Need on erinevad planeeringud, maakonnaplaneeringuga mereala 

planeerida ei saa. Merealade maakonnaplaneering jääb kehtima. 

Inge Talts – Kaitseministeerium on juhtinud maavalitsuse tähelepanu, et saab püstitada kuni 

60 m kõrgusi  tuulegeneraatoreid. Miks ei ole seda tingimust viidud sisse 

maakonnaplaneeringusse? 

EhSRS § 11 lg 5 tulenevalt ei ole tuuleenergia teemaplaneeringut võimalik vaidlustada, sh ei 

ole võimalik selles osas esitada ettepanekuid ega vastuväiteid. Teemaplaneering jääb kehtima. 

Järgnevas KOV eriplaneeringus või üldplaneeringus tuleb koostöös Kaitseministeeriumiga 

täpsustada elektrituulikute võimalikud asukohad ja võimalikud kõrgused. Tuuleenergia 

teemaplaneeringus on leitud alad, kuhu saab tuulegeneraatoreid püstitada. Selles etapis me ei 

tea, kuhu, kui palju, missuguseid tuulegeneraatoreid püstitada on võimalik. 

Inge Talts – kes võttis vastu poliitilise otsuse, et tuuleplaneeringut ei avata? 

Otsuse võttis vastu maavanem. Maavanema otsus on, et tuuleenergeetika teemaplaneering on 

endiselt aja- ja asjakohane ning  jääb  täies mahus kehtima.  

Esialgne lahendus oli, et tuuleenergeetika planeering on maakonnaplaneeringu lisa. Praegune 

lahendus on, et planeering jääb kehtima eraldiseisva planeeringuna. Planeering on kohtus ja 

kohus otsustab, mis edasi saab. 

Paap Kõlar – Kuidas Emmaste- Lauka 110 kV elektriliin parandab Tahkuna ja Kõpu 

varustuskindlust 

Karel Pomerants, Elektrilevi – maakonnaplaneering kajastab trasside huvisid, et tagada 

Hiiumaa piirkonnaalajaamade Lauka, Kärdla, Käina, Emmaste sõltumatu ja piisav ringtoide. 

Piirkonnaalajaama rike põhjustab katkestuse kogu piirkonna kesk- ja madalpinge võrgus. 

Keskpingevõrgu (10 kV) ja madalpingevõrgu (0,4 kV) arendusi ei lahendata 

maakonnaplaneeringuga, neid arendusi tehakse projektitasandil. Elektrilevil on eesmärk 

tagada ringtoide võrguosadele, kus on rohkem kui 100 kliendist. 

Praegu on Hiiumaal 35 kV toitering, mis ei ole sõltumatu ja on piiratud läbilaskevõimega. 

Maakonnaplaneeringus on 3 varianti, kuidas tuua Hiiumaale sõltumatu ja piiranguteta 

ringtoide. Käina- Kärdla vahelise liini uuendamine on esimene samm sõltumatu ja 

piiranguteta ringtoiteni. 

Inge Talts- kas Elektrilevis on eraldi read madalpinge remondiks ja kõrgema pinge remondiks 

ja parenduseks. 
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Karel Pomerants, Elektrilevi – jah 

Inge Talts – saan aru, et madalpinge rahadega on probleeme ja sellepärast ei saa Kõppu teha 

paremat elektrivarustust, aga ei ole probleemi et 110 kV elektriliini rajada Hiiumaa 

läänerannikule. 

Karel Pomerants, Elektrilevi – ei nõustu esitatud väitega, Kõpus on keskpinge (10 kV), mis ei 

ole madalpinge (0,4 kV). Esimene prioriteet on tagada piirkonnaalajaamade Emmaste Lauka 

Käina Kärdla sõltumatu ja piisav ringtoide. Kui see on tagatud, siis liigutakse allapoole, 

minimeeritakse piiranguid keskpingevõrgus ja edasi madalpingevõrgus. Madalpingevõrgus on 

kliente vähem ja sellepärast prioriteet madalam.  

Taavi Ugam – ütlesite, et Hiiumaa läänekalda trassi põhjenduseks on olemas 2 lk teksti, kas 

te seda avalikustate? 

Karel Pomerants, Elektrilevi – see on avalik dokument, saadetud maavalitsusele ja 

maavalitsuse veebilehel avalikult kättesaadav. See on Elektrilevi sisend 

maakonnaplaneeringusse. 

Materjal saadetud Taavi Ugamile 12.09.2016 

Taavi Ugam- kui suur on 35 kV liini läbilaskevõime 

Karel Pomerants, Elektrilevi – liini läbilaskevõime sõltub tema ristlõikest ja pikkusest. 

Hiiumaa 35 kV ring on 140 km pikk. 35 kV võrgu esmane probleem on lubamatult suur 

pingekadu. Ring on nii tugev kui on tema kõige nõrgem lüli, ei saa rääkida, et mingis lõigus 

on vajadus väiksem. Iga lõik peab kandma üle kogu ringi koormust, ehk siis olema sama 

tugev. 

Taavi Ugam- kui palju kannab üle üks 35 kV liin 

Karel Pomerants, Elektrilevi - seda peaks arvutama, peast on raske öelda, suurusjärk on 10 

MW, 110 kV pingel umbes 90 MW. Hiiumaa tarbimine on täna umbes 13 MV, see kasvab. 

Tänasel päeval me ei taga tippkoormust ühe liiniga. 110 kV liinil on 9 korda väiksemad kaod. 

110 kV õhuliini rajamine maksab 60 000 eurot/km. Hinnavahe võrreldes 35 kV liini 

rajamisega on 10-15%, hinnavahe tuleb sellest, et 35 kV liin vajab väiksemat isolatsiooni, 

muu on sama. Kuid 110 kV liinil on väiksemad kaod ja suurem läbilaskevõime, ehk pikemas 

perspektiivis tuleb 35 kV liin kallim ja ei ole sellega põhjendatud. 

