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Sissejuhatus
Tootsi
Suursoo
ala
ja
tuulepargi
teemaplaneeringu
koostamine
ning
teemaplaneeringu
keskkonnamõju
strateegiline hindamine algatati Vändra
Vallavolikogu 17. aprilli 2012 otsusega nr 18.
Alates 1. juulist 2015 hakkas kehtima uus planeerimisseadus. Kuna tuulepargi
teemaplaneering on algatatud enne uue planeerimisseaduse jõustumist, järgiti
üldplaneeringu menetlemisel kuni 30. juunini 2015 kehtinud planeerimisseadust 1 .
Teemaplaneeringu algatamise ettepaneku esitas AS Eesti Energia, kes on Tootsi
Suursoo tuulepargi (terviklik elektritootmise objekt, mis lisaks tuulikutele koosneb
teedest, ühenduskaablitest, alajaamast jms 2 ) arendamisest huvitatud isik
(arendaja).
Teemaplaneering koosneb:


Kehtestatavast seletuskirjast ja joonisest Planeeringukaart 1:15 000. [I
köide]



II
köide.
Tootsi
Suursoo
ala
ja
tuulepargi
teemaplaneeringu
keskkonnamõju
strateegilise
hindamise
(KSH)
aruanne.
[käesolev
dokument/köide]
Köide sisaldab ülevaadet planeerimisprotsessist ning sellega paralleelselt
läbi
viidud
keskkonnamõju
strateegilisest
hindamisest,
samuti
planeeringulahenduse aluseks olnud kaalutlusi ja informatsiooni.
Maksimaalselt on välditud planeeringu seletuskirjas (nn I köide) esitatud
informatsiooni dubleerimist.



III
köide.
Toosti
Suursoo
ala
ja
tuulepargi
teemaplaneeringu
dokumentatsioon.
Köide
sisaldab
teavet
planeeringu
koostamise
käigus
tehtud
menetlustoimingute
ja
koostöö
kohta,
vaheotsuseid
ja
muid
planeerimisprotsessi käigus koostatud dokumente.

Teemaplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise protsess on viidud
läbi
vastavalt
Planeerimisseaduse
ning
Keskkonnamõju
hindamise
ja
keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse nõuetele ja planeerimismenetluse heale
tavale.
Käesoleva KSH perioodil jõustus 1.07.2015 KeHJS uus redaktsioon, mis mitmetes
punktides muudab varasemat seaduse redaktsiooni. Käesolev KSH protsess
viiakse lõpuni (aluseks § 56 lg 8) varasemalt kehtinud seaduse redaktsiooni
kohaselt.

1

Ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse § 1 lg 1: Enne käesoleva
seaduse jõustumist algatatud planeeringud menetletakse lõpuni, lähtudes seni kehtinud
planeerimisseaduses sätestatud nõuetest, välja arvatud käesoleva paragrahvi lõigetes 2
ja 3 nimetatud juhtudel.
2
Võrgueeskiri (Vastu võetud Vabariigi Valitsuse 26. juuni 2003. a määrusega nr 184 (RT I
2003, 49, 347), jõustunud 1.07.2003) defineerib:
Tuulepark käesoleva määruse
tähenduses on mitmest elektrituulikust ning elektrituulikuid omavahel ja neid
liitumispunktiga ühendavatest seadmetest, ehitistest ning rajatistest koosnev elektrijaam.
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Läbivalt on käesolevas KSH aruandes KeHJS’le viidates peetud silmas varasemat
versiooni, sest just see on antud töö puhul asjakohane.
Keskkonnamõju strateegilise hindamise aruanne on koostatud vastavalt
Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seadus e §40 nõuetele,
heakskiidetud (9. november 2012) KSH programmile ja keskkonnamõju
hindamise heale tavale 3 .

3

Keskkonnamõju hindaja hea tava vastavalt Eesti Keskkonnamõju Hindajate Ühingu
(http://eaia.eu/) regulatsioonile (esitatud lisas 1).
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1

Ülevaade teemaplaneeringust ja keskkonnamõju
strateegilisest hindamisest

1.1 Teemaplaneeringu eesmärk ja sisu
Teemaplaneeringu eesmärk ja sisu on kirjeldatud planeeringu seletuskirja
peatükis 1
Teemaplaneeringu koostamise eesmärk ja sisu
ning siinkohal
esitame vaid olulisimad faktid:


Tegemist on olulise ruumilise mõjuga objekti (planeerimisseaduse mõistes)
planeerimisega, mille asukoht on määratud nii käesoleva Tootsi Suursoo
ala ja tuulepargi teemaplaneeringuga kui Pärnu maakonna planeeringu
tuuleenergeetika teemaplaneeringuga (kehtestatud 21.11.2013).



Teemaplaneering
koostatakse
elektrituulikute
ja
neid
teenindava
infrastruktuuri (st tervikuna tuulepark) osas sisuliselt detailplaneeringu
täpsusastmes ning annab ehitiste projekteerimise aluseks olevad detailsed
maakasutus- ja ehitustingimused.



Planeeritavas tuulepargis on kavandatud asukohad 52-le elektrituulikule ja
2-le tuulemõõdutornile.



Lisaks täpsustatakse rohelise võrgustiku toimimist tagavad tingimused,
maardlate kasutus ning ala kasutamise võimalused turismiobjektina.

1.2 Keskkonnamõju strateegiline hindamine
teemaplaneeringu osana
Keskkonnamõju on kavandatava tegevusega eeldatavalt kaasnev vahetu või
kaudne mõju inimese tervisele ja heaolule, keskkonnale, kultuuripärandile või
varale. Keskkonnamõju peetakse oluliseks, kui see võib eeldatavalt ületada
tegevuskoha keskkonnataluvust, põhjustada keskkonnas pöördumatuid muutusi
või seada ohtu inimese tervise ja heaolu, kultuuripärandi või vara.
Keskkonnamõju strateegilise hindamise (edaspidi lühendina ka KSH)
eesmärgiks on vastavalt keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi
seaduses sätestatule:
o

arvestada keskkonnakaalutlusi strateegiliste planeerimisdokumentide
koostamisel ja kehtestamisel,

o

tagada kõrgetasemeline keskkonnakaitse ning

o

edendada säästvat arengut.

Käesoleva planeeringuga samaaegselt KSH läbiviimine tuleneb lisaks sisulisele
vajadusele ja eesmärgile ka seadusandlikust nõudest – Keskkonnamõju
hindamise ja keskkonnajuhtim issüsteemi seaduse § 33.

Töö nr. 1885/12

6

Tootsi Suursoo ala ja tuulepargi teemaplaneering
II köide

Planeeringu koostamine on toimunud sama-aegselt ja tihedas koostöös
keskkonnamõju hindamisega ning KSH aruanne on koostatud integreeritud osana
planeeringu
tervikdokumentatsiooni
järgides
sealjuures
Keskkonnamõju
hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seadust , heakskiidetud KSH programmi,
keskkonnamõju hindamise head tava ja Hendrikson&Ko senist positiivset
praktikat.

KSH teostamisel on selgitatud, kirjeldatud ja hinnatud planeeringu elluviimisega
kaasnevat olulist keskkonnamõju ja peamisi alternatiivseid meetmeid, tegevusi ja
ülesandeid, arvestades planeeringu eesmärke ja käsitletavat territooriumi.

KSH
koostamisel
on
arvestatud
asjaoluga,
et
strateegiliseks
planeeringudokumendiks on teemaplaneering, mille lahendus töötatakse välja
detailplaneeringu täpsusastmes, loomaks võimaluse projekteerimistingimuste
andmiseks ilma detailplaneeringuta (mis oleks antud juhul sisuliselt kahe
dubleeriva ja asjatult ressursse raiskava planeerimisprotseduuri teostamine).
Seega on teadlikult arvestatud KeHJS seaduses §40 lg 3 p 3 sätestatud
põhimõttega vältida asjatult mitmekordset mõju hindamist. Käesolev KSH on
koostatud täpsusastmes, mis on piisav keskkonnaalaste otsuste tegemiseks lisaks
planeeringu faasile ka projekteerimistingimuste ja ehitusloa väljastamisel ning
suures osas ka tuulikupargi opereerimisel. Täiendavad keskkonna -alased tööd
võivad osutuda vajalikuks seni teadmata oluliste muutuste korral kas
planeeringus,
tuulikupargi muus
arendusvõi opereerimisfaasis,
samuti
seadusandlike nõuete muutumisel.

Hindamise ja mõjude prognoosimise meetodid
KSH aruande koostamisel võeti arvesse olemasolevaid teadmisi ja üldtunnustatud
hindamismetoodikat
valides/täpsustades
töö
käigus
sobivaimad
hindamismeetodid ja tehnikad.
Tootsi Suursoo ala ja tuulepargi teemaplaneeringu ning KSH koostamisel on
suurel määral tuginetud ja juhinduti 4 aastat väga põhjalikult koostatud ja
21.11.2013
kehtestatud
Pärnu
maakonna
planeeringu
tuuleenergeetika
teemaplaneeringu (ja selle KSH) põhimõtetest.
KSH metoodikat täpsustati veelgi ka KSH programmis.
Kavandatava
tuulikupargi
rajamisest
ja
ekspluatatsioonist
tingitud
keskkonnamõju
määratlemisel kasutati
kontrollnimekirjade ja kaardikihtide
(EELIS-e jm andmekihid) meetodit, mis võimaldavad lähtuda eelkõige kohalikest
oludest (nt kaitstavate objektide olemasolu, taimestik jm).
Natura hindamine viidi läbi vastavalt loodusdirektiivi artikli 6 lõigetele 3 ja 4
tuginedes Euroopa Komisjoni juhendile „Natura 2000 alasid oluliselt mõjutavate
kavade ja projektide hindamine. Loodusdirektiivi 92/43/EMÜ artikli 6 lõigete 3 ja
4 tõlgendamise metoodilised juhised“ ja juhendile "Juhised Natura hindamise
läbiviimiseks loodusdirektiivi artikli 6 lõike 3 rakendamisel Eestis " (KeMÜ, koost
2013). Lisaks arvestatakse juhendmaterjaliga „Juhised loodusdirektiivi artikli 6
lõigete 3 ja 4 rakendamiseks Eestis“ (Kaja Peterson, SEI Tallinn, 2006).
Lisaks võeti arvesse rahvusvahelist ja Euroopa kogemusest tuulikuparkide
rajamisel ja nende võimaliku mõju väljaselgitamisel. Tuuleenergeetikaga seoses
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on teostatud arvukalt nii rahvusvaheliselt kui Eestis uuringuid, milles on jõutud ka
kohati vastuoluliste järeldusteni ja väljendatud erinevaid seisukohti.
Planeeringu ja KSH koostamisel analüüsiti arvukalt seniseid uuringuid ning
arvestati õigusaktides fikseeritud nõudeid ning teaduslikult tõestatuimat
kaasaegseimat informatsiooni. KSH koostaja esitas erapooletu ja oma parimate
teadmiste kohase seisukoha.
Mõningad dokumentide lingid on alljärgnevad:
 Europan Best Practice Guidelines for Wind Energie Development
http://ec.europa.eu/energy/res/sectors/doc/wind_energy/best_practice.pd
f
 http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/
Wind_farms.pdf
 http://4maakonnatuuleenergia.hendrikson.ee/upload/public/6_uuringute_
materjalid/5_Tuuleenergia_systeemi_yhendamine_2010.pdf
Asustatud piirkondades peetakse olulisemateks tuulikuparkidega kaasnevateks
keskkonnaprobleemideks visuaalset häiringut ja müra.
Müra
leviku
ja
varjutamise
ulatuse/kestuse
modelleerimiseks,
samuti
visualiseeringute koostamiseks, kasutati spetsiaaltarkvara WindPro.
Müra ja varjutuse osas lähtutakse kehtivates seadusandlikest aktidest sätestatud
normidest
ning
kirjanduse
(võimalusel
eeskätt
kõrgetasemelisel
teaduskirjandusel) andmetel baseeruval teabel.
Mõjust inimese tervisele lähtutakse kehtivat est õigusaktides fikseeritud normidest,
mille väljatöötamisel eeldatavasti tugineti teaduslikele uuringutele.
Palju räägitakse ka tuulikuparkide võimalikust mõjust linnustikule ja nahkhiirtele.
Hinnangute
andmisel lähtuti olemasolevatel andmetel ning samaaegselt
raudteetrassi Rail Baltica planeeringu raames piirkonnas teostatud täiendavate
uuringute raames kogutud informatsioonist. Lisaks teostati 2015 aastal käesoleva
planeeringu/KSH raames 3 eksperthinnangut: nahkhiirte alane eksperthinnang
(koostaja Rauno Kalda, OÜ Elustik) ning linnustiku alased eksperthinnangud
Hannes Pehlak, Eesti Maaülikool / OÜ Xenus ja Aivar Leito, Eesti Maaülikool.
Mõjude prognoosimisel kasutati lisaks eksperthinnangutele analoogiate meetodit.
Eestis on tuuleparkidega seotud kogemusi lühemaajaliselt ja väiksema mahuga
kui mujal maailmas ja Euroopas, kus on aastakümnete jooksul läbiviidud palju
erinevaid uuringuid tuulikuparkide mõjust nii loodus- kui sotsiaal-majanduslikule
keskkonnale (nagu avalikkuse suhtumine, müra, linnustik, nahkhiired, kariloomad
jm). Selliseid teiste maade kogemusi on kasutatud erineva üldistusastmega ka
käesolevas töös.
Samas on ka Eestis tuulepargid töötanud üle 10 aasta ning kogunenud on
varasemast parem informatsioon. Planeerimisettepaneku tegija Eesti Energia
opereerib
Eestis
mitut
tuuleparki
(Narva,
Paldiski,
Aulepa,
Virtsu)
koguvõimsusega üle 110 MW ja omab üle 10 aastast opereerimiskogemust.
Kumulatiivset mõju erinevate võimalike tuuleparkide vahel on võimaluste piires
hinnatud Eesti 4 läänepoolsemat maakonda käsitlevas planeeringus, millest üheks
oli juba varasemalt mainitud Pärnu maakonna planeeringu tuuleenergeetika
teemaplaneering.
Käesolevas
teemaplaneeringus
keskenduti
konkreetse
tuulepargi alal esinevatele võimalikele kumulatiivsetele mõjudele . Näiteks müra ja
varjutuse hindamisel vaadeldi kõigi tuulikute mõju summaarselt.
Kumulatiivsete mõjude osas arvestati töös ka arutluse all oleva Rail Baltica
raudteetrassiga seonduvaid aspekte.
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1.3 Planeeringu ja KSH osapooled
Planeeringu ja KSH protsessis osalevad mitmed osapooled. Need on:
o

Planeeringu koostamise algataja ja kehtestaja on Vändra vallavolikogu
ning planeeringu koostamise korraldaja Vändra vallavalitsus.

o

Arendamisest huvitatud isik on Eesti Energia AS.

o

Keskkonnaministeerium ja Keskkonnaamet (Pärnu-Viljandi
regioon) järelevalvaja.

o

Pärnu maavalitsus planeeringu järelevalvaja ja planeeringuala üks
määratleja.

o

Sotsiaalministeerium, Kultuuriministeerium ja Kaitseministeerium
kui võimalikud huvitatud osapooled tulenevalt KSH protsessi loogikast ja
KSH seadusandlusest.

o

Planeeringuala maaomanikud.

o

Piirkonna elanikud.

o

Valitsusvälised organisatsioonid ja kodanikeühendused.

o

Laiem avalikkus.

o

Planeeringu koostamise konsultant ja keskkonnamõju strateegilise hinda ja
OÜ Hendrikson&Ko osales töös töörühmana koosseisus:
1. Kuido Kartau – projektijuht, keskkonnamõju hindaja
2. Marika Pärn - planeeringuspetsialist
3. Pille Metspalu – planeeringuspetsialist
4. Veiko Kärbla – keskkonnaspetsialist (müra, visualiseeringud)
5. Kaile Peet – keskkonnaspetsialist
6. Märt Öövel - keskkonnaspetsialist
7. Tiit Oidjärv – keskkonnaspetsialist (sotsiaalne keskkond)
8. Jaanus Padrik - geoinformaatik / kartograaf
9. Ingrid Saaroja - geoinformaatik / kartograaf
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1.4 Teemaplaneeringu alused – õiguslik taust
Eesti Vabariigis on omavalitsuse territooriumi üldplaneeringu teostamise kohustus
sätestatud planeerimisseadusega. Vastavalt planeerimisseadus § 8, p2, lg2,
võib üldplaneeringut
koostada teemaplaneeringuna kehtiva üldplaneeringu
täpsustamiseks ja täiendamiseks vastavalt alltoodud eesmärkidele /ülesannetele:
1) valla või linna ruumilise arengu põhimõtete kujundamine;
2) kavandatava
ruumilise
arenguga
kaasneda
võivate
majanduslike,
sotsiaalsete ja kultuuriliste mõjude ning looduskeskkonnale avalduvate
mõjude hindamine ning selle alusel säästva ja tasakaalustatud ruumilise
arengu tingimuste seadmine;
3) maa- ja veealadele üldiste kasutamis- ja ehitustingimuste määramine,
sealhulgas maakasutuse juhtotstarbe ning vajaduse korral hoonestuse
kõrguspiirangu ja muude tingimuste määramine;
4) detailplaneeringu koostamise kohust usega alade ja juhtude määramine
väljaspool linnu ja aleveid;
5) maareformi seaduse tähenduses tiheasustusega alade määramine;
6) miljööväärtuslike
hoonestusalade,
väärtuslike
põllumaade,
parkide,
haljasalade, maastike, maastiku üksikelementide ja looduskooslust e
määramine ning nende kaitse- ja kasutamistingimuste seadmine;
7) rohelise võrgustiku toimimist tagavate tingimuste seadmine;
8) teede ja tänavate, raudteede, sadamate ja lennuväljade asukoha ning
liikluskorralduse üldiste põhimõtete määramine;
9) vajaduse korral eraõigusliku isiku maal asuva tee avalikult kasutatavaks
teeks määramine teeseaduses sätestatud korras;
10) põhiliste tehnovõrkude trasside ja tehnorajatiste asukoha määramine;
11) puhke- ja virgestusalade määramine;
12) ranna ja kalda piiranguvööndi ning ehituskeeluvööndi
looduskaitseseaduses sätestatud korras;

täpsustamine

13) vajaduse korral ettepanekute tegemine kaitse alla võetud maa -alade ja
üksikobjektide
kaitserežiimi
täpsustamiseks,
muutmiseks
või
lõpetamiseks;
14) vajaduse korral ettepanekute tegemine maa-alade ja üksikobjektide kaitse
alla võtmiseks;
15) üldiste
riigikaitseliste
vajaduste
arvestamine
ja
vajaduse
korral
riigikaitselise
otstarbega
maa-alade
määramine
ning
maakonnaplaneeringus määratud riigikaitselise otstarbega maa-alade
piiride täpsustamine;
16) ettepanekute tegemine
planeerimise kaudu;

linnakeskkonna kuritegevusriskide ennetamiseks

17) muude seadustest ja teistest õigusaktidest tulenevate maakasutus - ja
ehitustingimuste kajastamine planeeringus.
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Planeerimisseaduse kõrval tuleb üldplaneeringu koostamisel lähtuda ka teistest
seadusandlikest
aktidest,
sh
keskkonnamõju
hindamise
ja
keskkonnajuhtimissüsteemi
seadusest.
Nimetatud
seaduse
järgi
on
strateegilistel arengudokumentidel, sealhulgas üldplaneeringul, keskkonnamõju
strateegilise
hindamise
kohustus.
Seadus
sät estab,
et
keskkonnamõju
strateegilist
hindamist
korraldatakse
strateegilise
planeerimisdokumendi
koostamise
käigus
enne
strateegilise
planeerimisdokumendi kehtestamist
õigusaktiga.
Keskkonnamõju strateegilise hindamise nõue
lähtub Euroopa Liidu
direktiivist 2001/42/EC (Directive on the assessment of the effects of certain
plans and programmes on the environment ), et kindlustada teatud plaanide ja
programmide elluviimisel keskkonnakaitse ja keskkonnaga arvestamine ning
propageerida säästlikku arengut. Ruumilise planeerimise juures mõistetakse
selliste keskkondadena üksteisega tihedalt seotud ja koos toimivat majandus -,
sotsiaal-, kultuuri- ja looduskeskkonda, kus ühe valdkonna arengul on mõju
teistele valdkondadele. Ruumilise planeerimise sellisest komplekss usest tulenevalt
ei ole siin (erinevalt projekti või sektorarengukava keskkonnamõju hindamisest)
sageli
võimalik
hinnata
planeerimisotsustega
kaasnevat
konkreetset
keskkonnamõju, vaid võimalikku keskkonnamõju – teisisõnu ei ole planeeringu
koostamise ajal võimalik ette näha antud keskkondades tulevikus toimuvaid
konkreetseid üksteist mõjutavaid protsesse, vaid pigem tõenäolisi ja võimalikke
protsesse, mistõttu hinnatakse ka võimalikke tagajärgesid/tulemusi ning mõjusid.
Strateegilise planeerimise interdist siplinaarsusest tulenevalt toimub võimalik
keskkonnamõju hindamine planeerimisprotsessi tihedalt integreeritud osana, kus
pidevalt kaalutakse/hinnatakse planeeritavate tegevuste mõju erinevatele
valdkondadele. Käesoleva planeeringu puhul on seepärast lähtutud põhimõttest,
et
keskkonnamõju
strateegiline
hindamine
peab
olema
üldplaneeringu
koostamisega protsessiga paralleelne ja võimalikult integreeritud. Strateegilist
mõju hindamist ei nähta siinkohal kontrollmehhanismi, vaid abisüsteemi ja
töövahendina, et analüüsida ja hinnata planeeritavate tegevustega kaasneda
võivaid
mõjusid
ning langetada üldisest
huvist
lähtuvaid põhjendatud
kaalutlusotsuseid.

