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Päevakorras oli 1 küsimus: 
1. Teemaplaneeringuga „Tuulepargi rajamine Paikuse valda“ Vaskrääma külla kolme tuuliku 

planeerimise võimalikkus ja sellekohase kokkuleppe saavutamine külaelanikega. 

 

KUULATI: vallavanem Kuno Erkmanni, kes juhatab koosoleku sisse ja annab teada senisest asjade 
käigust tuuleparkide planeerimisel. Vaskrääma küla elanike vastuseisu tõttu on planeeringut 
muudetud nende külas sedavõrd, et kui enne oli Vaskrääma planeeritud 7 tuulikut, siis nüüd on alles 
jäänud 3. Kuna maakonnaplaneeringu raames on kokku lepitud selles, et tuulikute kaugus elamutest 
peab jääma 1 kilomeeter, siis sellest peab kinni pidama. Teine asi on külaelanike üldises vastuseisus, 
mille kohta on valda laekunud kiri. Nüüd arutataksegi,  kas ja millistel tingimustel külaelanikud 
võiks kokku leppida või nõustuda tuulikute planeerimisega Vaskrääma külla. Lahendamata on ka 
Sindi linna lähedane Kõrsa raba asukoht – sellele on tänase päeva seisuga vastu Sindi 
Linnavolikogu. 
 
Marek Lind – tutvustab Paikuse valla teemaplaneeringu kaarti.  
 
Kuido Kartau – tutvustab nelja maakonna (Tuuleenergeetika teemaplaneeringud Saare, Hiiu, Lääne 
ja Pärnu maakondades) planeeringut ja nendib, et tänase päeva seisuga ei ole Paikuse valla asukohti 
kaartidel peal, kuna Vaskräämas ei anna välja 1 km nõue elamutest ja Kõrsa raba asukohale 
kehtivad 2 piiravat tegurit- Sindi Linnavolikogu vastuseis ja 2 km nõue tihehoonestusaladest. On 
nõus vastama tuulikute alastele küsimustele ja selgitama põhimõtteid. 
 
Ott Sõnajalg -  pakub Vaskrääma külaelanikele välja, et juhul kui nad on nõus kolme tuuliku 
püstitamisega nende külla, siis võiks külaselts saada ühe tuuliku pealt 6500EUR kompensatsiooni 
aastas. Kokkulepped maaomanikega, kes jäävad lähemale kui 1 km, on enamuses saavutatud ja neile 
pakume 3000EUR kompensatsiooni aastas.  
 
Õ. Lõhmus, T. Kodu (Luhala maaüksus)– meie jääme ühele tuulikule kõige lähemale ja meie nõus 
ei ole.  
 
K. Mägi  - me ei pea põhjendama, miks me ei taha tuulikuid Vaskrääma külla. Me oleme sellele 
vastu. 
 
Õ. Lõhmus – meie maa väärtus peale tuulikute ehitamist kahaneb ju nulli.  
 



A. Vallau – kas on uuritud tuulikute mõju inimeste tervisele? Ja looduskeskkonnale? Saksamaal või 
ka Saaremaal sellel teemal vesteldes, kostub et inimesed on tuulikute lähedal elamisse suhtunud 
negatiivselt. Mõjub nii tervisele kui loodusele halvasti. Soovib selgitusi. 
 
K. Kartau – selgitab üldjoontes, et kui silmas pidada müra levikut ja kas see mõjub inimese 
tervisele, siis meil kehtivate normide järgi võib suurem kui 40dB müra olla kuni 500 meetrit 
tuulikust mitte rohkem. 
 
K. Mägi – uudistest on läbi käinud, et tuulikute all on olnud massiliselt surnud nahkhiiri.  
 
K. Kartau – ei ole sellest kuulnud. Ka Saaremaal telliti nahkhiirte alane uuring ja seal toodi välja nö 
„tundlikud alad“, kus võiks olla nahkhiirte kolooniaid ja sinna tuulikuid siis ei planeeritud. 
 
Õ. Lõhmus – kas olete kursis, et Vaskräämas on voolavad savikihid maa all? Kuidas on sinna 
võimalik tuulikut püstitada? 
 
A. Sõnajalg -  see on puhtalt projekteerimise küsimus, tuuliku vundament ei erine tavalise 
tsiviilehitise vundamendist. 
 
K. Mägi – Vaskräämas asub Euroopa mastaabis unikaalne 8,5 meetri kõrgune kõrgraba. Kas 
tuulikute püstitamine ei riku raba veerežiimi? 
 
A. Sõnajalg – kuna ei ehitata ju maa sisse, siis ei ole tõenoline, et rikutakse. 
 
A. Vallau – küsimus arendajatele: miks te tahate ehitada tuulikuid keset metsi ja külade lähedale, kui 
ometi Eestis on 1500 väikesaart, kus on tuult rohkem ja konflikte vähem? 
 
A. Sõnajalg – tuulikute rajamine saartele ei tasu ära, kuna liinide väljaehitamine on väga kallis. Ja 
oleneb ka sellest, kuhu me oleme liitunud elektri saamiseks. Rannikul on ka palju looduskaitselisi 
piiranguid. 
 
A. Vallau – ja kuhu see energia läheb? 
 
A. Sõnajalg  - ühtsesse Eesti võrku, kohapeal tarbimiseks.  
 
T. Kodu – millistel alustel on valitud see 1 kilomeetri nõue tuulikutest elamuteni? 
 
K. Kartau – arvesse võttes müra, varjutust ja siis intuitiivselt ja visuaalselt keskmine näitaja. 
Ühesõnaga see on kaalutlusotsus, et 1 km tundub olevat optimaalne või sobilik. 
 
T. Kodu – kui sellise otsuse on teinud arukad inimesed arutelu tulemusel, siis miks siin tahetakse 
tuulikuid lähemale planeerida? 
 
T. Koppel – kui me üldse mingilgi tingimusel nõus oleks, siis vähemalt öösel ei tohiks need tuulikud 
küll töötada.  
 
A. Vallau, I. Vallau, A. Põltsam, K. Mägi, T. Kodu, Õ. Lõhmus – jäävad oma eitava seisukoha 
juurde kindlaks. 
 



 
K. Erkmann – võtab koosoleku kokku ja nendib, et kokkuleppeid ei sõlmitud. 
 
O T S U S T A T I:  
1.1. Võtta esitatud informatsioon teadmiseks. 
1.2. Arendaja soovib jätkata läbirääkimisi kokkuleppe saavutamiseks Vaskrääma küla kogukonnaga. 
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