Aivi Telvik, Hiiu MV – kutsun üles esitama küsimusi ka teistel teemadel.  

Paap Kõlar- kas juhtrühma tegevus on protokollitud ja kättesaadav 

Juhtrühma protokollid on üleval Hiiu Maavalitsuse veebilehel. 

Paap Kõlar – kuidas seda juhtrühma kokku pandi? 

Juhtrühma koosseis tuleneb planeerimisseadusest, sinna peaks kuuluma omavalitsused, 

kooskõlastajad, eksperdid. Ettepanekuid juhtrühmaga liitumiseks tehti palju rohkem kui 

osaleda soovijaid oli. Juhtrühm pannakse kokku maavanema korraldusega 
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Paap Kõlar – merealade planeeringus olid kaasatud ka kolmanda sektori esindajad, selles 

juhtrühmas neid ei ole. Mis põhjusel? Kuidas on kaasatud kogukond ja selle esindajad? Ei 

näe, kes esindaks turismi. 

Kohalik elanikkond on kaasatud läbi kohalike omavalitsuste. Ettepanekuid juhtrühmas 

osalemiseks tehti rohkem kui hiljem osaleda soovis, vägisi kedagi juhtrühma ei võetud. 

Turismisektori esindajad ei avaldanud soovi juhtrühmas osaleda.  

Läbi avalikustamise on kõigil võimalik maakonnaplaneeringu koostamisel osaleda ja 

ettepanekuid esitada, kõrvale ei ole kedagi jäetud. Kui asutus või organisatsioon, kellele 

ettepanekut tehtud ei olnud,  avaldas ise soovi juhtrühmas osaleda, on ta arvatud juhtrühma 

liikmeks. 

Inge Talts – 8.05.15 juhtrühma koosoleku teema oli kohtumine Eleringi esindajatega, 

elektrivõrgu areng, Eleringi uuring. Võeti vastu otsus eelistada varianti 2c. Järgmisel 

koosolekul pidid osalema Elektrivõrgu esindajad Karel Pomerants ja Sergei Nikolajevski. Ei 

leidnud sellist juhtrühma protokolli, kus nad oleksid osalenud. Ei leia protokolli, kus oleks 

muudetud eelmisel juhtrühma koosolekul vastu võetud otsust. 

Elektrilevi esindaja Sergei Nikolajevski osales 19.06.2015 toimunud koosolekul. Ettekanne 

on kättesaadav maavalitsuse veebilehel. Maavalitsusele on heidetud ette, et arvestatakse ainult 

ühe arendaja huve kuid maakonnaplaneeringus on arvestatud kõigi arendajate 

arenguplaanidega, nii Eleringi, Elektrilevi kui ka Nelja Energia. Maakonnaplaneeringu 

lahendus vastab Eleringi uuringu variandile 2c, seda otsust ei olnud vaja muuta. Planeeringus 

on kajastatud kõik võimalused ja variandid, kuidas elektrivarustust Hiiumaal parandada. 

Inge Talts – 16.juunil on jäänud asi lahtiseks, on öeldud, et  Elektrilevi konsulteerib 

Eleringiga. 

Konsultatsioon toimus, lõplik lahendus lepiti kokku 03.12.2015 toimunud nõupidamisel 

Tallinnas. 

Agu Kohari – tahaksin kuulda rohkem planeeringust. Praegu see arutelu meenutab 

kohtuprotsessi, ühed süüdistavad, teised kaitsevad. 

Võrdlus eelmise maakonnaplaneeringuga, mida uut on koostatavas maakonnaplaneeringus:  

- keskuste võrgustiku teema, teenuste loend keskustes. Tugines RAM poolt tellitud 

uuringule; 

- ühistranspordi arengusuunad. Tugines Stratumi poolt tehtud uuringule;  

- korrigeeriti rohelist võrgustikku;  

- väärtuslike põllumajandusmaade teema. Eesmärk on, et väärtuslikud 

põllumajandusmaad ei läheks kasutusest välja;  

- suudmealade puhastamise teema. Seda teemat ei olnud võimalik merealade 

planeeringus lahendada ning see lahendati maakonnaplaneeringus;  

- tolmuvabade teede teema. On tehtud ettepanek, et edaspidiste teehoiukavade 

koostamisel arvestataks maakonnaplaneeringuga; 
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- tootmisalade, ettevõtlusalade, elamualade osas tehti otsus, et kuna need alad on väga 

väikesed, jääb alade määramine KOV pädevusse ja maakonnaplaneeringus neid ei 

määrata. Planeeringus ptk 1.5. Ettevõtlus – ja tootmisalad  

Inge Talts – maavalitsuse vastuses on öeldud, et maakonnaplaneeringu lennukõrgusest 

tulenevat tehakse eelhindamine, Natura asjakohast hindamist ei tehta - mis on selle 

põhjendus. 

KSH koostamisel tuleb lähtuda strateegilise planeerimisdokumendi sisust, eesmärkidest, 

hindamismetoodikast. Täna ei ole infot, kus täpselt liinid paiknema hakkavad, kus nad Natura 

aladega kattuvad. KSHs on tuvastatud kohad, kus võib olla mõju. Järgmises etapis tuleb teha 

asjakohane hindamine. On lähtutud Keskkonnaameti poolt tellitud juhendmaterjalist. On 

oluline teha vahet eri tasemel planeeringutel, samuti KSH-l ja KMH-l. 

Maakonnaplaneeringuga ei saa lahendada projekti tasemel ülesandeid. 
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