1.5 Seos muude asjakohaste planeerimis- ja
arengudokumentidega
1.5.1 Pärnu maakonna planeeringu tuuleenergeetika
teemaplaneering
Käesoleva planeeringu koostamise ajal 21.11.2013 kehtestati 4 aastat väga
põhjalikult
koostatud
Pärnu
maakonna
planeeringu
tuuleenergeetika
teemaplaneering (nn Pärnumaa tuuleenergeetika planeering), mis määratles
Tootsi Suursoo tuuleenergeetika arenduspiirkonnaks.
Käesoleva
planeeringu
koostamisel
juhinduti
kehtestatud
tuuleenergeetika planeeringu (ja selle KSH) põhimõtetest.
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1.5.2 Pärnu maakonna teemaplaneering Asustust ja maakasutust
suunavad keskkonnatingimused: väärtuslikud maastikud ja
roheline võrgustik
Pärnu
maakonna
planeeringut
täpsustav
teemaplaneering
“Asustust
ja
maakasutust suunavad keskkonnatingimused” (2002) on koostatud kahe
alateema kaudu, mis on väärtuslikud maastikud ja roheline võrgustik.
Väärtuslike
maastikena
määratletakse
alad,
mille
kultuurilis-ajalooline,
esteetiline, looduslik, identiteedi- või puhkeväärtus on ümbritsevatest aladest
suuremad.
Väärtuslike maastike kaitse tagatakse asustust ja maakasutust suunavate
keskkonnatingimuste
seadmisega
ning
luuakse
seeläbi
eeldused
keskkonnakaitseliselt põhjendatuma ruumistruktuuri kujunemiseks ja säästvaks
arenguks.
Nagu igasuguse arendus- ja majandustegevuse kavandamisel, nii on ka
tuuleenergeetika arendamisel vajalik väärtmaastikele seatud tingimustega
arvestada.
Konkreetselt tuuleenergeetika arendamisega seotud tingimusi väärtuslikele
maastikele on kõigi maakondade vastavates teemaplaneeringutes enamasti
põgusalt puudutatud. Pärnumaa pindalast moodustava väärtuslikud maastikud
27% ning teemaplaneeringus on märgitud, et säilitamaks väärtuslike maastike
omapära on tuulikute ehitamine väärtuslikele maastikele üldjuhul keelatud,
ehitamine on võimalik ainult kohaliku omavalitsuse kehtestatud detailplaneeringu
alusel.
Detailsem
ülevaade
väärtuslike
maastikega
planeeringus on esitatud peatükis 4.3.2.

arvestamisest

käesolevas

Roheline võrgustik. Pärnu maakonna teemaplaneeringus (ja omavalitsuste
üldplaneeringutes) fikseeritud rohevõrk on ökoloogiline võrgustik, mis koosneb nii
kaitstavatest aladest kui ka otseselt fikseeritud kaitsekorraga mitte kaitse all
olevatest aladest. Roheline võrgustik täiendab funktsionaalselt kaitsealade
võrgustikku, ühendades need looduslike aladega ühtseks terviklikuks süsteemiks.
Võrgustiku moodustavad ümbritsevatest aladest kõrgema loodusliku väärtusega
ja/või intensiivse majandustegevuse suhtes tundlikud alad. Rohelise võrgustiku
eesmärgiks
on
eelkõige
loodusja
keskkonnakaitseliselt
põhjendatuma
ruumistruktuuri tagamine.
Rohelise võrgustiku erinevad elemendid (tuumalad, tugialad ja koridorid)
hõlmavad Pärnu maakonnast 64%.
Teemaplaneeringus rohelise võrgustiku struktuurielementidele kasutustingimuste
ja vajalike keskkonnameetmete seadmine aitab tagada säästvat arengut
maakonnas.
Üldiselt planeeringutes rohevõrgustiku kaitse ja kasutamise reeglistik/põhimõtted
ei ole mitte alati väga detailselt määratletud, mistõttu on jäetud ruumi
erinevateks tõlgendusteks ja otsustusteks läbi kaalutlusotsuste. Pärnu maakonna
teemaplaneeringus on märgitud, et t ugialadel ja koridoridel on metsakategooriaks
üldjuhul tulundusmets ja seal võib arendada majandustegevust, va väärtuslikud
märgalad, veekogude kaldaalad, vääriselupaigad, kaitsealad, I ja II kategooria
kaitsealuste liikide elupaigad ja teised seadustest tulenevate piirangutega alad.
Koridore (nii riigi suured ja väiksed) lõikavad elektriliinid on soovitav viia
kaablisse.
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Detailsem ülevaade rohelise võrgustikuga arvestamisest käesolevas planeeringus
on esitatud peatükis 3.3.3.

1.5.3 Vändra valla üldplaneering ja arengukava
Vändra valla üldplaneeringu ülesanne on kavandada
valla territoriaalmajandusliku arengu põhisuunad ja määratleda arengutingimused, määrata
detailplaneeringut vajavad alad ja kavandada loodusressursside säilimine ja
kasutamine, määrata tehnilise infrastruktuuri rajatiste asukohad, selgita da
piirangud maakasutusele arvestades valla territooriumil kujunenud olukorda,
kaitstavaid
loodusobjekte,
kultuurimälestisi,
väärtuslikke
põllumaid,
looduskooslusi jm ning teha ettepanekud valla territooriumi funktsionaalseks
tsoneerimiseks.
Teemaplaneering täpsustab ja täiendab Vändra valla Kaisma piirkonna
üldplaneeringut „Kaisma valla üldplaneering“ (kehtestatud 2009) tootmismaa
(elektrienergia tootmise ja jaotamise ehitise maa); haljasala ja parkmetsa maa ja
loodusliku haljasmaa (turismi-, matka- ja väljasõidukoha maa; virgestusmaa);
mäetööstusmaa (turbatööstusmaa) ja rohelise võrgustiku piiride osas.
Ülejäänud planeeringuala maakasutus jääb kehtima vastavalt kehtivale Vändra
valla Kaisma piirkonna üldplaneeringule ning maakatastri sihtotstarvetele.

Vändra valla arengukava (http://www.vandravald.ee/ul/AK_projekt_2014.pdf)
märgib ära (peatükis 1.10.3), et vallas on koostamisel 2 tuuleenergeetika
teemalist üldplaneeringu teemaplaneeringut, mis asuvad vastavuses maakonna
teemaplaneeringule. SWOT analüüsis on tuulepargi arendamine ja sellega
kaasnevad investeeringud kajastatud võimalusena. Tuuleenergia kasutuselevõtt
Vändra vallas on üheks strateegiliseks eesmärgiks.

1.5.4 Energeetika-alased dokumendid
Riiklikul ja rahvusvahelisel tasandil on mitmeid tuuleenergeetikat käsitlevaid,
puudutavaid ja mõjutavaid energeetika alaseid dokumente.

Rahvusvahelisel tasandil on üheks olulisimaks dokumendiks ÜRO 1997 aasta
kliimakonverentsi tulemusel koostatud
Kyoto protokoll, mis sisaldas
ratifitseerinud riikidele siduvaid kohustusi.
Eesti kohustus Kyoto protokolli ratifitseerimisega 17. novembril 1998 vähendama
1990. aastaga võrreldes oma territooriumilt aastatel 2008-2012 õhku paisatavate
kasvuhoonegaaside heitkoguseid 8% võrra.
Järgnevatel kliimakonverentsidel Kopenhaagenis (2009), Cancunis (2010),
Durbanis (2011), Dohas (2012) ja Varssavis (2013) on otsitud võimalusi
globaalse kliimakokkuleppe edasiseks arendamiseks, mis erinevat laadi raskuste
ja erimeelsuste tõttu on väga vaevaline, kuid siiski teataval määral toimunud.
Kokku on lepitud Kyoto protokolli kehtivuse pikendamises (esialgne kehtivus oli
kuni 2012 lõpuni).
2015
aasta
detsembris
toimunud
kliimakonverentsil
Pariisis
sätestati
ambitsioonikas globaalne eesmärk piirata inimtekkelist kasvuhoonegaaside
emissiooni selliselt, et hoida kliima soojenemine tööstusajastu algusega võrreldes
alla 2 kraadi.

Töö nr. 1885/12

13

Tootsi Suursoo ala ja tuulepargi teemaplaneering
II köide

Euroopa Liit on globaalsel tasandil üheks juhtivaks riikide grupiks, mis on endale
võtnud
ambitsioonikaid
siduvaid
kohustusi
ning
panustab
võimalikult
laiaulatusliku ja toimiva globaalse kokkuleppe suunas.

Vastavalt direktiivile taastuvatest energiaallikatest toodetud energia kasutamise
edendamise kohta ning direktiivide 2001/77/EÜ ja 2003/30/EÜ muutmise ja
hilisema kehtetuks tunnistamise kohta ehk lihtsamalt nimetatavale nn
Taastuvenergeetika direktiivile (2009/28/EÜ) on Euroopa Liidus eesmärgiks
aastaks
2020
taastuvatest
allikatest
lähtuva
energiaga
katta
20%
energiavajadusest. Igal liikmesriigil on vast av kohustuslik protsent individuaalne Eesti peab 2005 aasta 18% tasemelt jõudma 2020 aastaks 25%
tasemele. Tuuleenergia rakendamine on üheks olulisimaks võetud kohustuse
täitmise võimalustest.
Liikmesriigid pidid esitama esmakordselt hiljemalt 30. juuniks 2010 (ja seejärel
perioodiliselt) riikliku taastuvenergia tegevuskava, milles käsitletakse detailsemalt
püstitatud eesmärkide saavutamiseks vajalikke samme.
Varasema (kehtetu alates 1.01.2012) direktiivi „Taastuvatest energiaallikatest
toodetud elektrienergia kasutamise edendamise kohta elektrienergia siseturul“
(2001/77/EÜ) (nn Taastuvenergia direktiiv) kohaselt liikmesriigid koostavad
regulaarselt aruande ja määravad kindlaks taastuvatest energiaallikatest
toodetud
elektrienergia
kasutamise
siseriiklikud
soovituslikud
eesmärgid
järgmiseks kümneks aastaks arvestades igale riigile seatud kontrollväärtusi.
Tulenevalt soovituslikust iseloomust ei olnud direktiivi tulemused reaalsuses
piisavad.
Arvestades muuhulgas globaalseid arenguid ÜRO kliimakokkuleppe alal on
Euroopa Liit välja töötamas pika-ajalisi strateegilisi kavasid ajahorisondiga 2050,
milles
eeldatavasti
on
põhirõhk
energiavarustuse
julgeolekul
ja
kasvuhoonegaaside vähendamisel.

Kütuse- ja energiamajanduse pikaajaline riiklik arengukava aastani 2015
(kinnitatud Riigikogu 15. detsembri 2004. a otsusega; RTI, 23.12.2004, 88, 601)
näeb ette taastuvate energiaallikate kasutamise soodustamist riigi ning
omavalitsuste poolt. Aastaks 2010 peab nende osakaal ulatuma 5,1%-ni
elektrienergia brutotarbimisest.
26.02.2009.a. on Valitsuse poolt heaks kiidetud „Eesti elektrimajanduse
arengukava aastani 2018“, kus on sätestatud, et: “Taastuvelektri osakaal
brutotarbimises on kasvava trendiga ja saavutab aastaks 2010 vähemalt 5,1%;
aastaks 2015 vähemalt 15%“.
Riigikogu kinnitas 15. juuni 2009.a dokumendi Energiamajanduse riiklik
arengukava
aastani
2020
(https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/0000/1319/4286/13195400.pdf ),
mis
on
kooskõlas Eesti kohustustega Taastuvenergeetika direktiivi kontekstis.

Eesti taastuvenergia tegevuskava aastani 2020 ja selle rakendusplaan kiideti
heaks Vabariigi
Valitsuse
26.
novembri
2010
korraldusega
nr
452
https://www.riigiteataja.ee/akt/330112010003.
Tegevuskava kohaselt prognoositakse elektri tarbimise kasvu (28-30%).
Tuuleenergeetika käsitlustes hinnatakse 2020 aastaks installeeritud võimsuseks
650 MW (sellest 400 MW maismaal ja 250 MW merel) ja toodetavaks
elektrienergia mahuks 1537 GWh. Juhitakse tähelepanu ka Energiamajanduse
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riiklikule arengukavale aastani 2020, milles on määratletud installeeritud võimsus
900 MW.
……………………………………………………………………………………………………………………
Eespool kajastatud
vanemate
ja
uuemate
strateegiliste energia-alaste
dokumentide põhjal võib väita, et tuuleenergeetika arendamine Eestis on riiklikult
soovitatav ja arendamist vajav tegevus.
Vaadeldud
dokumentidest
vanemad
(nt
2004
aastast
Kütuseja
energiamajanduse
pikaajaline
riiklik
arengukava
aastani
2015)
on
tuuleenergeetika osas kõige väiksemat perspektiivi kandvad, näiteks on välja
toodud tehniline piir 400-500 MW, meretuulikuparkide mittemainimine ning
elektrisüsteemi tugev side Läti ja Venemaa suunal (mainimata ühendusi Soomega
ja teiste põhjamaadega).
Ka 2006. aastal kinnitatud Elektrimajanduse arengukava 2005 – 2015 näeb 2015.
aasta tuulikuparkide koguvõimsuseks vaid 160 MW.
Eesti
elektrimajanduse
arengukava
aastani 2018
nimetab
eeldatavaks
taastuvelektri osakaaluks brutotarbimises juba vähemalt 5,1% aastaks 2010 ja
vähemalt 15% aastaks 2015. Aastaks 2013 tuleb Eestis olevate maismaatuulikute
võimsust suurendada 400 MW ning aastaks 2018 tuleb maismaa- ja
meretuulikute koguvõimsust suurendada 900 MW-ni.
Eesti Taastuvenergia tegevuskava aastani 2020 tuuleenergeetika käsitlustes
hinnatakse 2020 aastaks installeeritud võimsuseks 650 MW (sellest 400 MW
maismaal ja 250 MW merel) ja toodetavaks elektrienergia mahuks 1537 GWh.
Juhitakse tähelepanu ka Energiamajanduse riiklikule arengukavale aastani 2020,
milles on määratletud installeeritud võimsus 900 MW.
Seega on tuuleenergeetika mahtude kavandamine ja tähtsus strateegilistes
arengudokumentides viimasel kümnel aastal väga oluliselt kasvanud.
Eesti Tuuleenergia Assotsiatsiooni andmetel oli 2010 aasta alguseks Eestis
töötavate tuulikute võimsus kokku ca 137 MW ja toodeti 276 GWh elektrienergiat .
2013. aasta lõpu seisuga oli Eestis töös 130 elektrituulikut koguvõimsusega 285,9
MW, mis tootsid aasta jooksul 515 GWh elektrit. 2014. aasta lõpuks oli Eestis töös
138 elektrituulikut koguvõimsusega 302,7 MW ning aastatoodang oli 576 GWh.
Kavandatav Tootsi Suursoo tuulepark aitab kaasa tuuleenergeetika
suurendamisele, mis on kooskõlas pika-ajaliste soovitud trendidega.
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2 Olemasolev olukord ja mõjutatava keskkonna
kirjeldus
2.1 Planeeringuala asend ja põhistruktuur
Planeeritav ala asub Pärnumaal Vändra valla lääneosas Metsaküla ja Metsavere
küla aladel Tootsi Suursoos. Planeeringuala suurus on 4150 hektarit.
Planeeringuala hõlmab Tootsi Suursood, mis on terves ulatuses turbapinnasega
ala. Alale jäävad Pööravere turbamaardla passiivse ja aktiivse tarbevaru plokid.
Planeeringuala piirneb põhja-, ida- ja lõunakaarest turbavälja servadega, läänest
Are ja Halinga vallaga, põhjast Mõisaküla-Metsavere kõrvalmaateega nr 19211
ning lõunast osaliselt Tootsi vallaga.
Alale on juurdepääs lõunast Tootsi alevikust mööda Tööstuse tänavat. Põhjast on
planeeringualale juurdepääs Mõisaküla-Metsavere kõrvalmaanteele suunduvate
turbaväljalt lähtuvate kruusa/pinnasteede kaudu.
Teemaplaneeringu asukoht on igakülgseks arusaadavuseks esitatud joonistel 1, 2
ja 3.

Joonis 1. Teemaplaneeringu ala asukoht.
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Joonis 2. Teemaplaneeringu ala ja ümbruskond üldinformatiivsel aluskaardil.
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Joonis
3.
Väljavõte
Pärnu
maakonna
planeeringu
tuuleenergeetika
teemaplaneeringust, millele on kantud ka käesoleva planeeringu ala.
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2.2 Sotsiaalmajanduslik ülevaade
2.2.1 Asustus, rahvastik ja väärtuslikud maastikud
Planeeritaval alal Tootsi Suursoos ei ole olemasolevaid elamuid – tegemist on
turbatootmise väljaga ja selle keskel asub looduskaitsealune metsane
Ämmamägi.
Arusaadavalt on sooalad olnud juba ajalooliselt püsivalt asustamata ning otseselt
Suursoo ala mitteasustamist on võimalik tuvastada ka suhteliselt vähedetailse
kaardianalüüsi põhjal vaadeldes ajaloolisi kaarte: 19. sajandi II poole (nn vene
verstakaart) ning 1930-ndate teise poole topokaarti (mis selle piirkonna kohta
tervikuna on mõõtkavas 1:200 000).
Näeme, et tihedama asutusega on Suursoost loodes-läänes asuvad Lehu,
Eametsa ja Tabria küla, loodes Metsavere ja Metsaküla.

Joonis 4. Väljavõte 19. sajandi nn vene verstakaardist (allikas: Maa -Ameti
kaardirakendus).

1930-ndate teises pooles oli Eesti asustusstruktuur maapiirkondades läbi ajaloo
kõige tihedam ja ülesharitud maade osakaal ajaloo suurim (metsasus vastavalt
inimasustatud perioodi madalaim). Võrreldes 19. sajandiga on asustus märksa
tihedam ning kõikjal sobivates kohtades on kaardilt tuvastat avad külad, talud ja
metsavahikohad. Otseselt Suursoo on jätkuvalt asustamata olles kolme valla:
Are, Kaisma ja Halinga piirialaks.
1938 aastal rajati Pööravere briketi vabrik, hilisema nimetusega Tootsi
briketivabrik, millega algas Tootsi aleviku teke ja areng, mille rahvaarv on
praegusel ajal ca 800 inimest.
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Joonis 5. Väljavõte Eesti 1935-1938 aasta 1:200 000 topokaardilt (allikas: MaaAmeti kaardirakendus).
Teemaplaneeringu alal on viimase kolmveerand sajandi jooksul toimunud tugev
turbatööstuslik inimtegevus – tegemist on erinevas tootmistsüklis oleva
turbakaevandamisalaga. Tootsi alevik on ajalooliselt kohaliku turbatööstuses
töötavate inimeste ja nende perede elupaik. Seoses majanduslike ja
demograafiliste muutustega on monofunktsionaalse asula toimimine täna
keerukam kui vähemmehhaniseeritud ning suurema turbanõudlusega perioodil.
Siiski on ilmselge et Tootsi aleviku olemus ja identiteet on tihedalt seotud
turbaväljadega ka täna ja lähiaastakümnetel.
Turbavälja ümber nii Are, Halinga kui Vändra vallas on täna Eesti
maapiirkondadele tüüpiline arengufaas, kus asustatud eluasemete arv tervikuna
väheneb ning põllumajanduslik ja metsanduslik tegevus toimub varasemast
suuremate majandusüksuste tegevuse kaudu.
Põllumajanduses hõlvatud inimeste absoluutarv ja ka suhteline osakaal
vähenevad tänu suuremale spetsailiseerumisele ja mehhaniseerimisele. Toimekas
talunik (farmer) suudab efektiivselt majandades harida suursjärgus 500-1000
hektarit põllumajandusmaad, mis tähendab et varasemate kuni mõnekümne
hektarilistele taludele enam arvukat kohta ei ole.
Metsanduses on metsaomaniku elukoha/asukoha ja metsa füüsilise asukoha vahel
seos veelgi nõrgem kui põllmajanduses. Metsaomanik võib küll elada piirkonnas,
kuid sageli on metsa omanikuks hoopis eemal elav inimene või hoopiski ettevõte.
Loomulikult
toimuvad
muutused
asustuses
aeglaselt ,
mille
käigus
aastakümnetega osad varasemad traditsioonilised talud muut uvad hooajalisteks
eluasemeteks: maakodudeks, hobitaludeks või muuks selliseks. Ka sellised
eluasemed kahtlemata rikastavad asustusstruktuuri ja on mitmeti positiivne
(regionaalne areng, traditsioonide hoidmine, piirkonna identiteet, territooriumi
haldamine jne).
Planeeringu KSH programmi faasis määratleti esialgselt maksimaalseks mõjualaks
4 kilomeetrit teemaplaneeringu piirist. Sellesse tsooni jäävad Vändra, Tootsi, Are,
Halinga ja Tori vallad (vt joonis 6).
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Joonis 6. Planeeringualaga piirnevad vallad ja külad (allikas: KSH programm
Ramboll 2012).
Mõjupiirkonnas elab (2012 seisuga) kokku 1422 elanikku kaheteis tkümnes külas
ja Tootsi vallas (vt tabel 1).
Planeeringualast 2 km raadiuses on hajaasustuses 72 majapidamist (Are vallas 17
majapidamist, - Halinga vallas 21 majapidamist, Vändra vallas 33 majapidamist
ja Tootsi alevikus 1 majapidamine, mis ei asu maakonna planeeringuga määratud
tiheasustusalal) ning 3 tootmishoonete kompleksi (endised laudad).
Planeeringuala piirile kõige lähem majapidamine (Rebaseoja kinnistu Metsavere
külas, katastri nr 27601:004:0068) asub ca 300 m kaugusel. Ca 60%
majapidamistest asub planeeringualast 1-2 km kaugusel.
Tabelis 2 on esitatud planeeringualale lähimate majapidamiste kinnistute
andmed.
Tabel 1. Elanike arv planeeringuala piirkonnas.
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Tabel 2. Planeeringualale lähimad majapidamised.
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Otseselt
planeeringualal on 12 maaüksust
ja katastriandmete kohane
maakasutuse valdav sihtotstarve on maatulundusmaa (M), mis hõlmab
ammendunud turbamaardla alasid. Olulise osa planeeringualast moodustavad ka
turbatootmismaa (Tt) sihtotstarbega maaüksused, kus osaliselt toimub aktiivne
turbatootmine. Planeeringuala maaüksustest 15% puhul on tegu riigi reservmaa
piiriettepanekuga
(reformimata
maa).
Väiksema
osa
planeeringualast
moodustavad transpordimaa (L) ning jäätmehoidla maa (J) maaüksused.
Planeeringualal asuvate maaüksuste nimekiri on toodud järgnevas tabelis.
Hooned planeeritaval alal puuduvad.
Tabel 3. Planeeringualal asuvad maaüksused.
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Väärtuslikud maastikud
Pärnumaa väärtuslikud maastikud on määratletud maakonna teemaplaneeringuga
„Asustust ja maakasutust suunavad keskkonnat ingimused“. Planeeringus on
seatud tingimused väärtuslike maastike säilimiseks. Väärtuslike maastike valikul
on lähtutud eelkõige Pärnumaa eripärast ning maastike kultuur-ajaloolisest,
esteetilisest, loodus-, identiteedi- ja puhkeväärtusest. Väärtuslike maastikena on
määratletud kuhjunud väärtustega maastike piirkonnad ning ka ilusad tee - ja
jõelõigud, samuti silmapaistvalt kauni vaatega kohad. Väärtuslike maastike
määratlemisel on võetud aluseks maastiku kultuurilis-ajalooline väärtus, looduslik
väärtus, puhkeväärtus ja turismipotentsiaal, identiteediväärtus, esteetiline
väärtus.
Väärtuslike maastike alasid planeeringualal ei asu.
Planeering märgib ka
väärtuslikke teelõike ja muid üksikobjekte, millest jääb alale Lavassaare-Tootsi
kitsarööpmeline raudtee.
Lavassaare - Tootsi kitsarööpmeline raudtee
Raudtee kulgeb Lavassaare vanast asulast läbi turbaväljade ning looduslike raba ja metsaalade Tootsini. Raudtee on AS Tootsi Turvas omanduses ja seda kasutati
Lavassaare turbaväljadelt kaevandatud freesturba transportimiseks Tootsi
briketivabrikusse.
Vanas Lavassaare asulas on kitsarööpmelise raudtee muuseum, mis enam kui 30
eksponaadiga (auruvedurid – vagunid) on Baltimaade suurim. Võimalik on teha
rongisõit vanast asulast Lavassaare mäele.
Lavassaare-Tootsi kitsarööpmeline raudtee on ühtlasi kaardistatud ka kui
pärandkultuuriobjekt,
nimetusega
Lavassaare-Tootsi
turbaraudtee
(registreerimisnumber
188:RTR:001).
Pärandkultuuriobjektide
kaardistamist
koordineerib
Riigimetsa
Majandamise
Keskus,
andmed
on
koondatud
pärandkultuuriobjektide
nimekirja,
mis
on
kättesaadav
Maa-ameti
kaardirakenduse
ning
infosüsteemi
EELIS
kaudu.
Pärandkultuuriobjektide
kaardistamise eesmärgiks on hoida elus teadmist sellest, millist kultuurilist
väärtust erinevad objektid ja paigad kunagi kandnud on4 . Pärandkultuuriobjektide
kaitse ja säilimine põhineb maaomaniku teadlikkusel ja heal tahtel; neil puudub
seadusandlik kaitse ning seda ei ole kavas ka lausalisena korraldada.
Pärandkultuuriobjektidest jäävad planeeringualale veel:
Toosi raba haruraudtee (registreerimisnumber 930:MET:004) – kitsarööpmeline
raudtee, mida mööda veeti turvast Lavassaarest Tootsi briketivabrikusse ning
mille relsid võeti üles 2009-2010 aastal; ning
Keresna tee (registreerimisnumber 930:MET:004) lõunaots – tegemist on
maakividest põhjaga teega, mida kasutasid tööleminekuks kraavihallid ja
rabatöölised.

2.2.2 Infrastruktuur
Teedevõrk
Olles looduslikult raskesti juurdepääsetav sooala on otseselt Tootsi Suursoo juba
ajalooliselt nõrgalt arenenud teedevõrguga.
Suurimaks
maanteeks
piirkonnas
on
Pärnu-Rakvere-Sõmeru
maantee
(põhimaantee nr 5), kus Mannare juures (kust Tootsi-Piistaoja kõrvalmaantee
suundub Tootsi alevikku) oli 2013 aastal ööpäevane liiklussagedus 2000-2500
autot ööpäevas.
4

http://rmk.ee/organisatsioon/pressiruum/kkk/parandkultuur
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Tootsi aleviku juures on Tootsi-Piistaoja kõrvalmaantee liikluskoormus 2013 aasta
loendusandmetel 371 autot ööpäevas.
Tootsi aleviku kaudu on on olemas ka juurdepääs planeeringualale, kus on
turbatööstuse poolt rajatud teed (pinnasteed, kohati kruusakattega).
Planeeringualast põhja pool kulgeb Pärnu-Jaagupi – Kergu kõrvalmaantee (nr
19202) mille liiklussagedus 2013 aasta andmetel on 157 autot ööpäevas.
Kõnealuselt
kõrvalmaanteelt
on kruusakattega teede kaudu juurdepääs
turbaväljale (planeeringualale).
Planeeringualast lääne pool kulgeb Uduvere - Suigu – Nurme kõrvalmaantee (nr
19210) liiklussagedusega 41 autot ööpäevas (2013 aasta).
Planeringualast
mõnevõrra
kaugemal
loode
suunas
asub
Aluste-Kergu
tugimaantee (nr 58) liikluskoormus 614 autot ööpäevas (2013 aasta).
Planeeringualal asub pinnasteede võrgustik, kus teed kulgevad paralleelselt
kitsarööpmelise raudtee ning kraavide kallastega. Lehu raba põhjaosas on
turbaväljade vahele rajatud teenindustee.
Planeeringuala läbis/läbib põhja-lõuna ja lääne-ida suunaline kasutusest väljas
olev kitsarööpmeline raudtee, mis on suures osas üles võetud kuid raudteetamm
on maastikul jälgitav.
Kirjeldatud ja ka muude teede kohta on ülevaade ka joonisel 7.
Muud tehnovõrgud planeeringualal sisuliselt puuduvad.

Joonis 7. Teedevõrgustik teemaplaneeringu
kaardirakendus Maanteeamet).
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2.3 Looduskeskkonna ülevaade
2.3.1 Geoloogia, geomorfoloogia ja mullastik
Aluspõhi
Planeeringuala aluspõhja (aluskorra pealispinna) moodustavad Siluri ladestu
llandovery ladestiku Adavere lademe mergel ja lubjakivi, samuti Siluri Raiküla
(S1rk), Jaani (S2jn) või Jaagarahu (S2jg) lademe erineva savikusastmega
merglid, lubjakivid ning dolomiidid.
Üldgeoloogiliste andmete põhjal lasub aluspõhi uuringualal 15-20 m sügavusel.
Aluspõhja lasumissügavuse kohta planeeringualal täpsed andmed puuduvad, seda
on hinnatud ümberkaudsete puurkaevude andmete järgi.
Planeeringuala läbib kaarjalt loode-kagu suunaline ürgorg. Andmed ürgoru
sügavuse ja selles levivate setete koostise kohta puuduvad.

Joonis 8. Planeeringuala aluspõhi.

Pinnakate ja ehitusgeoloogilised tingimused
Planeeringuala reljeef on tasane, maapinna absoluutkõrgused jäävad vahemikku
25 m (ala lõunaosas) kuni 35 m (ala kirdeosas).Tootsi Suursoo ala ja tuulepargi
teemaplaneeringu ala pinnakatteks on t urvas (soosetted), mis on valdavalt
kaevandatud. Soosetete all on moreen.
Teemaplaneeringu
koostamise
raames
tehtud
4
puurauguga
uuringu
(Ehitusgeoloogilise
uurimistöö
aruanne.
Tootsi
Suursoo
tuulepargi
teemaplaneering. Töö nr GE-1385. REIB OÜ, mai 2012) alusel selgus, et turbakihi
(keskmiselt kuni hästi lagunenud) paksus ärakaevandatud aladel on üldiselt 1,32,3 m.
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Joonis 9. Ehitusgeoloogilise uuringu puuraukude asukohad.
Tootsi Suursoo on tekkinud eeldatavasti valdavalt järvelise soostumise tagajärjel,
mistõttu võib turba all enne ehitusgeoloogiliselt sobivaid kihte leida nt järvelupja,
järvemuda ehk sapropeeli ning järvesavi. Mainitud REIB OÜ uuringu 4 puurauku
ei ole piisavad nende kihtide olemasolu välistamiseks, kuid näitavad kindlalt, et
need halva kandevõimega setted ei levi Tootsi turbamaardla piirkonnas lausaliselt
(st ühtlase kihina).
Antud töös leiti möllsavi Are jõe läheduses puuritud puuraugu PA 2 juures, mis on
iseloomulik jõeäärsetele aladele. Uuringu ülejäänud kolmes puuraugus oli
vahetult turba all saviliivmoreen, mis oli sitke kuni kõva konsistentsiga ja mille
omadused paranesid sügavuse kasvades. Kruusa sisaldus selles pinnases oli 5-15
%.
Seega ehitusgeoloogiliselt on planeeringuala elektrituulikute vundament ide
rajamiseks suhteliselt raske, mis võib seisneda suuremas ehitusmaksumuses,
mitte rajamise tehnoloogilises keerukuses. Tõenäoliselt on vajalik mittekandvad
kihid välja kaevata ja/või kasutada vundeerimisel täiendavalt vaiasid vundamendi
stabiliseerimiseks.
Planeeringu järgselt, vundamentide tööprojekti koostamiseks, teostatakse
konkreetsetes tuulikute asukohtades täpsustavad ehitusgeoloogilised uuringud.
Maardlad
Tootsi Suursoo, mis on teemaplaneeringu alaks on või on olnud paksu
turbalasundiga ala ja kasutusel kolmveerand sajandit Pööravere turbamaardlana.
Kuna suurel osast alast on turvas ära kaevandatud, siis on need tänaseks
maardlate hulgast välja arvatud.
Esimesed Pööravere maardla uuringud viidi läbi 1930ndatel aastatel. Peale II
maailmasõda järgnesid maavara uuringud peamiselt 1950ndatel aastatel.
Eelnevate uuringute tulemused võttis kokku ja täiendas 1983. a ENSV Geoloogia
Valitsuse täiendav uuring. Pärnu rajooni turbatootmisalade järeluuringu käigus
uuriti ka Pööravere turbamaardla tootmisalasid ja mahajäetud alas id. Selle
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vastav

varu

keskkonnaregistris

arvel

aktiivse

ja

passiivse

Turba kaevandamist ja freeskütteturba tootmist alustati Pööravere maardlas
1938. a ning aasta hiljem alustas tööd Tootsi briketitööstus. Lisaks
freeskütteturbale toodeti seal ENSV perioodil ka vähesel määral väetusturvast.
Alates 1961. a kaevandati maardla põhjaosas Lehu rabas ka freesalusturvast.
Briketitootmise maht suurenes pidevalt kuni 1964. aastani, millele järgnes
toodangu langus seoses tootmisalade ammendumisega Pööravere maardlas.
1983. a valmis Lavassaare-Tootsi raudtee, mille kaudu sai briketitehas täiendavat
toorainet Lavassaare turbamaardlast.
Pööravere maardla turbakaevandaja on AS Tootsi Turvas (alates 2002. a kuulub
kontserni Vapo OY), kellele on väljastatud maavara kaevandamisluba nr L.MK.PM36844
kehtivusajaga
04.05.2005–20.12.2019.
Turbakaevandamise
mahud
erinevad aastast aastasse vastavalt vajadusele, ilmastikutingimustele ja lubatud
kaevemahule (max lubatud 50 tuh tonni aastas). Näiteks 2010. a kaevandas
ettevõte 8,6 tuh tonni hästilagunenud ja 5,7 tuh tonni vähelagunenud turvast
ning 2011. a 14,3 tuh tonni vähelagunenud turvast.
Suurem osa Pööravere turbaväljakutest (2550 ha) on nüüdseks maha jäetud ja
aktiivset tarbevaru on olulisel määral vaid turbatootmisala põhjaosas Lehu raba
alal.
Käesoleva aja seisuga on Pööravere turbamaardla plokid planeeringuala
põhjaosas ning väiksemas ulatuses ka edelaosas.
Pööravere turbamaardla (maardla id 13097) kogupindala on 933.53 hektarit,
tegemist on kohaliku tähtsusega maardlaga.
Maavara kaevandamisloa kohaselt on Pööravere turbatootmisala mäeeraldise
suuruseks 709,63 ha. 2011. a lõpu seisuga oli Pööravere turbatootmisalal jäänud
kaevandamiseks (st on kaetud kaevandamisloaga) veel aktiivse tarbevaruna
kinnitatud 1 458 300 tonni vähelagunenud ja 2 506 200 tonni hästilagunenud
turvast.
Lisaks sellele on keskkonnaregistris arvel (st ei ole loaga kaetud) veel 160 000
tonni hästilagunenud turba aktiivset tarbevaru, 317 000 tonni hästilagunenud
turba aktiivset reservvaru ja 482 000 tonni hästilagunenud turba passiivset
tarbevaru ning 44 000 tonni vähelagunenud turba aktiivset tarbevaru ja 19 000
tonni vähelagunenud turba aktiivset reservvaru.
Maardla registrikaardi andmetel (päring seisuga august 2014) on plokkide kaupa
põhiandmed esitatud alljärgnevas tabelis.
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Tabel 4. Pööravere turbamaardla põhiandmed plokkide kaupa.

Nagu näha on Pööravere turbamaardlas t urvast on nii aktiivse tarbevaruna (aT),
passiivse tarbevaruna (pT) kui aktiivse reservvaruna (aR).
Vastavalt Maapõueseadusele (§10) jaguneb maavaravaru olenevalt uurituse
detailsusest tarbevaruks, reservvaruks ja prognoosvaruks.
 Tarbevaru on maavaravaru, mille geoloogilise uurituse maht võimaldab
saada vajalikud andmed maavaravaru kaevandamiseks ja kasut amiseks.
Tarbevaru kvalifitseeritakse geoloogilise uuringu alusel.
 Reservvaru on maavaravaru, mille geoloogilise uurituse maht võimaldab
saada vajalikud andmed maavaravaru perspektiivi hindamiseks ja edasise
geoloogilise uuringu suunamiseks.
 Prognoosvaru
on
maavaravaru,
mille
uurituse
mahu
määrab
üldgeoloogiline uurimistöö.
Maavaravaru tarbevaru ja reservvaru jagunevad nende kasutamisvõimalikkuse ja
majandusliku tähtsuse alusel aktiivseks ja passiivseks.
 Maavaravaru on aktiivne, kui selle kaevandamisel kasutatav tehnoloogia ja
tehnika tagavad maapõue ratsionaalse kasutamise ja keskkonnanõuete
täitmise ning maavara kasutamine on majanduslikult kasulik.
 Maavaravaru
on
passiivne,
kui
selle
kasutamine
ei
ole
keskkonnakaitseliselt võimalik või puudub vastav tehnoloogia, kuid mis
võib tulevikus osutuda kasutuskõlblikuks.
Joonisel 10 on esitatud Pööravere turbamaardla maavararegistris arvel olevad
plokid. Suurel osal planeeringualal on turvas kaevandatud ja alal ei ole enam
maardlana arvel olevat turbalasundit.
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Joonis 10. Maardla erinevad plokid planeeringuala l.

Pööravere maardla mahajäetud osad ei kuulu kaevandamisega rikutud
mahajäetud turbaalade nimekirja alade 5 hulka. Pööravere maardlat ning selle
ammendatud
osasid
on
käsitletud
Eesti mahajäetud
turbatootmisalade
inventuuris6 . Inventuuris antud soovituse kohaselt, ei ole Pööravere mahajäetud
freesväljakutel enam arvestatavas koguses kaevandamiseks sobivat turbavaru.
Ala vajab korrastamist, mille üheks peamiseks suunaks võiks olla metsastamine,
nii suure ala korrastamine aga nõuab väga mahukat eeltööd. Esitatud soovituste
kohaselt tuleb probleemile läheneda komplekselt, pidades silmas ka alal esinevate
karjääride seisundi ja puhkemajandusliku väärtuse parandamist.
5

https://www.riigiteataja.ee/akt/120012011012
Ramst, R., Orru, M., Salo, V., ja Halliste, L., 2007. Eesti mahajäetud turbatootmisalade revisjon. 3.
etapp. Viljandi, Pärnu, Saare ja Hiiu maakond. OÜ Eesti Geoloogiakeskus.
6
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Samas on ammendunud turbamaardla ala olnud tootmisalana kasutusest väljas
30-40 aastat, kuid looduslike protsesside tulemusel siiski halvasti taimestunud –
puurinne on hõre ja vaid kraavide kallastel on puid rohkem.

2.3.2 Veestik ja vetevõrk
Põhjavesi
Hüdrostratigraafilise läbilõike ülemises osas esineb kaks põhjaveekihti.
Ülemine, kvaternaarisetetes (peamiselt turbas) leviv vabapinnaline põhjaveekiht
ning alumine, Siluri lubjakivides leviv põhjaveekiht.
Teemaplaneeringu ala on kaetud kuivenduskraavide võrguga ja ala läbib Are jõgi.
See kraavitus võimaldas turba kaevandamist, kuid sellegi poolest on ala liigniiske.
Pinnasevesi ehk vabapinnaline põhjavesi registreeriti REIB OÜ välitööde ajal
(18.04.2012) 0,05-1,1 m sügavusel maapinnast. Mõõdetud tase on iseloomulik
pinnasevee keskmisest tasemest kõrgemale tasemele. Veetaseme paiknemine on
otseses sõltuvuses sademetehulgast ja äravoolutingimustest.
Ainus ala piirkonnas, mis ei ole liigniiske, on Ämmamäe hoiuala, mis on
geoloogiliselt moreenkõrgend keset sood ehk soosaar, kus kunagi turvast pole
lasunud.
Ehituslikult on pinnasevesi siin betooni suhtes nõrga süsihappelise (CO2)
agressiivsusega.
Siluri lubjakivides leviv põhjaveekiht moodustab vastavalt keskkonnaministri
määrusele nr 75 (29.12.2009 ) Põhjaveekogumite moodustamise kord ... SiluriOrdoviitsiumi Pärnu põhjaveekogumi (S-O_Pärnu – põhjaveekogum number 12).
Planeeringu mõjualal kasutatavad puurkaevud on valdavalt puuritud Siluri
põhjaveekihti.
Erandina võib mõnes kohas kohata ka Silur-Ordoviitsiumi või Kvaternaari
põhjaveekihi puurkaeve.
Lähimad puurkaevud asuvad Tootsi alevis ning lähemate elumajade juures.
Planeeringualal ühtegi puurkaevu ei ole.

Pinnavesi, maaparandus ja mullastik
Planeeringualalt voolab läbi Are jõgi, mis suubub Sauga jõkke ja see omakorda
Pärnu linnas Pärnu jõkke umbes 1 kilomeeter enne suubumist Pärnu lahte.
Planeeringuala idaserv jääb Hirve peakraavi valgalasse, mis omakorda suubub
Sauga jõkke.
Põhjapoolsete tootmisväljakute kuivendussüsteem asub Matsalu alamvesikonnas
ja siin on eesvooluks Enge jõgi, kuhu suubub Anne peakanal.
Seega asub planeeringuala Lääne-Eesti vesikonnas, enamus alast Pärnu
alamvesikonnas ning väiksem põhjapoolne osa Matsalu alamvesikonnas.
Tootsi Suursoos on valdavalt turbapinnas, mida on suures ulatuses kaevandatud
ja ka maardlana ammendatud.
Turbatööstuse rajamiseks oli tehnoloogiliselt vajalik vee ärajuhtimine ning selleks
rajati maaparandussüsteemid, mis hõlmavad planeeringuala lõunaosa.
Planeeringuala põhjapoolsemas osas saab turbakihi isevooluliselt kuivendada abs
kõrguseni 30,3-31,5 m, maardla keskosast 30,9-31,0 m ja lõunaosas 24,7 m.
Tootmisaladel on isevooluliselt kuivendatud suurem osa turbavarudest.
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Planeeringualal asuvad ka Suursoo turbakarjääri järved.
Tootsi Suursoo järved. Keskkonnaregistrisse on kantud 14 Tootsi Suursoo
järve, kuid samas on registris märge, et Tootsi Suursoo freesturba karjääris on 20
üle 1 ha suurust tehisjärve, kokku 115 ha. Nendest tehisjärvedest suurim on 29,6
ha. Osa tehisjärvi on kasutatud (või kasutatakse) turbakaevandamisaegsete
settetiikidena. Enamus järvedest jääb Pärnu alamvesikonna piirkonda.
Keskkonnaregistris registreeritud järvedele kehtib looduskaitseseaduse kohane
veekogu ranna või kalda piiranguvöönd, mis on sõltuvalt järve suurusest 50 või
100 m.
Are jõe valgala pindala on 127,9 km² ja jõe pikkus on 29,1 km (lisaharudega
29,2 km). Are jõgi suubub Sauga jõkke. Tegemist on avalikult kasutatava
veekoguga, mille ranna või kalda piiranguvöönd on looduskaitseseaduse kohaselt
100 m. Keskkonnaagentuuri (KAUR) poolt mudeli alusel, on Are jõe valgala
suurus
Suursoost
väljumisel
46,71
km²
ja
koosneb
33%
ulatuses
turbavõtualadest, lisaks osaliselt metsastunud ammendunud turbaalad (Joonis
11).
Kõrissoo oja valgala pindala on 17,6 km² ja oja pikkus on 12,9 km. Kõrissoo oja
suubub Are jõkke. Tüpoloogilise kuuluvusse alusel on tegu savika jõega (tüüp IC).
Veekogu ranna või kalda piiranguvöönd on looduskaitseseaduse kohaselt 50 m.
Saapasoo peakraavi valgala pindala on 17,9 km² ja kraavi pikkus on 10,8 km.
Saapasoo peakraav suubub Hirve peakraavi, mis omakorda suubub Sauga jõkke.
Tüpoloogilise kuuluvusse alusel on tegu tugevasti muudetud veekoguga. Veekogu
ranna või kalda piiranguvöönd on looduskaitseseaduse kohaselt 50 m.
Marjassaare kraavi valgala pindala on 23,4 km² ja kraavi pikkus on 1,6 km.
Marjassaare kraav suubub Are jõkke. Veekogu ranna või kalda piiranguvöönd on
looduskaitseseaduse kohaselt 50 m.
Enge jõe valgala pindala on 233,3 km² ja jõe pikkus on 36,5 km (lisaharudega
36,6 km). Enge jõgi suubub Velise jõkke. Tegemist on avalikult kasutatava
veekoguga, mille ranna või kalda piiranguvöönd on looduskaitseseaduse kohaselt
100 m. Jõe vett kasutavad majanduslikult (vee erikasutusloaga) ettevõtted Lukoil
Eesti AS, Vigala Piimatööstus OÜ ja AS Reiden Dolomiit.
Anne peakraavi valgala pindala on 16,7 km² ja kraavi pikkus on 4,8 km. Anne
peakraav suubub Enge jõkke. Tüpoloogilise kuuluvuse alusel on tegu tugevasti
muudetud
veekoguga.
Veekogu
ranna
või
kalda
piiranguvöönd
on
looduskaitseseaduse kohaselt 50 m.
Planeeringualaga kattuvad Lääne-Eesti vesikonna veemajanduskava
pinnaveekogumid ja nende seisund on toodud tabelis 5.

kohased

Tabel 5. Planeeringualale jäävad pinnaveekogumid ja nende seisund Lääne -Eesti
vesikonna veemajanduskavas ning seisundiklass 2012. a. Keskkonnaagentuuri
andmeil.
(http://www.keskkonnainfo.ee/failid/Ecological%20status_2013_ESTONIA.ods)
Nimi
Kood
Tüüp
Seisundiklass Seisundiklass
2009. a.
2012. a.
Are
enne 1149600_1
Tugevalt
Hea
Hea
turbatööstust
muudetud
(planeeringuala
veekogum
kirdeosa)
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Nimi
Are turbatööstusest
suudmeni
(planeeringuala
lääneosa)
Hirve
(planeeringuala
idaserv)
Enge Libatse-Valgu
maanteeni
(planeeringuala
loodenurk)

Kood

Tüüp

1149600_2

1A

Seisundiklass
2009. a.
Hea

1149100_1

TMV

Hea

Seisundiklass
2012. a.
Kesine
(paisude
mõju
kalastikule)
Hea

1114200_1

1B

Hea

Hea

Joonis 11.
Are jõe valgala lävenditel 19,24 km2 ja 46,71 km2 , (lävendite
asukohad on tähistatud punase täpiga).

Töö nr. 1885/12

33

Tootsi Suursoo ala ja tuulepargi teemaplaneering
II köide

Joonis 11a. Veekogud planeeringuala piirkonnas.

Joonis 12. Maaparandusobjetid teemaplaneeringu alal ja ümbruskonnas.
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Suurem osa planeeringuala lõunaosast on kaetud Maaparandusseaduse kohaste
maaparandussüsteemidega.
Maaparandussüsteemide
registri
kohaselt
on
tegemist kahe suurepindalalise Suursoo nime kandva maaparandus(kuivendus)
süsteemiga, mille eesvooluks (riigi poolt korrashoitavaks ühiseesvooluks) on Are
jõgi. Planeeringuala põhjaserva läbiv Anne peakraav on samuti riigi poolt
korrashoitav
ühiseesvool,
Anne
peakraavi
valgalas
on
planeeringualal
maaparandussüsteeme minimaalselt.
Keskkonnaagentuuri (KAUR) poolt koostatud Are jõe hüdrograafi järgi kasvab Are
jõe äravool suurvee ajal kümneid kordi (Joonis 13). Sellest tingituna toimuvad
suurvee ajal Are jõe äärsetel kinnistutel perioodilised üleujutused. Modelleerimine
on tehtud lävendil, mis paikneb Are jõe väljavoolul Suursoost (X= 6492881.3 Y=
542015.6).
Mõnuvere (Are) jõe vooluhulkade hüdrograaf lävendile F = 46,71 km 2
8.000
7.500
7.000
6.500
6.000
5.500

3

Vooluhulk, m /s

5.000
4.500
4.000
3.500
3.000
2.500
2.000
1.500
1.000
0.500
0.000
1.ja a n

1.veebr

1.mä rts

1.a pr

1.ma i

1.juuni
2012.a .

1.juul i

1.a ug

1.s ept

1.okt

1.nov

1.dets

2013.a .

Joonis 13. Are jõe ööpäeva keskmised vooluhulgad (KAUR,2016)
iseloomustab sademeterohket ja 2013.a sademetevaest aastat.

2012.a

Planeeringuala praegust mullastikku on oluliselt mõjutanud turbatootmine,
mistõttu suuremal osal alast looduslikku mulda ei esine, mullatüpoloogias
nimetatakse neid muldi eemaldatud muldadeks. Seega antud juhul on valdavad
eemaldatud madalsoomullad ja eemaldatud rabamullad. Aladel, kus turbatootmist
(veel) ei ole toimunud esinevad madalsoo-, siirdesoo- ja rabamullad, soostiku
serva-aladel ning Ämmamäel esienavad erinevad gleimullad.

2.3.3 Taimestik ja rohevõrk
Planeeringualal asuvad valdavad mahajäetud freesturbaväljad. Eesti mahajäetud
turbatootmisalade revisjoni (Ramst, R. jt 2007) andmetel on enamus hüljatud
freesturbaväljadest halvasti taimestunud vaatamata sellele, et need on 30-40
aastat kasutusest väljas olnud. Puurinne on väga hõre, kased kasvavad peamiselt
kraavide ääres. Rohurinde (punane aruhein, põldosi, sooõisluht, sõlmine
kesakann, põdrakanep, niiskemates kohtades kollane tarn, alpi jänesvill,
sinihelmikas, pilliroog) katvus on enamasti 5-10%. Paiguti on turba lagunemise
ning ilmselt ka tuuleerosiooni tulemusena väljakute pinnal hulgaliselt lasundist
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välja “prepareeritud” kände ja kive. Turbalasundi lagunemisele viitavad ka
“sammaste” otsas kasvavad punase aruheina mättad. 1980-ndatel viidi Pööravere
maardlas läbi jääksoo taasmetsastamise katseid, kus uuriti muu hulgas ka
väetamise mõju kase-, männi- ja kuusekultuuride tekkele.
Planeeringuala lõunaosas asuvad osaliselt üleujutatud freesväljakud, mis
moodustavad madalaveelised tiigid. Selles piirkonnas on jääkväljad paremini
taastaimestunud,
eriti tiikide
madalaveelised
kaldavööndid,
kus kasvab
veetaimestik
ning
niiskuslembesed
liigid.
Mitte
funktsioneerivad
kuivendussüsteemid on loonud tingimused märgalataimkatte kujunemiseks ja
turbaväljade spontaanseks taassoostumiseks neil aladel.
Tootmisala keskosas on ca 400 ha suurune metsastatud ala, kus kasvab
peamiselt 25-35 aasta vanune kaasik. Puurindes on ka mändi, kuuske ja haaba.
Alustaimestiku moodustavad sinihelmikas, sookastik, lamba-aruhein, uibuleht,
alpi jänesvill, lillakas, põldosi, pilliroog, kanarbik ja paljud teised liigid. Ala
lääneservale on külvatud ka kuuske. Metsase ala keskosas on umbes 32 ha
suurune piirkond, kust turvast ei ole kaevandatud. See koos ca 8 ha suuruse
osaga lääne pool paiknevast endisest turbatootmisalast moodustab Ämmamäe
hoiuala. Hoiuala keskosas olev vääriselupaik on endine rabasaar.
Ämmamäel kasvab vana laialehine salumets, kus valdavaks puuliigiks on pärn,
millele kaasneb ka tamm, haab, kuusk ja kask. Puistu keskmine vanus on 115
aastat.
Planeeringualasse on selle servades (eelkõige lääne - põhja- ja kirdeservas)
haaratud ka turbakaevandusala ümbritsevaid metsi. Valdavalt on tegemist
kõdusoometsadega, mis on kujunenud kuivenduse mõjul soometsadest või
lagesoojäänukite metsastumisel. Puistus domineerib kask, vähemal määral esineb
ka mänd, kuusk ja haab. Metsakasvukohatüüpidest valdab mustikakõdusoo ja
jänesekapsa kõdusoo, vähemal määral levib ka angervaksa, tarna -angervaksa,
madalsoo, ja sinilille kasvukohatüüpe. Puistus domineerib kask, vähemal määral
esineb mänd, kuusk ja haab. Metsad on erineva vanusega alates noortest kuni
küpseteni (puistu vanus 20-90 aastat). Metsad on reeglina tugevalt mõjutatud
turbakaevandusala kuivendussüsteemidest ning ei oma olulist looduslikku
väärtust.

Rohevõrgustik
Pärnumaa roheline võrgustik on määratletud maakonna teemaplaneeringuga
„Asustust ja maakasutust suunavad keskkonnatingimused“ ning täpsustatud
omavalitsuste üldplaneeringutega.
Rohelise võrgustiku kavandamise eesmärk oli luua eeldused Pärnumaale
iseloomulike ökosüsteemide ja liikide säilitamiseks, looduslike, pool-looduslike jt
väärtuslike ökosüsteemide kaitseks ning looduskasutuse juures säästlikkuse
printsiibi järgimiseks. Suur osa rohelise võrgustiku aladest paikneb kaitsealadel ja
hoiualadel.
Roheline võrgustik koosneb eritasemelistest ja -otstarbelistest elementidest, mis
koos tagavad süsteemi kui terviku toimimise. Rohelises võrgustikus on
eristatavad kolm komponenti:
- tugialad (väärtuslikumaid tugialasid nimetatakse tuumaladeks);
- ribastruktuurid ehk koridorid (rohekoridorid);
- nullalad ehk neutraalalad.
Rohelise võrgustiku erinevad elemendid
hõlmavad Pärnu maakonnast 64%.
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Joonis 14. Rohevõrgustik Pärnumaal ning Tootsi Suursoo planeeringuala
arenduspiirkond vastavalt planeeringule Tuuleenergeetika teemaplaneering Pärnu
maakonnas.

Maakonna teemaplaneeringu järgi asetseb planeeringuala keskosas, Ämmamäe
hoiualal ja seda ümbritseval metsastatud alal, maakonna tasandi väike tuumala
(T9). Tugiala on kohaliku (maakonna väikese, K9) rohekoridoriga seotud
Suursoost läänest mööduva maakondliku suure
(K8) rohekoridoriga. Rohelise
võrgustiku
ala
eeldab
hoidumist
olulistest
loodusmaastikku
muutvatest
arendustest ja infrastruktuuriobjektidest.
Kehtestatud Tuuleenergeetika teemaplaneering Pärnu maakonnas on välistanud
tuuleparkide planeerimise rohelise võrgustiku aladel. Kohtumisel Keskkonnaameti
Pärnu regiooni, Pärnu Maavalitsuse ning Vändra Vallavalitsuse esindajatega
08.11.2011 leiti, et Tootsi Suursoos asuva rohelise võrgustiku tugiala T9 puhul on
erandina võimalik kaaluda rohevõrgustiku tugiala vähendamist, kuna tegemist on
kaevandatud
turbamaardlaga
ning
rohevõrgustikke
puudutavas
uuringus
(koostanud Kalev Sepp) ei leitud Tootsi Suursoo puhul tuulepargi rajamisel
konflikti rohevõrgustikuga. Ainuke kitsendus on Ämmamäe hoiuala, millele
Keskkonnaamet tegi ettepaneku määrata puhverala 200 m.
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2.3.4 Loomastik
Loomastiku osas varasemad põhjalikud inventuurid ja muud täpsemad uuringud
alal teadaolevalt puuduvad. Informatsiooni elupaikade väärtuse kohta Tootsi
suursoo piirkonnas annavad aga käesoleva KSH’ga samaaegselt koostatud Rail
Baltica KSH loodusuuringud. Kuna üks Rail Baltica trassialternatiiv läbib ka Tootsi
raba, siis on loomastiku ekspertrühma poolt antud hinnang piirkonna elupaikade
väärtustele arvestades erinevaid loomarühmi. Lisaks teostati 2015 aastal
käesoleva
planeeringu
raames
3
eksperthinnangut:
nahkhiirte
alane
eksperthinnang (koostaja Rauno Kalda, OÜ Elustik) ning linnustiku alased
eksperthinnangud: Hannes Pehlak, Eesti maaülikool / OÜ Xenus ning Aivar Leito,
Eesti Maaülikool.
Järgnevalt antakse ülevaade piirkonna kui elupaiga iseloomust ning Rail Baltica
eluslooduse uuringu7 ja nimetatud eksperthinnangute alusel ka hinnang
elupaikade väärtuse kohta.
Üldiselt
kujuneb
ammendunud
turbakaevandusalade
fauna
välja
koos
taimekoosluste arenguga neil aladel. Loomastiku iseloom ja rikkus sõltub otseselt
kaevandamisest ja kaevandusalade rekultiveerimisest (antud juhul osalisest
metsastamisest) möödunud ajast. Enamusele ulukiliikidest sobivad enam alad,
mis on juba metsastunud (metsastatud) või spontaanselt taastaimestunud.
Valdavalt palja turbapinnaga ja taimestumata freesväljad ei paku olulisel määral
elu- ja toitumispaiku, samuti puudub seal loomadel varjevõimalus. Seetõttu ei
saa eeldada mitmekesise loomastiku elutsemist piirkonnas.
Arvestades taimkatte ja maastiku iseloomu võib eeldada, et mitmekesisema
loomastikuga on kaitseala keskosas olev metsane ala (koos Ämmamäe
hoiualaga), samuti planeeringuala metsased servaalad.
Vastavalt Rail Baltica eluslooduse uuringule on teada, et piirkonnas liigub siiski
mitmeid keskmise suurusega ja suuri imetajaid (st sõralised põder, hirv, metskits,
metssiga ning suured kiskjalised hunt, ilves, karu). Teadaolevalt on nende
peamiseks liikumiskoridoriks piirkonnas aga Tootsi turbavälja lõunapiir, mis jääb
teemaplaneeringu alast välja lõunasse, intensiivsem loomade liikumisala on ka
turbaväljadest põhjapool. Tootsi turbaväljade piirkond on Rail Baltica eluslooduse
uuringu
suurimetajate
elupaiga
kvaliteedi
koondmudeli
tulemuste
järgi
suurimetajatele väga madala väärtusega elupaik. Veidi kõrgema väärtusega on
teemaplaneeringu metsatunud keskosa, kuhu pole tuulikuid planeeritud.
Keskmise suurusega imetajatele (üldistatult kehasuurusega nugisest mägrani) on
teemaplaneeringu ala määratud samuti pigem madalama väärtusega elupaigaks,
ala metsastunud keskosa on aga hinnatud keskmise väärtusega.
Tuulepargi puhul on tegemist projektiga, mille puhul on võimalikeks tuulikute
poolt oluliselt mõjutatavateks loomarühmadeks linnud ja nahkhiired.
Linnustik
Piirkonnas laiemalt on suhteliselt palju kaitstavate linnuliikide püsielupaiku ja muu
kaitserežiimiga alasid (käsitletakse kaitstavate loodusobjektide peatükis).
Tootsi Suursoos ei ole linnustiku kohta süstemaatiliselt andmeid kogutud ning
olemasolev informatsioon on juhusliku iseloomuga. Teemaplaneeringu alal
ametlikult registreeritud teadaolevaid kaitstavate linnuliikide elupaiku ei leidu.
Alal ei ole teadaolevalt kunagi läbi viidud haudelinnustiku inventuuri.
7

Rail Baltic raudtee 1435 mm trassi Harju, Rapla ja Pärnu maakonnaplaneeringute KSH.
Eluslooduse uuring. OÜ Rewild, 2013
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Peamisteks allikateks ala haudelinnustiku kohta on PlutoF andmebaasi (eElurikkuse veebiväljund) kantud juhuvaatlused (vaatlejad Eedi Lelov, Indrek
Tammekänd, Agu Leivits jt).
18.04.2015
toimus
planeeringuala
külastus
seal leiduvate elupaikadega
tutvumiseks, mille käigus registreeriti ka kõik kohatud kaitsealused haudelinnud
(vaatlejad Hannes Pehlak ja Heikki Luhamaa). Tõenäoliselt kõik alal pesitsevad
linnuliigid
polnud
aprilli
keskpaigaks
veel
Eestisse
saabunud
või
pesitsusterritooriumitele asunud. Planeeringuala haudelinnustiku koosseisu on
võimalik mingil määral prognoosida ka alal leiduvate elupaikade omaduste ja
aastatel 2004-2008 koostatud 2. Eesti haudelindude levikuatlase andmete põhjal.
Planeeringualalt on teada järgmised kaitsealuste linnuliikide pesitsusvaatlused:
II kaitsekategooria
o laululuik – 10.06.2008 ja 18.04.2015 leiti üks paar pesitsemas,
20.09.2009 kohati 2 vanalindu ja alalt pärinev pesakond 3 noorlinnuga.
Regulaarne pesitseja.
o metsis – 18.04.1994 kohatud 2 kukke planeeringuala idapiiri lähedal,
võimalik pesitseja planeeringuala vahetus läheduses.
o hüüp – 18.04.2015 kuuldud üht isendit, tõenäoline pesitsusterritoorium.
III kaitsekategooria
o teder – 18.04.1994 kohatud planeeringuala keskosas ja 18.04.2015 SEosas. Liigile sobivaid elupaiku leidub kogu planeeringuala ulatuses:
avamaastikud mängupaikadena, põõsastikud ja metsad toitumis- ja
pesitsusalana.
o hallpõsk-pütt - 18.04.2015 vähemalt 4 paari planeeringuala SE-osa
tiikidel.
o hiireviu - 5 tõenäoliselt rändel olevat isendit ala kohal 18.04.2015.
Võimalik pesitseja planeeringuala servaaladel.
o raudkull - 18.04.2015 kohatud üht isendit, võimalik haudelind.
o roo-loorkull – 10.06.2008 ja 18.04.2015 kohatud üht isendit, tõenäoline
haudelind alal.
o suurkoovitaja - 18.04.2015 kuuldud kaht isendit, kas tegu oli läbirändajate
või pesitsusterritooriumile saabunud isenditega pole võimalik täpsustada.
o heletilder – 10.06.2008 kohatud üht rahutut isendit, tõenäoline pesitseja.
o hallpea-rähn - kuuldud 18.04.2015 arendusala SE-piiril, tõenäoline
pesitsusterritoorium.
o hallõgija
18.04.2015
kohatud
üht
isendit,
tõenäoline
pesitsusterritoorium.
Lisaks juhuvaatlustena märgatud ja 18.04.2015 külastusel kindlaks tehtud
haudelindudele on alal elupaikade kättesaadavuse põhiselt võimalik järgmiste
kaitsealuste linnuliikide pesitsemine:
II kaitsekategooria: mustsaba-vigle, luha-sinirind;
III kaitsekategooria: sookurg, rüüt, punajalg-tilder, mudatilder, jõgitiir, väikekirjurähn, nõmmelõoke, punaselg-õgija.
Olemasolevate andmete põhjal ei pesitse planeeringualal ega selle vahetus
läheduses I kaitsekategooria linnuliike, samuti ei ole nende pesitsemine
tõenäoline.
Planeeringuala on ulatuslik ja hõlmab erinevaid elupaiku, mille haudelinnustiku
asustustihedus ja liigiline koosseis on erinev. Tõenäoliselt on suurima
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linnukaitselise väärtusega tiigid ja üleujutatavad alad planeeringuala SEkeskosas, metsamaastikud ala piiridel ning salumetsaga kaetud Ämmamägi.

ja

Linnustik väljaspool pesitsusaega
Teada on sookurgede (Grus grus, III kaitsekategooria) ööbimiskogumi olemasolu
planeeringualal,
täpsemalt
ala
keskosa
ja
lõunaosa
tiikide
ümbruses.
Ööbimispaiga ala ei kattu otseselt tuulikute asukohtadega, kuid ümbruses asuvad
toitumisalad
ja toitumislendude suunad võivad olla mõjutatud. Riikliku
seireprojekti käigus loendati 2009. aastal 780 ja 2012. aastal 1430 ja 2015.
aastal 5123 (hinnang 6000) ala kasutavat isendit. 10.06.2008 loendati suvises
mittepesitsejate kogumis 80 isendit.
2015. aasta septembris toimunud seireloendusel (vaatlejad Meelis Leivits, Indrek
ja Irja Tammekänd) pöörati mõningal määral tähelepanu ka toitumisaladelt
ööbimiskohta saabuvate sookurgede lennuteedele. Ööbimiskogumit kasutavad
linnud toituvad põllumajandusmaastikes mitmetes eri suundades ja kaugustel.
20.09.2015 olid olulised sisselennusuunad E kuni W; sisselend oli nõrk või puudus
hoopis NW - NE suunalt. Ööbimiseks kasutati ala S, SW ja SE osa; 660 isendit
saabus ala N-osale E-suunast ja vahetas ööbimiseks asukohta lennates SW-osale.
Planeeringuala on ulatuslik ja selle piires on linnustikule erineva väärtusega
alasid. Kõige väärtuslikumaks on planeeringuala keskosas asuv looduskaitse all
olev Ämmamägi, kuhu ei ole ka tuulikuid planeeritud. Teiseks väärtuslikumaks
piirkonnaks linnustikule on planeeringuala lõunaosas (Ämmamäega piirnevalt)
asuvad turbakaevandamise tagajärjel tekkinud tiigid/järved, kuhu samuti ei ole
tuulikuid planeeritud. Kõige väiksema väärtusega on lagedad ammendatud
(põhjaosas ka veel ammendamata) turbaväljad, mis moodustavad enamuse
planeeringuala territooriumist ja kuhu on tuulikud planeeritud.
Nahkhiired
Rail Baltica KSH raames koostatud eluslooduse uuringu tulemuste kohaselt võib
Tootsi turbavälja piirkonda nahkhiirtele lugeda pigem keskmise väärtusega
elupaigaks. Ümbritsevatest piirkondadest on Tootsi ala aga mõnevõrra kõrgema
väärtusega, eriti ala keskosas paiknevate veekogude ümbrus, mida võib elupaiga
väärtuselt isegi kõrgemapoolseks pidada. Piirkonna tiigid ja kraavid pakuvad
nahkhiirtele
sobivaid
toitumispaiku.
Ka
Pärnu
maakonna
planeeringu
tuuleenergeetika teemaplaneeringu raames viidi läbi nahkhiirte uuring 8 , mille
kohaselt määratleti teemaplaneeringu ala suhtelisel skaalal (5 kategooriat) skaala
keskmisse klassi nahkhiirtele oluline elupaik, kuid see ei ole ka vastava uuringu
alusel põhjuseks tuulepargi mittearendamiseks antud alal – vajalik on edasisel
planeerimisel teadlikult teemale tähelepanu pöörata ja leida sobivad leevendavad
meetmeid. 2015 aastal koostati Rauno Kalda (OÜ Elustik) poolt nahkhiirte alane
eksperthinnang.
Eesti tingimustes tuleb nahkhiirtele olulisteks elupaikadeks pidada vanasid
metsasid, parke ning veekogusid ja neid ümbritsevaid puistud. Vähem kasutavad
nahkhiired suuri avaalasid, nt põllud. EUROBATS soovitab tuulikuid paigutada
nahkhiirtele olulistest biotoopidest vähemalt 200 m kaugusele, võttes sealjuures
arvesse konkreetseid kohapealseid tingimusi.
Lisaks eelnevatele võivad kevadeti ja sügiseti suure mõjuga olla ka nahkhiirte
rändeteedel paiknevad tuulepargid. Nahkhiirte hukkumine on paiguti suureks
probleemiks eriti sügiseti.

8

Nahkhiirte
elu- ja
koondumispaikade
analüüs
seoses
tuuleenergeetika
teemaplaneeringuga Saare, Hiiu, Lääne ja Pärnu maakonnas. L. Lutsar, ELF 2010.
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Nahkhiired liiguvad suvistes elupaikades ringi väga laialt. Iga isend kasutab
mitmeid toitumispaiku, mis võivad paikneda üksteisest kilomeetrite kaugusel.
Seetõttu on nahkhiirte alases ekspertarvamuses käsitletud ala 10 kilomeetri
ulatuses Tootsi Suursoost.
Eesti Looduse Infosüsteemi (EELIS) alusel on antud piirkonnas (10 km Tootsi
Suursoost) teada kuue nahkhiireliigi esinemine:
• põhja-nahkhiir (Eptesicus nilssonii)
• tiigilendlane (Myotis dasycneme)
• veelendlane (Myotis daubentoni)
• suurvidevlane (Nyctalus noctula)
• pargi-nahkhiir (Pipistrellus nathusii)
• hõbe-nahkhiir (Vespertilio murinus)
Keskkonnaregistri andmetel on piirkonnas kaks nahkhirte elupaika. Andmebaasis
ei ole ühtegi kirjet piirkonnas paiknevate poegimiskolooniate koht a. Sellest
hoolimata tuleb nentida, et nahkhiirte esinemine antud piirkonnas (st 10 km
Tootsi Suursoost) on väga tõenäoline vähemalt Eestis tavalisemate liikide osas.
Planeeritav tuulepargi ala on osalt endine ning osaliselt toimiv turba tootmise väli,
mis on enamuses lage või kaetud madala taimestikuga. Alal paiknevad mõned
kõrgemate puudega puisjooned, ala keskel paikneb Ämmamägi. Ämmamäest
lõunas/kagus on turbaaugud, mis on täitunud veega ning võivad olla nahkhiirtelel
toitumispaigaks.
Planeeringuala ümbritsev maastik (10 km ulatuses) on 51 % ulatuses kaetud
metsamaaga, 25 % moodustab haritav maa, 8 % märgalad, 4 % turbaalad, 6 %
muud lagealad alad ning 0,6 % seisuveekogud. Nimetatud elupaikadest võib
nahkhiirtele soodsateks biotoopideks lugeda metsa ning veekogusid (kokku ca 52
% pindalast), samuti kasutavad nahkhiired metsade servasid ja selgitamist vajab
märgalade asustatus. Suure osa ümbritsevast maastikust hõlmavad lagedad alad
(haritav maa ja turbaaalad), mida nahkhiired kasutavad vähemintensiivselt . Kuigi
suurt osa ümbritsevast maastikust katab mets ei saa igasugust metsa pidada
nahkhiirtele võrdselt oluliseks elupaigaks. Nahkhiired eelistavad vanu metsasasid
ning vähem on kasutuses noored metsad. Samuti on nahkhiiri lehtmetsades
rohkem kui okasmetsades. Antud piirkonna metsadest moodustavad metsaregistri
andmetel 70 % okas- ja 30 % lehtpuistud. Piirkonna metsade vanuselise jaotuse
andmetel on enamus lehtmetsi suhteliselt noored, olles alla 50 aasta vanused.
Noored metsad ei paku nahkhiirtele enamasti varjevõialusi ning on lendamiseks ja
toitumiseks sageli liiga tihedad. Noorte metsade puhul kasutavad nahkhiired
enamasti vaid metsaseravasid.
Vähem kui protsent piirkonnast on kaetud (seisu)veekogudega. Kõige suuremad
neist on Kaisma järv ning Pärnu jõgi. Enamus ülejäänud veekogudest paiknevad
ümbruskonna soodes. Kahte esimest ala võib pidada nahkhiirtele oluliseks
elualaks. Raba laugaste kasutamise kohta on vähe andmeid.
Otseselt planeeringuala ei koosne enamuses nahkhiirtelel olulistest biotoopidest
(pargid, veekogud, metsad ja nende servad), kuid elupaiku võivad pakkuda
üksikud nahkhiirtele sobilikud elemendid (joonis 15). Nahkhiirte jaoks kõige
sobivam osa alast on Ämmamägi, mida katab vana lehtpuistu.
Ämmamägi sobib nahkhiirtele toitumisalaks ning see on potentsiaalselt ala, kus
võivad paikneda nahkhiirte varjepaigad. Viimasel juhul võivad parki läbivad
liikumisteed põhjustada olulisi probleeme. Tähtsad toitumispaigad võivad olla ka
ala kagu osas paiknevad veekogud, samuti võivad nahkhiired liikumis teedena või
toitumiseks kasutada kõrgematest puudest koosnevaid puisjooni. Selliseid jooni
kasutavad nahkhiired Eestis teadaolevalt nii liikumisteedena, kui ka toitumiseks.
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Joonis 15. Nahkhiirtele potentsiaalselt olulised elupaigad planeeringualal.

2.3.5 Kaitstavad loodusobjektid
Kaitstavateks loodusobjektideks Looduskaitseseaduse kontekstis (§4 lg 1) on:
o Kaitsealad.
o Hoiualad.
o Kaitsealused liigid, kivistised ja mineraalid.
o Püsielupaigad.
o Kaitstavad looduse üksikobjektid.
o Kohaliku omavalitsuse tasandil kaitstavad loodusobjektid.
Kaitstavatest loodusobjektidest leidub teemaplaneeringu alal üks hoiuala ja ühe
III kaitsekategooria taimeliigi kasvukohad planeeringuala servadel kolmes kohas .
Planeeringuala lähipiirkonnas leidub aga mitmeid kaitsealasid, hoiualasid ja
kaitstavate liikide püsielupaiku (Joonis 16).
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Joonis 16. Kaitstavad loodusobjektid planeeringuala piirkonnas

9

9

Lähtutud on LKS § 53, mille kohaselt on I ja II kaitsekategooria liigi isendi täpse elupaiga
asukoha avalikustamine massiteabevahendites keelatud.
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Hoiualad ja Natura 2000 alad
Hoiuala on elupaikade ja kasvukohtade kaitseks määratud ala, mille säilimise
tagamiseks hinnatakse kavandatavate tegevuste mõju ja keelatakse ala soodsat
seisundit kahjustavad tegevused. Planeeringualal asub Ämmamäe hoiuala,
lähikonnas aga Mõdrama ja Kaisma hoiualad. Kuna nimetatud hoiualad kattuvad
(või osaliselt) samanimeliste ning kaitse-eesmärkidelt sarnaste Natura 2000
võrgustiku aladega, siis on alljärgnevas kirjelduses hoiualasid ja Natura alasid
koos käsitletud.
Ämmamäe hoiuala (Ämmamäe loodusala)
Ämmamäe hoiuala paikneb planeeringuala keskosas (registrikood KLO2000292).
Ämmamäe hoiuala kaitse-eesmärk on nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ I lisas
nimetatud elupaigatüübi - vanade laialehiste metsade (9020*) kaitse.
Ämmamäe loodusalana kuulub see ala ka Natura 2000 kaitsealade võrgustikku
(EE0040368).
Mõrdama hoiuala (Mõrdama loodusala)
Mõrdama hoiuala, mis paikneb lähimas punktis planeeringualast 650 m kaugusel.
Mõrdama hoiuala kaitse-eesmärk on nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ I lisas
nimetatud elupaigatüüpide – huumustoiteliste järvede ja järvikute (3160), rabade
(7110*), siirde- ja õõtsiksoode (7140), soostuvate ja soo-lehtmetsade (9080*),
siirdesoo- ja rabametsade (91D0*) kaitse ning nõukogu direktiivi 79/409/EMÜ I
lisas nimetatud liigi – must-toonekure (Ciconia nigra) elupaiga kaitse.
Suures osas Mõrdama hoiualaga kattuv Natura 2000 võrgutikku kuuluva
Mõrdama loodusala kaitse-eesmärkideks on samad elupaigatüübid, kuid lisaks
kaitstakse ka vanade loodusmetsade elupaika (9010). Loodusala kaitseeesmärkide hulgas ei ole must -toonekurge.
Kaisma hoiuala (Kaisma loodusala, Taarikõnnu-Kaisma linnuala)
Kaisma hoiuala asub lähimas punktis planeeringuala loodenurgast 370 m
kaugusel loodes. Planeeringuala lähedusse ulatub vaid kaitseala kitsas lõunatipp.
Kaisma hoiuala kaitse-eesmärk on nõukogu direktiivi 92/43/EMÜ I lisas nimetatud
elupaigatüüpide – vähe- kuni kesktoiteliste kalgiveeliste järvede (3140), rabade
(7110*), siirde- ja õõtsiksoode (7140), liigirikaste madalsoode (7230), vanade
loodusmetsade (9010*), vanade laialehiste metsade (9020*), siirdesoo - ja
rabametsade (91D0*) ning II lisas nimetatud liikide – vingerja (Misgurnus
fossilis), kauni kuldkinga (Cypripedium calceolus) ja eesti soojumika (Saussurea
alpina ssp. esthonica) elupaikade kaitse, samuti nõukogu direktiivi 79/409/EMÜ I
lisas nimetatud liikide ja I lisas nimetamata rändlinnuliikide elupaikade kaitse.
Liigid, kelle elupaiku kaitstakse, on: must -toonekurg (Ciconia nigra), laululuik
(Cygnus cygnus), herilaseviu (Pernis apivorus), roo-loorkull (Circus aeruginosus),
välja-loorkull (Circus cyaneus), soo-loorkull (Circus pygargus), kaljukotkas
(Aquila chrysaetos), laanepüü (Bonasa bonasia), teder (Tetrao tetrix), metsis
(Tetrao urogallus), sookurg (Grus grus), rüüt (Pluvialis apricaria), mustviires
(Chlidonias niger), kassikakk (Bubo bubo), händkakk (Strix uralensis), musträhn
(Dryocopus martius) ja öösorr (Caprimulgus europaeus).
Kaisma hoiuala on suures osas kattuv Kaisma loodusalaga (EE0040306). Viimase
kaitse eesmärkideks on lisaks hoiualal kaitstavatele elupaigatüüpidele ka
huumustoiteliste järvede ja järvikute (3160), niiskuslembeste kõrgrohustute
(6430)
ja
nokkheinakoosluste
(7150)
kaitse.
Liigid, mille elupaiku loodusalal kaitstakse on eesti soojumikas (Saussurea alpina
ssp. esthonica) ja harilik vingerjas (Misgurnus fossilis);
Kaisma
hoiuala
kuulub
ka
ulatuslikuma
Taarikõnnu-Kaisma
linnuala
(RAH0000085) koosseisu. Liigid, mille isendite elupaiku linnualal kaitstakse, on
kaljukotkas (Aquila chrysaetos), laanepüü (Bonasa bonasia), öösorr (Caprimulgus
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europaeus), must-toonekurg (Ciconia nigra), välja-loorkull (Circus cyaneus),
laululuik (Cygnus cygnus), teder (Tetrao tetrix) ja metsis (Tetrao urogallus).
Hoiualale/Natura 2000 loodusaladele ei ole Pärnu maakonna tuuleenergeetika
teemaplaneeringuga puhverala määratud. Samas on erandina määratud 200 m
laiune puhvertsoon Ämmamäe hoiualale. Antud teemaplaneeringu ala kattub küll
hoiuala ja ka sellele määratud puhveralaga, kui tuulikuid nende kummagi peale
kavandatud ei ole. Lähimad struktuurid hoiualale on juurdepääsuteed, mis asuvad
ca 0,5 km kaugusel.
Pärnu maakonna tuuleenergeetika teemaplaneeringuga on Natura
linnualadele
kehtestatud 600 m laiune tõsist tähelepanu vajav puhvertsoon. TaarikõnnuKaisma linnuala 600 m laiune puhvertsoon kattub väga väikeses ulatuses
teemaplaneeringu äärealagadega. Kavandatavad tuulikud jäävad aga rohkem kui
kilomeetri kaugusele.
Kaitsealad
Kergu looduskaitseala paikneb oma lähimas punktis planeeringualast 700 m
kaugusel kirdes. Kergu looduskaitseala kaitse-eesmärk on kaitsta nõukogu
direktiiv 92/43/EMÜ I lisa elupaigatüüpe: rohunditerikkad kuusikud (9050) ning
soostuvad ja soo-lehtmetsad (9080*).
Kaitstavate liikide elupaigad
Planeeringualal kaitstavate linnu- ja loomaliikide teadaolevaid (ja registrites
registreeritud) elupaiku ei leidu, küll leidub neid kaitseala ümbruses anaüüsitavas
4 km raadiusega alas asuvatel metsa- ja sooaladel.
Kaitstavad linnuliigid
I kaitsekategooria
o Must-toonekure (Ciconia nigra) Tootsi püsielupaik on planeeringuala piirist
660 m kaugusel asuval Mõrdama loodusalal. Kavandatavatest tuulikute
asukohtadest on püsielupaik ca 2 km kaugusel. Künnametsa püsielupaik
asub 4,3 km kaugusel läänes, tuulikute asukohtadest ca 4,5 km.
Looduskaitseseaduse
§
50
lg
2 tulenevalt
on must -toonekure
püsielupaigaks pesapuu ja seda ümbritsev ala 250 m raadiuses. Must toonekure olukorda Eestis on hinnatud üldiselt halvaks.
o Väike-konnakotkas (Aquila pomarina). Planeeringuala ümbruses, 4 km
raadiusega alas, paikneb 9 väike-konnakotka pesapaika. Lähimad neist
paiknevad planeeringuala piirist 1,6 ja 2,1 km kaugusel kagusuunas Tabria
väike-konnakotka püsielupaigas. Ülejäänud paiknevad enam kui 2,5 km
kaugusel. RailBaltic raudtee planeerimisega seotud loodusuuringutel
laekus informatsioon veel ühe väike-konnakotka pesa piirkonna kohta, see
on seni täpselt lokaliseerimata ning seetõttu ka Keskkonnaregistrisse
kandmata, kuid pesa paikneb Tootsi asulast
lõuna-edelasuunas,
eeldatavalt planeeringualast mitte kaugemal kui 4 km. I kat väikekonnakotka püsielupaigaks on pesapuu ja seda ümbritsev ala 100 m
raadiuses.
Väike-konnakotka
olukorda
Eestis
on
hinnatud
heaks/stabiilseks.
II kaitsekategooria liigid
o Metsise (Tetrao urogallus) lähim püsielupaik asub kaitsealast edelas
Mõrdama hoiualal, planeeringualast 1,5 km kaugusel (tuulikutest ca 2,5
km).
o Laanerähni (Picoides tridactylus) kaks elupaika paiknevad planeeringualast
0,7 ja 1,2 km kaugusel.
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o

Valgeselg-kirjurähni (Dendrocopus leucotos) elupaik asub planeeringuala
kagupiirist 0,8 km kaugusel, Tuulikutele lähim elupaik asub üle 1,5 km
kaugusel.

III kaitsekategooria
o Musträhni (Dryocopus martius) elupaigad asuvad planeeringualast 0,8 ja
1,5 km kaugusel kirdes.
o Händkakk (Strix uralensis) pesitseb Mõrdama hoiualal, planeeringualast
0,9 km kaugusel kagus.
o Laanepüü (Bonasia bonasia) lähimad elupaigad asuvad planeeringualast
0,7 km kaugusel Kergu looduskaitsealal.
o Hiireviu (Buteo buteo) pesapaik asub planeeringualast 3 km kaugusel idas.
o Punaselg-õgija
(Lanius
collurio)
elupaik asub
Kaisma
loodusalal,
planeeringualast 2,2 km kaugusel loodes.
Otseselt planeeringualal ei asu teadaolevaid ja vastavates ametlikes registrites
registreeritud kaitsealuste liikide elupaikasid ega kasvukohtasid. Elupaiga
analüüside ja pisteliste vaatluste tulemusel võib aga eeldada ka kaitsealuste
liikide esinemist. Näiteks erinevad nahkhiire ja linnu liigid. Peamisteks
piirkondadeks planeeringualal, kus esineb kaitsealuseid liike on planeeringuala
keskosas asuv Ämmamägi ja sellest lõunas-kagus asuvad tiigid.

Kaitstavad taimeliigid
Kaitstavatest taimeliikidest on käesolevas töös loetud mõjupiirkonda jäävateks
neid, mille kasvukohad asuvad teemaplaneeringu alal.
Lähimaks kaitsealuseks taimeliigiks on III kaitsekategooria hariliku porsa (Myrica
gale) kasvukohad, mis asuvad mitmes kohas planeeringuala serva-aladel.
Kavandatavatele tuulikutele on lähimaks ala idapiiril paiknev porsa kasvukoht,
mis jääb tuulikutest pea 300 m kaugusele. Teised kasvukohad jäävad veelgi
kaugemale.

2.3.6 Muinsuskaitseobjektid
Planeeringualal asub arheoloogiamälestisena paktee (registrinumber 11822), mis
paikneb Lehu rabas planeeringuala põhjaosas turbakaevandamise alal. Kokku on
kaitsealusel alal avastatud 6 pakktee jäänused
Üldjoontes põhja-lõunasuunalised ühekihilised puitsillutised olid laotud tee
kulgemissuunaga risti asetatud kidurakasvuliste soomändide tüvedest; soo
äärealale oli tee-ehituseks toodud ka mineraalmaal kasvanud 18-20 cm
läbimõõduga männipalke. I sootee paikneb põhja-lõunasuunaliselt, 0,7 m
turbakihi all. II tee leiukohal paiknesid sillutised kahes eri sügavuses. Ülemised
palgid asusid 90-100 cm sügavusel. Tee pöördus kergelt põhjaloodelõunakagusse ja oli laotud ühekihilisena 8-18 cm läbimõõdu ja 2,8-3,1 m
pikkusega lattidest/palkidest. Alumine, vanem kiht asub 130-140 cm sügavusel
ning oli rajatud 5-8 cm läbimõõduga roigastest. III palksillutise jäänused olid 5060 cm sügavusel, ehitatud 7-18 cm läbimõõduga tüvedest. IV sootee oli vaid 50
cm sügavusel turba all. V ja VI pakktee paiknevad eelnevatest eraldi, kuid ei ole
nende jätkuks. V sootee paiknes suunaga loodest kagusse freesturbaväljal ning
seda kattis vaid 10-15 cm paksune turvas. Tee 200 m pikkusel lõigul on teost atud
päästekaevamisi. VI soosild on samuti loode-kagusuunaline.
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Lehu sooteed rajati praeguste andmete põhjal põhiosas 14. -15. sajandil, kuid nad
võisid olla kasutuses veel 16. ja 17. sajandilgi. I sootee pärineb tõenäoliselt Liivi
sõja ja 17. sajandi algupoolel Poola - Rootsi vahel peetud võitluste ajast. II
sootee alumine kiht on rajatud 13.-14., pealmine kiht 15. sajandil, kuid selle
juures on kasutatud ära ka varasemaid, 13. sajandist pärinevaid palke. III
palksillutise jäänused pärinevad vahemikust 15. sajand kuni 16. sajandi I
veerand. IV sootee on tõenäoliselt ehitatud 16.-17. sajandil. V tee dateeriti C14
järgi 14. sajandisse. VI soosild on rajatud samal ajal.
Teed võisid olla ehitatud, et pääseda kergemini sooaladele, mitte nende
ületamiseks. Keset
raba asub Ämmametsamäe nimeline soosaar, mida
rahvatraditsioonis peetakse vanaks pelgupaigaks. Siinsed sooteed võisidki viia
soosaarele, kuhu rahvas sõdade ja rüüstamiste ajal ennast ja oma vara peitis.
(allikas: „Kultuurimälestiste riiklik register“).

Rail Baltic maakonnaplaneeringute ja keskkonnamõju strateegilise hindamise
raames viidi võrreldavate trassivariantide lõikes läbi ka arheoloogiline eeluuring 1 0 ,
eesmärgiga
tuvastada
võimalikud
seni
kaardistamata
arheoloogiliselt
huvipakkuvad alad, mis võivad sisaldada arheoloogilisi, potentsiaalselt ka
muinsuskaitselisi väärtusi. Tootsi Suursoo tuulikupargi planeeringuala läbib Rail
Baltic trassivariant 5C. Lõigul 5C leitud arheoloogiliselt huvipakkuvad alad jäävad
väljapoole Tootsi Suursoo planeeringuala.

10

„Aruanne arheoloogilise eeluuringu kohta Rail Baltic raudteetrassi valikul. I etapp“,
vastutav koostaja prof. Valter Lang, Tartu Ülikool, 2013-2014.
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Joonis 17. Kultuurimälestised planeeringuala
kaardirakendus – kultuurimälestised).

piirkonnas

(allikas:

Maa-ameti

2.3.7 Tuuleolud
Tuuleelektrijaamade jaoks on tuul üks olulisematest ressurssidest ja sellega on
vajalik asukohtade planeerimisel arvestada.
Eesti rannikumere ja maismaa tuuleressursi kogu Eestit katvaks informatsiooniks
on seni teadaolev parim allikas Eesti Energia tellimusel 2008 aastal Rootsi
Uppsala Ülikooli Meteoroloogiainstituudi mudelarvutusega teostatud analüüs, mis
annab keskmise tuule kiiruse info 1 km2 suuruste pinnaühikute kohta. Tuule kiirus
on arvutatud 103 m kõrgusel maapinnast või merepinnast.
Eesti kõige tuulisemad alad asuvad rannikumeres: Soome lahes, Liivi lahes ning
Saaremaast ja Hiiumaast läänes. Seal ulatub keskmine tuule kiirus 9,01 kuni 9,25
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m/s, rannikust kaugemal võib tuule kiirus ulatuda isegi üle 9,25 m/s. Rannikule
lähemale liikudes hakkab tuule kiirus vähenema. Rannikul ulatub tuule kiirus
enamasti 8,26 kuni 8,50 m/s. Maismaa kohal antud mudel ülehindab tuule
kiiruseid (sest pinnakaredusega arvestamine ei ole piisavalt täpne) ja esitatud
andmeid saab kasutada vaid üldiseks indikatsiooniks.

Joonis 17. Tuuleolud Lääne-Eestis (allikas: Saare, Hiiu, Lääne ja Pärnu
maakonnaplaneeringute tuuleenergeetika teemaplaneering. Olemasoleva olukorra
analüüs ja teemaplaneeringu protsess ning KSH aruanne).
Loomulikult on suuremal tuulekiirusel elektrituulikute tootlikus kõrgem kuid ka
Tootsi suursoo piirkonna keskmised tuulekiirused on tuulest elektri tootmiseks
tehnoloogiliselt igati sobivad. Nimelt on ülioluline just konkreetseid tuuleolusid
arvestades valida neile sobivate parameetritega tuulik (nö vastavale tuuleklassile
sobiv). Eeldatavasti on sobivaimaks tuulikuks suhteliselt kõrge mastiga ning
suure rootori diameetriga tuulik, mis püüaks tuult maapinnast kõrgemal (kus on
eeldatavasti ka vähem turbulentseid õhuvoolusid, mis võivad turbaväljal tekkida)
ja nö suuremalt „purjepinnalt“.
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Planeerimisettepaneku ja KSH väljatöötamine
ja ametlik protsess

Käesolevas peatükis antakse ülevaade planeerimisettepaneku väljatöötamisest –
sellega
kaasnenud
ametlikust
protsessist
(Planeerimisseaduse
ning
Keskkonnamõju
hindamise
ja
keskkonnajuhtimisseaduse
kohase)
ja
planeerimisettepaneku sisulise kujunemise loogikast (olukorra ja andmet e
analüüs,
osapoolte
arvamused,
keskkonnamõju
hindamise
aspektid,
kaalutlusotsused jms).
Samuti antakse ülevaade töö käigus käsitletud alternatiividest – nii üldisemal
arengustsenaariumi tasandil (tuulikupark või 0-alternatiiv) kui ka detailsemate
lahenduste alternatiivide tasandil (tuulikute detailse asukoha alternatiivid,
tuulikumargi alternatiivid, liitumislahenduste alternatiivid jms).
Planeerimisprotsessi
ja
KSH
avalikustamine
toimus
vastavalt
planeerimisseadusele ja keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi
seadusele.
Planeerimisprotsessi metoodilised alused
Teemaplaneeringu väljatöötamine ning KSH läbiviimine planeerimisprotsessiga
tihedalt integreeritud protsessina põhineb avaliku kaasamise ja osalemise
põhimõttel
(meetodil),
järgides
Planeerimisseaduses
ja
Keskkonnamõju
hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduses sätestatud kaasamise ja
teavitamise nõudeid ning arvestades head tava.
Planeerimisettepaneku väljatöötamisel erinevate alternatiivide analüüsimisel
kasutati kogutud faktandmeid positiivse-negatiivse kaardi meetodit rakendades,
ehk kaardikihtide GIS analüüsi meetodit. Kaardile kanti kogu kogutud
faktandmete info, et tuvastada välistavate kriteeriumite alusel tuulikute
paiknemiseks sobimatud alad. Seejärel analüüsiti planeeringuala kogu protsessi
vältel tingimuslike kriteeriumite alusel.
Täiendavate tingimuslikke valikukriteeriumitena analüüsiti protsessi käigus
erinevaid alternatiive:
o Läbi kogu protsessi huvigruppide tunnetuslikku/subjektiivse info alusel;
o Müra modelleerimise alusel;
o Varjutamise modelleerimise alusel;
o Visuaalse aspekti analüüsimiseks fotomontaažide koostamine;
o Sotsiaalmajanduslike mõjude alusel;
o Keskkonnamõju alusel.

3.1 Planeerimisettepaneku kujunemise (loogilise arengu)
lugu ja avalikkuse kaasamine
Planeerimisettepaneku väljatöötamine on paljude osapooltega protsess, mis
sisaldab ekspertide tööd „põllul” ja „kabinetis”, avalikke arutelusid ja avalikke
väljapanekuid, piiratuma osavõtuga koosolekuid ning muid lahendust kujundavaid
tegevusi.
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Alljärgnevalt
antakse
ülevaade
planeerimisettepaneku
kronoloogilises
järjekorras
viidetega
üritustele/sündmustele/uuringutulemustele.

kujunemisest
erinevatele

3.1.1 Tuulikupargi arendamise planeeringueelne faas
Tuulikupargi planeeringut ei algatatud suvalises kohas ega juhuslikul ajal.
Tavaliselt eelneb planeeringu algatamisele huvitatud isiku (potentsiaalne
arendaja) poolne tegevus - tuulikuparkide korral üldjuhul tuule mõõtmine ja
tuuletingimuste analüüs, maakasutusvõimaluste analüüs, tutvumine kehtivate
planeeringute ja arengudokumentidega, asjakohase seadusandluse analüüs,
koostöö maaomanikega jms. Nende materjalide alusel koostab huvitatud isik
(potentsiaalne arendaja) üldjuhul äriplaani ja selle perspektiivikuse korral asub
läbima järgmisi samme plaanide võimalikuks realiseerimiseks.
Kirjeldatud tegevused on hüpoteetilised - planeeringueelne faas ei ole
seadusandlikult reguleeritud ja võimalike tegevuste läbiviimise viis toimub
huvitatud isiku parema äranägemise järgi. Suur osa nimetatud tööst on
konfidentsiaalne, olles kasutatav huvitatud isiku soovi/loa korral. Tuulikupargi
arendamise planeerimiseelses faasis ei ole käesoleva planeeringu koostaja
märkimisväärselt osalenud.
Tootsi Suursoo puhul saab käesoleva planeeringu eelse faasina käsitleda 4 aastat
(2009-2013)
väga
põhjalikult
koostatud
Pärnu
maakonna
planeeringu
tuuleenergeetika teemaplaneeringu (nn Pärnumaa tuuleenergeetika planeering)
koostamist, mis määratles Tootsi Suursoo tuuleenergeetika arenduspiirkonnaks
(P8) ning kehtestati käesoleva planeeringu koostamise ajal 21.11.2013.
Tuulepargi rajamisest on potentsiaalselt huvitatud AS Eesti Energia, kes
maakonnaplaneeringu protsessi jälgides ning tõenäoliselt ettevõttesisesese
esmase teostatavusanalüüsi alusel tegi
2011 aastal ettepaneku käesoleva
planeeringu algatamiseks.

3.1.2 Planeeringu ja KSH algatamine ning kavandatava tegevuse
alternatiivid
AS Eesti Energia esitas 20. juunil 2011 taotluse Tootsi Suursoo tuulepargi
teemaplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamiseks.
Vändra Vallavolikogu algatas 17. aprilli 2012 otsusega nr 18 Tootsi Suursoo ala ja
tuulepargi teemaplaneeringu koostamise ja teemaplaneeringu keskkonnamõju
strateegilise hindamise.
Kuna kavandatav tuuleelektrijaam on olulise ruumilise mõjuga objekt (nn ORMO),
siis tuleb planeeritava maa-ala suurus määrata koostöös maavanema, kohaliku
omavalitsuse ja Keskkonnaametiga ning kooskõlastada regionaalministriga.
Regionaalminister kooskõlastas planeeringuala 15. märtsil 2012.

Teemaplaneeringu algatamise hetkel võeti aluseks kaks peamist alternatiivi:
o

Tuulikupargi rajamise alternatiiv.

o

Null-alternatiiv, ehk antud alale tuulikuparki
maakasutus säilib/areneb sarnaselt olemasolevale.
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Tuulikupargi rajamise (kavandatava tegevuse elluviimise) alternatiivi
vaadeldi töö käigus täpsustuvaid mitmeid all-alternatiive, eeskätt:

juures



Tuulikute arvu ja konkreetsete asukohtade alternatiivid.



Tuulikute võimalikud tehnoloogilised alternatiivid (tuuliku mark, võimsus,
torni kõrgus, rootori läbimõõt, vundamendi tüüp jms).



Ühenduskaabli ja alajaamade asukohtade ja lahenduse alternatiivid.

Ruumilise lahenduse osas oli oluliseks samasse piirkonda kavandatava Rail Baltic
raudteetrassi võimalik asukoht.
Planeeringu algfaasis ja täpsustatuna KSH programmi faasis võeti näitena aluseks
ENERCON E-82 tüüpi (või analoogsed) tuulikud, mille nimivõimsus on 2-3 MW,
rootori diameeter 82 m ning masti kõrgus ca 100 m.
Siiski oldi teadlikud, et sõltuvalt arendaja valikutest ja tootjate pakkumistest (eriti
arvestades aastatega toimuvat tehnoloogia arengut) võib tuulikute tüüp, võimsus
ja gabariidid muutuda.
Planeeringu lõplikus lahenduses (millega on ka KSH aruande koostamisel
arvestatud) on suurimad lubatud elektrituulikud (analoogselt 21.11.2013
kehtestatud Pärnu maakonna planeeringu tuuleenergeetika teemaplaneeringus
fikseeritule) maksimaalse kogukõrgusega 250 m (nt torutorn 175 m ja rootori
diameeter 150 m) ning ühe elektrituuliku poolt emiteeritav maksimaalne
müratase 110 db.

Arengustsenaariumite alternatiividest
Tootsi Suursoo ala on aastakümneid turbatootmisalana kasutusel olnud suur
territoorium, milles osaliselt toimub veel tootmine. Praegune turbatootmisettevõte
tegutseb vastavalt sellekohastele lubadele ja regulatsioonidele (mis ka
aastakümnete jooksul on arusaadavalt muutunud) ning üldpõhimõte on see, et
pärast kaevandustegevuse lõppu tuleb ala heakorrastada. Tänaseks on küll suurel
osal territooriumist
tootmine lõppenud, kuid kuna osaliselt siiski veel
turbatootmine käib, siis ei ole võimalik ega ka kohustust veel kogu territooriumi
korrastamisele asuda. Seega on praeguseks suur osa alast lagedad lõpetatud
turatootmisega
väljad,
kus
isetekkeline
metsastumisprotses
on
olnud
aastakümnete jooksul väga aeglane. Hõredat võsa võib esineda kraaviservades.
Maaparanduslikult lähtutakse veel toimuva turbakaevandamispiirkonna veerežiimi
vajadustest.
Null-alternatiiviks on sellise olukorra jätkumine ja turbaväljade sarnasel kujul
säilimine veel aastakümneid (eeldades turbakaevandamisloa pikendamist, mis on
tavapärane kui varu ei ole veel ammendatud nagu käesoleval juhul).
Teiseks alternatiiviks on suures osas passiivselt seisvale maa -alale aktiivsema
kasutuse leidmine. Praegu on peamiseks initsiatiiviks tuulepargi rajamise
ettepanek.
Seega
ongi
tuulepargi
rajamine
teiseks
realistlikuks
arengustsenaariumiks.
Praegusel ajal ei ole ühtki täiendavat reaalset alternatiivset arengustsenaariumit,
mille elluviimiseks oleks initsiatiiv ja tahe, rahalised vahendid ning vastava
võimekusega osganisatsioon/isik.
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3.1.3 Planeeringuala kohta lähteandmete kogumine, planeeringu
eskiis ja KSH programm
Planeeringu koostamise esimeseks etapiks oli esmalt lähteandmete kogumine, et
saada ülevaade planeeringuala sotsiaal-kultuurilistest, majanduslikest ning
looduslikest eeldustest ja eripäradest ning lahendamist vajavatest probleemidest.
Koostati KSH programm ja lähtealus planeeringule.
Sel perioodil oli planeeringu koostajaks ja KSH eksperdiks Ramboll Eesti AS .
Alates KSH aruande koostamisest ja planeeringulahenduse edasiarendusest 2013
aastal on planeeringu koostamise konsultandiks ja KSH eksperdiks OÜ
Hendrikson&Ko.
Olemasoleva olukorra ja keskkonnaülevaate koostamist detailsemalt kirjeldav
materjal on esitatud peatükis 2. Olemasolev olukord ja mõjutatava keskkonna
kirjeldus.
2012 aasta kevadel ja suvel toimus lähteandmete kogumine, eskiisi ja KSH
programmi koostamine ning viimase kohta arvamuste küsimine asjaomastelt
ametkondadelt/isikutelt.
17.10.2012 toimus teemaplaneeringu eskiisi joonise ja KSH programmi avalik
arutelu Tootsi Lasteaed-Põhikoolis.
KSH programm kiideti heaks 9.11.2012.
16.10.2013 toimus eskiislahendust tutvustav avalik arutelu Tootsi LasteaedPõhikoolis.

3.1.4 Planeerimisettepaneku ja KSH aruande koostamine
Eelnevatest
etappidest
selgunu
põhjal
planeerimisettepaneku
edasiarendamiseks
jätkamiseks.

oli
ja

olemas
põhjendatud
alus
KSH
aruande
koostamise

Kuna samaaegselt käesoleva planeeringuga toimus ka Rail Baltic raudteetrassi
asukoha valimise protsess, siis toimus lahendusvariantide väljatöötamine, mis
tagaks planeeringulahenduste omavahelise sobivuse.
2014 aasta septembris valmis esialgne täismahus planeeringulahendus ning KSH
aruanne (eelnõu).
Kooskõlastamine. Planeering esitati kooskõlastamisele 2014. aasta oktoobris.
20’st kooskõlastajast enamus kooskõlastasid planeeringu operatiivselt. Mõningatel
juhtudel tehti ettepanekuid detailide täpsustamiseks, mida valdavalt ka tehti.
Jaanuaris
2016
esitati
korrigeeritud
planeeringu
dokumentatsioon
kooskõlastamata
4’le
institutsioonile
(Are
vald,
Muinsuskaitseamet,
Keskkonnaamet, RMK) ning veelgi täiendatuna märtsis 2016 (Are vald).
Vastuvõtmine .......

täiendatakse etapi toimumise järgselt!

Avalik arutelu .......

täiendatakse etapi toimumise järgselt!
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3.2 Kavandatud tegevuse ülevaade
Kavandatavaks tegevuseks on Pärnumaale Vändra valda Tootsi Suursoo
turbakaevandamise (suures osas ammendunud) väljadele elektrienergiat tootva
tuulikupargi ja selle jaoks vajaliku infrastruktuuri rajamine.
Planeeringu algfaasis ja täpsustatuna KSH programmi faasis võeti näitena aluseks
ENERCON E-82 tüüpi (või analoogsed) tuulikud, mille nimivõimsus on 2-3 MW,
rootori diameeter 82 m ning masti kõrgus ca 100 m.
Siiski oldi teadlikud, et sõltuvalt arendaja valikutest ja tootjate pakkumistest (eriti
arvestades aastatega toimuvat tehnoloogia arengut) võib tuulikute tüüp, võimsus
ja gabariidid muutuda.
Seoses elektrituulikute tehnoloogia arenguga ning toetudes käesoleva planeeringu
koostamise ajal kehtestatud (21.11.2013) Pärnu maakonna planeeringu
tuuleenergeetika teemaplaneeringu tingimustele on planeeringuga kavandatavad
tuulikute maksimaalne lubatud kogukõrgus 250 m (torutorn 175 m ja rootori
diameeter 150 m) ning ühe elektrituuliku poolt emiteeritav maksimaalne
müratase 110 db.
Tuulikupargi
konkreetseteks
elementideks
praktikas
on
elektrituulikud,
juurdepääsuteed, maa-alused elektrikaablid ja maapealsed kõrgepinge õhuliinid,
maa-alused sidekaablid, alajaamad, statsionaarne tuulemõõdu torn. Kõigis
tuulikuparkides ei pruugi olla kõiki elemente (nt statsionaarset tuulemõõdu torni).
Alljärgnevalt
antakse
põhimõtteline
selgitav
informatsioon
tuulepargi
arendamisest.
Käesoleva planeeringu koostamisel ja tingimuste väljatöötamisel on lähtutud
käesoleval ajal tuuleenergeetika turul reaalselt kasutatavast ning lähiaastatel
tõenäoliselt turule jõudvast tehnoloogiast. Loomulikult ei ole võimalik ette näha
tehnoloogia täpset arengut, mistõttu on paratamatult tegemist prognoosimisega.
Tuginedes Euroopa Tuuleenergia Assotsiatsiooni poolt koostatud/koondatud
uuringute andmetele (näiteks Wind Energy – The Facts 2009) on elektrituulikute
tehnoloogia arengut suunavaks tähtsaks aspektiks meretuulikute areng, kus
põhjus mõõtmete ja võimsuse kasvuks on põhjendatum kui maismaal. 2007
aastal olid enamus maailmas turustatud elektrituulikuid võimsusega 2-3 MW. On
mitmeid asjaolusid ja autoriteetseid arvamusi, mis viitavad elektrituulikute
mõõtmete edasise kasvu pidurdumisele/peatumisele, kuna tänaseks saavutatud
mõõtmed on optimaalsed.
Joonisel 18 on illustreeritud elektrituulikute arengut 1980 aastast kuni 2008
aastani ning esitletud visioon erinevatest arenguvõimalustest kuni aastani 2020.
Oluliseks näiteks on ka elektrituulikute labade pikkus, mis suures osas määrab
elektrituuliku võimsuse. Kasutatavate labade maksimaalne pikkus 2015 aasta
seisuga on pisut alla 140 meetri (vt joonis 19).
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Joonis 18. Elektrituulikute tehnoloogiline areng (allikas: Garrad Hassan / Wind
Energy – The Facts 2009).

Joonis 19. Elektrituulikute rootori diameetri areng (allikas: Garrad Hassan / Wind
Energy – The Facts 2009).

Tuulepargi ühendamiseks üldise elektrisüsteemiga rajatakse liitumispunkt ehk
alajaam. Üldjuhul toodavad elektrituulikud elektrit pingega orienteeruvalt 20 kV ,
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kuid liitumine toimub pingel 110 kV või isegi 330 kV. Seega toimub alajaamas
pinge muundamine ca 20 kV’ilt pingele kas 110 või 330 kV.
Alajaama ehitiste (rajatised ja hoone) jaoks vajaliku maa-ala suurus on
eeldatavasti orienteeruvalt kuni 50x50 meetrit, kuid planeeringuliselt nähakse
alajaama
rajamiseks
planeeringus
ette eraldiseisva kruni moodustamine
pindalaga ca 10 000 m² ja krundi maksimaalne ehitusalane pindala määratakse
5000 m².

Vundamendid
Hetkel ei ole teada täpne tuulikute vundamentide jaoks vajaliku maa -ala suurus,
sest
puudub täpne informatsioon iga konkreetse vundamendi asukoha
geoloogilise ehituse kohta. Planeeringu järgselt, vundamentide tööprojekti
koostamiseks, teostatakse konkreetsetes tuulikute asukohtades täpsustavad
ehitusgeoloogilised uuringud.
Tuuliku vundament on üldjuhul terassõrestikuga tugevdatud kohapeal valatav
betoonvundament, mis ulatub üldjuhul 2-3 meetrit maa sisse, vajadusel
kasutatakse veel täienduseks vaiasid, mis võivad olla mitmekümne meetri
pikkused. Arvestades turbalasundist tulenevaid eripärasid on tõenäoliselt vajalik
mittekandvad kihid välja kaevata ja/või kasutada vundeerimisel ka vaiasid
vundamendi stabiliseerimiseks. Vundamendi maapealne osa on võimalik katta
pinnasega mispuhul ei jää vundament praktiliselt nähtavale. Sageli ehitat akse
vundamendid siiski mõnevõrra maast kõrgemale (näiteks kuni 1-2 meetrit)
ulatuvatena.
Esialgsel hinnangul on vundamendi alune ala ruudu (või ringi) kujuline ning
ligikaudne suurus on kuni 20 x 20 meetrit (või diameeter 20 m).
Planeerimisettepanekus võimaldatakse ehitusalust maksimaalset pindala 500 m².
Kui tehnilistel põhjustel on vajalik või otstarbekas ehitada suurema pindalaga
vundamente, siis on ka see aktsepteeritud ning kuni 1000 m2 pindalaga
vundamentide rajamisel ei ole vajalik käsitleda seda planeeringu põhilahenduse
muudatusena.
Täpsemad uuringud ja arvutused tehakse edasise arendustegevuse faasis –
planeerimisele järgneb projekteerimine, misjärel alles väljastatakse ehitusluba.
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Foto 1. Näide tuuliku vundamendi ehitusest (allikas: Iberdrola).
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Foto 2. Näide tuuliku vundamendist enne sellele tuuliku torni püstitamist (allikas:
Iberdrola).

Teed ja montaažiplatsid
Tuulikupargi jaoks vajalikud teed ehitatakse vajadusel olemasolevaid teid
rekonstrueerides ja uusi rajades.
Tuulikupargi rajamiseks kasutatakse võimaluse korral (kui nende tehnilised
tingimused seda võimaldavad) olemasolevaid teid. Vajadusel olemasolevaid teid
rekonstrueeritakse
tagamaks nende tehniline vastavus tuulikupargi rajamiseks.
Enamuse tuulikute ja muude rajatiste asukohtades ei ole olemasolevaid teid,
mistõttu tuleb rajada ka uusi teid.
Rekonstrueeritavate
kriteeriumitest:

ja

uute

teede

kavandamisel

lähtutakse

järgmistest



Juurdepääsuteed peavad olema sobivad (enamasti vastavalt sellekohastele
tootjapoolsetele nõuetele) tuuliku detaile transportivatele masinatele ja
kraanale.



Teede ehitus peab olema realiseeritav ajaliselt mõistlikult ja majanduslikult
kulutõhusalt.



Teede ehitus peab vastama keskkonnakaitse nõuetele ja põhimõtetele.

Üldjuhul on tuulikupargi sisesed teed kruusateed, mille ehitamisel kooritakse
kasvupinnas (muld) ja muu tee aluseks mittesobiv pinnas ning ase ndatakse see
teetammi ja kruusakatte kihtidega, mille valikul ja ehitamisel arvestatakse
nõutava kandevõime saavutamise vajadusega.

Töö nr. 1885/12

58

Tootsi Suursoo ala ja tuulepargi teemaplaneering
II köide

Tee rajatakse kaldega (tavaliselt 2%) keskelt servade suunas ning tee äärtes on
kraavid sadevee ärajuhtimiseks. Teede kvalit eedi tagamiseks on vee ärajuhtimine
teelt ja tammist väga oluline.
Teede kavandamisel (planeerimine ja projekteerimine) ja ehitamisel lähtutakse
enamasti tuulikute tootja poolsetest vastavatest nõuetest (tee laius, kurvide
raadius, kandevõime, vertikaalkurvide raadius jms) tagamaks raskete ja
suuregabariidiliste detailide ja kraana ohutu transport. Näiteks Gamesa G8X
transportimise veoki pikkus (veduk + t reiler) on ligikaudu 50 meetrit ning
kavandatavate teede reaalselt kasutatava osa laius peab olema 5 meetrit, millele
lisandub kummalgi pool 0,5 meetri laiune täiendav ala ning seejärel teepeenar ja
kraavid. Tee laius koos kraavide ja elektrikaablite ja fiiberoptiliste sidekaablitega
on üldjuhul maksimaalselt kuni 12 meetrit.
Teedega samasse nn koridori paigaldatakse üldjuhul ka elektrikaablid ja
sidekaablid. Nende täpne asukoht määratletakse edasise projekteerimise ja
ehitamise käigus. Käesolevas planeeringus on teede (koos kraavidega) ja kaablite
koridoride laiuseks arvestatud kuni paarkümmend (maksimaalselt 30) meetrit
(eeldatavasti on kasutatav laius maksimaalselt 12 meetrit).

Joonis 20. Tee tüüpiline läbilõige vastavalt Gamesa tehnilisele juhendile.
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Foto 3. Näide (Ungari) tuulikupargi
maanteelt (allikas: Iberdrola).

ehitamiseks

vajaliku

tee

mahasõidust

Tuulikute montaažiplatsid rajatakse vastavalt seal tehtavate tööde vajadustele.
Kõige nõudlikumaks on kraanade alused alad, mis peavad olema piisavalt tugeva
kandevõimega. Sageli vajatakse tuulikute püstitamisel kahte kraanat.
Otseselt tuuliku püstitamiseks vajalik montaažiplats on näiteks vastavalt Gamesa
G90 2 MW tuuliku tehnilistele eeskirjadele mõõtudega 25x35 meetrit. Pikem külg
on paralleelne montaažiplatsile viiva juurdepääsutee telgjoonega. Tuulikute
ehitustegevuse mõjud (näiteks ajutine pinnase ladustamine või tuulikute detailide
hoiustamine) ulatub antud näitel kuni 8 m kaugusele monaažiplatsi alast.
Planeeringus kasutatavate hüpoteetiliste maksimaalmõõtmetega tuulikute korral
on analoogsed parameetrid mõnevõrra suuremad. Järgnevas projekteerimise
etapis teede ja montaažiplatside tehnilist lahendust täpsustatakse.
Planeerimisettepanekus on ette nähtud tuulikute rajamiseks omaette kuni 4
hektari (40 000 m²) suuruste kruntide moodustamine, millele mahub tuulik ja
selle rajamiseks vajalik montaažiplats.

Elektrikaablid (ca 20kV) ja fiiberoptilised sidekaablid
Tuulikud
ühendatakse alajaamaga
enamasti ca 20 kilovoldise pingega
maakaablitega. Infoedastuseks paigaldatakse ka fiiberoptilised sidekaablid.
Elektrikaablid ja sidekaablid paigaldatakse üldjuhul teedega samasse nn koridori
ning kõik vajalikud tööd toimuvad samaaegselt. Kaablite täpne asukoht
määratletakse
edasise
projekteerimise
ja
ehitamise
käigus.
Käesolevas
planeeringus on teede (koos kraavidega) ja kaablite koridoride laiuseks
arvestatud kuni paarkümmend (maksimaalselt 30) meetrit (eedlatavasti on
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kasutatav laius maksimaalselt 12 meetrit). Kaablite jaoks vajalik kaevis on umbes
1 meetri laiune.
Kui kaablitrass ei asu teega samas koridoris, siis on lisaks otsesel kaevise laiusele
(1 m) vajalik ajutise maakasutusena (ehituse ajal) ühele poole kaevist 5 m ala
sõidukite liikumiseks ning teisele poole kaevist 2 m laiune ala väljakaevatud
pinnase ladustamiseks.

Foto 4. Näide elektri- ja sidekaablite kaevisest (allikas: Iberdrola).

Tuulemõõdu torn
Mõningates tuulikuparkides (Eestis veel mitte) rajatakse püsiv tuulemõõdu torn
(meteotorn/meteomast) ilmastikuolude pidevaks ja täpseks mõõtmiseks, mis
võimaldab tuulikute töö efektiivsust parandada.
Püsiva tuulemõõdu torni kõrgus on üldjuhul tuuliku torniga samalaadse
kõrgusega, kuid käesolev planeering lubab maksimaalselt kuni 250 meetri
kõrguse tuulemõõdu torni rajamist.
Tuulemõõdu
tornide
püstitamiseks
vajalik motaažiplats
on eeldatavasti
mõõtudega ca 20 x 20 meetrit (planeeringuga lubatud maksimaalselt 200 x 200
meetrit) ja väiksema kandevõimega kui tuulikute montaažiplats. Tuulemõõdu
tornide vundamendi jaoks vajaliku ala suurus on eeldatavasti kuni 10 x 10
meetrit.
Tuulemõõdu torn on üldjuhul ilma täiendavate toestusteta (näiteks trossid) püsti
püsiv.
Tuulemõõdu torni
juurde ühendatakse ka elektrikaabel (seadmete toiteks) ja
fiiberoptiline kaabel infoedastuseks.
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Planeering lubab kuni kahe tuulemõõdu torni püstitamise.
Tuulemõõdu tornide orienteeruv asukoht on planeeringus määratletud. Üks asub
planeeringuala edelaosas ning teine kirdeosas kavandatud tuulikute läheduses.
Tuulemõõdu tornid ei asu looduskaitseliselt tundlikel aladel. Selline paigutus
annab optimaalse informatsiooni tuule kohta.
Kuna tuulemõõdu tornil ei ole liikuvaid labasid, siis on nende keskkonnamõju
sarnane tuuliku torni mõjuga, kuid oluliselt väiksem kui tuulikul (puudub müra,
varjutus, visuaalne nähtavus, labade mõju linnustikule ja nahkhiirtele jms).
Sellest tulenevalt saab nende mõju käsitleda erinevate teemade (müra, varjutus,
visuaalsus, oht lindudele) juures kumuleeruvana koos elektrituulikutega ning
puudub vajadus eraldiseisvaks käsitlemiseks.

Foto 5. Näide tuulemõõdu tornist (allikas: Iberdrola).

3.3 Keskkonnamõju strateegiline hindamine – mõju
hindamise faas
Planeeringu
elluviimisega
kaasnevat
keskkonnamõju
hinnati
jooksvalt
planeerimisprotsessi ajal. Käesolevas peatükis antakse ülevaade hindamise
sisulisest osast ning esitatakse keskkonna-alase hindamise argumentatsioon ja
tulemused vastavalt tavapärasele KSH (ja KMH) aruannetes rakendatavale
struktuurile.
Keskkonna olemasolevast olukorrast on antud ülevaade peatükis 2 Olemasolev
olukord ja mõjutatava keskkonna kirjeldus. Käesolevas sisulise hindamise
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peatükis välditakse dubleerivat keskkonna kirjeldamist, vaid tuuakse välja mõju
ja antakse hinnang planeeringu elluviimisega kaasnevale.

3.3.1 Mõju sotsiaal-majanduslikule keskkonnale
Tuulikuparkide arendamine mõjutab nii piirkonna kui kogu riigi majanduselu.
Kaasaegsed tuulikupargid on positiivse suhtumise korral käsitletavad kui märgid
rohelise energia toetamisest ja ökoloogilisest arengusuunast läbi efektiivse ja
kõrgtehnoloogilise majanduse. Negatiivse suhtumise korral leitakse, et võimalik
visuaalne mõju ja müra halvendab piirkonna elukvaliteet ja turismimajanduslikku
potentsiaali.
Ühest ja ainuõiget vastust kõigi tuulikuparkide kohta ei saa välja tuua, sealhulgas
erinevad uuringud esitavad erinevaid seisukohti. Sealjuures eksisteerib praktikas
loomulikult halbu lahendusi (tuulikuparke), mille puhul negatiivne suhtumine ja
mõju on asjakohane. Siiski on suur osa (eeldatavasti enamus) tuulikuparkide
arendusi
rajatud
sellisena,
et
on
suudetud
vältida
ülemäärane
ja
mitteaktsepteeritav
negatiivne
mõju
nii sotsiaalsele
kui majanduslikule
keskkonnale.
Majanduslikult tagasihoidlikult arenenud piirkondade jaoks võib
tuuleenergia tootmine anda teatava impulsi üldise majanduskliima parandamiseks
ja positiivse imidži loomiseks. Juhul kui tuulikute eluea lõppedes (ca 20-25 aasta
pärast) on maaomanikul/vallal/arendajal maa-ala arendamiseks sobivamaid ideid,
saab tuulikupargi likvideerida ja anda alale muu sobiva funktsiooni, Tootsi
Suursoo puhul nt metsamaana (mis senise prakt ika kohaselt oleks suhteliselt
madalaboniteediline) kasutamine. Tõenäoline on ka samadele asukohtadele uute
tuulikute püstitamine.
Tootsi Suursoo puhul on sisuliselt tegemist pool sajandit taastumatu maavara
ammmutamisel baseerunud inimtegevusega, mis turba lõppemise tõttu ei ole
pikemas perspektiivis enam toimiv lahendus.
Realistlikeks arengusuundadeks on maa-ala inimtegevusest aastakümneteks
sisuliselt välja jätmine lootuses, et ala metsastub ning seda on võimalik kunagi
kasutada metsamaana. Teine variant on ala arendamine tuulepargina, mis ei
välista ka taimestiku taastumist.
Teadaolevalt taastub taimestik ammendunud turbaväljadel aeglaselt ning
tuulekiirust mõjutavat metsakasvu tuulikute eeldatava ekspluatatsiooni perioodi
jooksul ei teki. Mõningane looduslik taimkatte areng on kasulik ka
tuuletingimustele, kuna seeläbi muutub pinnakate ümbritsevate piirkondadega
homogeensemaks ning vähenevad lokaalselt kujunevad turbulents id.
Seega on tuulepargi arendamine planeeringuala maakasutuse seisukohalt arukas
(kaevandusala taaskasutusse võtmine) ning on maakasutuslikult positiivse
mõjuga.

Teed
Tuulikuparkide arendamine toob kaasa infrastruktuuri arendamise. Tuulikute
ehitus ning hilisema hoolduse jaoks on vajalik rajada uued või rekonstrueerida
olemasolevaid juurdepääsuteid tuulikuteni. Olenemata Rail Balticu raudteetrassi
arengutest (trassivalik ja realiseerimine) võimaldab planeeritud teedevõrk
juurdepääsu kõigile tuulikutele.
Tootsi Suursoo puhul on teedevõrk lahendatud selliselt , et tekib kvaliteetne ja
avalikult kasutatav põhja-lõuna suunaline läbipääs Tootsi aleviku Pärnu-Jaagupi –
Kergu kõrvalmaantee vahel. Võimalik on planeeringuala edelaosast olevate
tuulikute juurde minevat teed pikendada kergliiklusteena (vanal raudteetrassil)
kuni Uduvere - Suigu – Nurme kõrvalmaanteeni.
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Teede arendamise ja täiendavate juurdepääsude kaudu paraneb piirkonna
majanduslik potentsiaal ning inimeste liikumisvõiamlused mistõttu on tegemist
positiivse sotsiaal-majandusliku mõjuga.

Elektrisüsteem
Tuulikute üldisesse elektrivõrku ühendamine toimub vastavate rangete reeglite
kohaselt (vastavalt igale projektile sõlmitakse konkreetne liitumisleping), mis
tagab elektrisüsteemi kvaliteedi säilimise ja arenemise. Sisuliselt kaasatakse
tuulikuparkide arendajad täiendava finantseerijana elektrisüsteemi üldise taseme
tõstmisse. Tootsi Suursoo tuulikupark tekitab sisuliselt vajaduse põhivõrgu
täiendavaks arendamiseks/hoidmiseks piirkonnas, mis ainuüksi piirkondlikul
tarbimisel baseerudes ei oleks majanduslikult põhjendatud ja jääks tõe näoliselt
suures osas tegemata.
Tuulikuparkide ühendamine ja toimimine elektrisüsteemis on insener-tehnilisi
väljakutseid tekitav, kuid lõpptulemusena on mõju elektrisüsteemile positiivne.
Toimiv ja tõhus põhivõrk on vältimatuks eelduseks ka kvaliteetsele ja efektiivsele
jaotusvõrgule. Seega on tuulepargi rajamine positiivne ka jaotusvõrgule ehk igale
tarbijale, sh väikese tarbimismahuga kodutarbijale.
Maakasutus ja kinnisvara
Tuulikuparkideks planeeritud piirkonnas võib olla piiratud lähialade maade
kasutusele võtmine/arendamine elamumaana aladel, kus müra ületab 40(45)
dB(A). See võib tekitada erinevaid huvisid kinnistute omanike vahel, kuna
mõlema kinnistu omanikul on õigus teostada oma võimu kinnisasja üle.
Naabrusõigused
on
Eestis
sätestatud
kehtiva
Asjaõigusseadusega.
Naabrusõigused
ei kaitse
tavaliselt
kummagi kinnisasja omaniku huve
ühepoolselt, pigem on tegemist seadusliku kompromissiga.
Tootsi Suursoo tuulepargi puhul on tegemist hõredalt asustatud ümbruskonnaga,
kus iga konkreetse elamumaa maaomanikuga on tõenäoliselt võimalik jõuda
sobiva lahenduseni. Samuti on suhteliselt palju ruumi konkreetsete tuulikute
asukohtade korrigeerimiseks, kui selleks on vastav vajadus.
Seega on Tootsi Suursoo tuulepargi puhul mõju ümbruskonna maakasutusele,
sealhulgas elamumaadele, eeldatavasti neutraalne.
Põllumaade
ja
metsamaade
(st
maatulundusmaa)
kasutusväärtust
ega
kinnisvaraväärtust tuulepargi rajamine ei kahjusta (mõju on neutraalne).
Käesoleva teemaplaneeringu raames viidi KSH programmi koostamise perioodil
(18.08.2012) Ramboll Eesti AS poolt intervjuu vormis läbi lähialade elanike (85
inimest) küsitlus selgitamaks välja suhtumine ja planeeringu realiseerimise mõju.
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Tabel 6. Küsitluspiirkonna elanike arv ja küsitletute arv.

Küsitlusest selgus, et et piirkonna elanikel ei ole Suursoo alaga eriti suurt seost
(52 % vastas et neil ei ole seost), kolmandik vastanutest kasutab ala vaba aja
veetmiseks.

Joonis 21. Küsitletute vastuste jaotus küsimusele Milline on Teie seos Tootsi
Suursoo alaga?.
Planeeringu
võimalikku
realiseerimist
käsitlevale küsimusele vastas 69%
vastanutest positiivselt või pigem positiivselt ning 30% vastanutest oli
neutraalsed. Vaid 1% vastanutest oli pigem negatiivne.
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Joonis 22. Küsitletute vastuste jaotus küsimusele Milline on Teie suhtumine
tuulikupargi ja puhkealade rajamisse Tootsi Suursoo alale?.
Kinnisvara hinnale valdava enamiku arvates tuulepargi rajamine mõju ei avalda,
kümnendik leidis et hind tõuseb ja 4% et hind langeb.

Joonis 23. Küsitletute vastuste jaotus küsimusele Kas kinnisvara hind tõuseb või
langeb pärast tuulikupargi rajamist?.

Küsitlusel toodi välja erinevaid seisukohti, millega on edasise planeerimise käigus
ka arvestatud.
Positiivse poole pealt tõdeti et tuulikute arendamine jääb piisavalt kaugele, et ei
tekiks häiringut näiteks mürast, kuid et arendus annab piirkonnale juurde
atraktiivsust, võimaluse arendada teenuseid, loob töökohti, tekitab turbaväljale
kasutuse ning toodab rohelist energiat. Võimalikku ebaolulise häiringu võimalust
nähti jahil käimisele. Peamise häiringuna nähtigi müra, kuid leiti, et kui vahemaad
on piisavad, siis ei ole ka see probleemiks.

Maavarade kaevandamine
Tootsi Suursoo, mis on teemaplaneeringua alaks, on või on olnud paksu
turbalasundiga ala ja kasutusel kolmveerand sajanit turbamaardlana.
Suurem osa Pööravere turbaväljakutest (2550 ha) on nüüdseks ammendatud ja
maha jäetud. Maardlana veel arvel oleva Pööravere turbamaardla kogupindala on
933.53 hektarit, sealhulgas aktiivset tarbevaru on olulisel määral vaid
turbatootmisala põhjaosas Lehu raba alal, kus toimub ka mõningane turba
kaevandamine.
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Elektrituulikud on valdavalt paigutatud kohtadesse, kust turvas on ära
kaevandatud. Siiski on 9 tuulikut planeeritud täna maardlana arvel olevale või
mäeeralise maale. Kuna maardla piiride ja mäeeraldiste piiride muutmine toimub
üldjuhul
harva
(st
mitte
näiteks
iga-aastaselt
vastavalt
reaalsele
kaevandustegevusele), siis eksisteerib reaalsuses olukord, et maardlana arvel
olevas konkreetsest asukohast on tegelikkuses juba turvas kaev andatud. Seetõttu
ongi osad tuulikud paigutatud ka täna veel maardlana arvel olevale maale
mõistes, et tegelikkuses seal enam kaevandamist ei toimu või saab turvas
ammendatud tuulikute püstitamise ajaks.
Võimalik on ka lahendus, milles turvas kaevandatakse nö kiirkorras ära
konkreetselt tuuliku ehituseks vajalikult platsilt ja teede alt , tekitades justkui
saare või augu ülejäänud turbamassiivi. Selline lahendus on turba kaevandajate
poolt
tehnoloogiliselt
võimalik. Selline lahendus on vajalik ka tuuliku
püstitamiseks, sest vundament, montaaziplats ja teed peab rajama piisavalt
tugevale aluspinnasele, milleks turbalasund ei ole sobiv. Sellise lahendusega
välditakse ka maavara ebaratsionaalset kasutamist, sest ehitiste alla minevalt
pinnalt kaevandatakse turvas ära ja kasutatakse seda sihipäraselt.
Seega ei kaasne planeeringu realiseerimisega negatiivset mõju turbamaardla
kasutamisele ega raisata turvast.
Töökohad
Tuulikute tehnoloogia areneb maailmas väga kiiresti. Sellise tehnoloogia arenguga
koos areneda püüdmine võib arendada ka kodumaist ja lokaalset kompetentsi
ning avada uusi majandusvaldkondi.
Taastuvatest allikatest energia tootmist peetakse fossiilsetest kütustest
tööjõumahukamaks, seega enam töökohti pakkuvaks ka kohapeal. Lisaks
tuulikute ekspluatatsiooni ajal vajatavatele töökohtadele, tuleb vähemalt sama
oluliseks pidada tuulepargi rajamise ajal loodavaid töökohti. Samal ajal on
viimastel aastatel esitatud kriitikat seniste prognooside kohta seoses efektiivsuse
ja võimsuse kasvuga, tootmisega seotud töökohtade paiknemisega hajutatult üle
maailma ning osade lisanduvate töökohtade lühiajalisusega.
Tootsi Suursoo tuulepargi rajamisel tekkivad kohapealsed töökohad saavad
seotud olla tuulikute transpordiga (nii logistika korraldamine kui ellu viimine),
tuulikute püstitamisega (ehitustööd ja –materjalid), tuulikuparkide hooldusega
ning tuulikupargi haldamisega.
Keskmine arvatav lisanduvate töökohtade arv tuulikuparkide rajamisel varieerub
erinevates teaduslikes ja rakenduslikes käsitlustes. Levinuma ks on kujunenud
tekkivate töökohtade arvu prognoosimine läbi tuuleparkide koguvõimsuse.
Eristatud on ka töökohtade arvu, mis tekivad tuulikute valmistamisel ja
paigaldamisel töökohtadest, mis kaasnevad otseselt tuulikute töötamise aegse
hoolduse ja haldamisega.
Valmistamise ja paigaldamise aegsete tekkivate töökohtade osas saab erinevate
käsitluste 1 1 põhjal maksimaalseks tõenäoliseks tekkivaks töökohtade arvuks
pidada 6 täistöökohta 1 MW kohta, vähimaks vähem kui 1 töökohta 1 MW kohta –
seega varieerub erinevates käsitlustes tootmise ja paigaldamise aegsete tekkivate
töökohtade
koguarv
oluliselt. Erinevused on paljuski tingitud analüüsi
piiritlemisest: näiteks kas hinnatakse vaid töökohti, mis on otseselt seotud

BC Sustainable Energy Association andmed http://www.bcsea.org/; “Wind Force 12. A blueprint to achieve 12% of the world's
electricity from wind power by 2020” Global Wind Energy Council & Greenpeace (2005); Singh, V., Fehrs, J. (2001) “The work
that goes into renewable energy” Renewable Energy Policy Project; Kammen, D. M., Kapadia, K. & Fripp, M. “Putting
Renewables to Work: How Many Jobs Can the Clean Energy Industry Generate?” University of California (2004)
11
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tuulikute valmistamisega või arvestatakse ka ressursse, mida nõuab näiteks
toorainetöötlus.
Tuulikupargi töötamise aegsete lisanduvate töökohtade arvuks võib pidada
keskmiselt 0,2 kuni 0,3 töökohta 1 MW kohta (pakutud on ka kuni 1 töökoht 1
MW kohta), milles ei ole arvestatud kaudselt mõjutatavaid va ldkondi, milles
nõudlus võib suureneda – eelkõige teenindus, aga ka muud toetavad valdkonnad,
kuna nende prognoosimine sõltub olulisel määral ka muust kui tuulikute
rajamisest.
Tuulikute valmistamisega seotud töökohad ei ole reeglina seotud paikkonnaga,
kuhu tuulikupark rajatakse, kuna valmistamine vajab ressursse, oskusteavet ning
vastava kvalifikatsiooniga tööjõudu ja on seega koondunud spetsiifiliste
ettevõtete
tegevusalaks.
Tootmisega
kaasnevaid
töökohti
hinnatakse
maailmapraktikas geograafiliste üksuste lõikes eelkõige juhul, kui tootmine ja
tuulikupark jäävad samasse regiooni – näiteks Ühendriikide puhul osariikide
tasand, Euroopas riigi tasand (näiteks Taani kui üks olulisemaid tuulikutootjaid,
ühtlasi paljude tuuleparkide asukoht).
Eestis tegelevad tuulikute erinevate detailide tootmisega mitmed ettevõtted –
näiteks ABB elektrimasinate tehases Jüris Rae vallas (generaatorid), BLRT
Tallinnas, aga ka Leedus Klaipedas (meretuulikute nn kolmjalg-vundamendid,
meretuulikute paigaldamise laev, tuulikute generaatorite võllid) ning teised. 2009.
aastal on Eesti Tuuleenergia Assotsiatsiooni eestvedamisel (EAS rahalisel toel)
käivitatud nn Tuuleenergeetika klastri projekt, mille käigus soovitakse edendada
selles valdkonnas tegutsevate ettevõtete võimalusi.
Logistika, paigaldus ja käitamise aegsed töökohad on vähemalt osaliselt kaetavad
kohalike/regionaalsete töötajatega. Tuulepargi rajamisel on oluline osakaal ka
kohalikul tööjõul transpordi ning ehitusmaterjalide pakkumisel ja üldehitustööde
teostamisel. Hoolduse ja haldusega seotud töökohtade näol on tegemist
pikaajaliste stabiilsete töökohtadega.
Seega on tuuleenergeetika tervikuna positiivse mõjuga tööhõivele, kuid
töökohtade arvukas teke konkreetselt planeeringuala piirkonna elanikele ei ole
garanteeritud. Selles mängib rolli ka kohaliku elanikkonna vanuseline profiil – kui
palju on üldse tööealisi, samuti kohalike tööealiste kvalifikatsioon. Arvestades
Eesti väiksust ja inimeste järjest suurenevat kohanemist töökohtade mobiilsusega
on tegemist siiski igal juhul positiivse mõjuga tööhõivele.
Turismi arenduse võimalused
Planeeringuga luuakse võimalus (metsamajanduslikke huvisid ja looduskaitse
tingimusi arvestava) piirkonna eripära arvestavate turismiobjektide arendamiseks
planeeringuala lõuna ja -keskosas. Planeeringualal on osaliselt säilinud
turbatööstuse ajalooga seotud turbaväljasid läbiv kitsarööpmeline raudtee. Tootsi
alevis asuv Eesti Turbamuuseum korraldab huvisõite ja ekskursioone Tootsi
Suursoosse mööda kitsarööpmelist raudteed. Eesmärk on viia huvilised
kitsarööpmelist raudteed kasutades rongiga rabakeskusesse, kus toimusid omal
ajal turbakogumistööd ning tutvustada turbatööstuse ja briketitootmisega seotud
ajalugu.
Teemaplaneeringuga tagatakse kitsarööpmelise raudtee säilimine, taastamine ja
võimaldatakse
selle
kasutamist
turbatööstuse
ajalugu
tutvustava
turismiatraktsioonina.
Samuti
võib
planeeringualale
rajada
turbatööstust
tutvustavaid muid ehitisi (nt infotahvlid, puhkekohad, vaatluskohad/tornid ja
muud väikesemahulised ehitised).
Tuulepargi olemasolu inimtekkelise objektina on alal tajutav, kuid arvestades
turbavälja industriaalset olemust , ei ole tegemist
turismiobjekti kvaliteeti
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vähendava mõjuga. Konkreetse projekti väljatöötamisel, kasutusfunktsioonide
kujundamisel
ja
maine/identiteedi
kujundamisel
on
arukas
kasutada
turbavälja/turbatööstust ja tuuleenergeetikat positiivses kuvandis.
Kujundatava
turismiobjekti
olemus
on
seotud
Tootsi
turbatööstusliku
identiteediga ja sellealase ajaloopärandi hoidmisega. Arukas on kitsarööpmelise
raudtee säilitamine ja kasutamine ning teha seda maksimaalselt koosotöös
puhkeala ja tuulepargi arendamisega.
Tuulepargi
arendamine
suurendab
eeldatavasti
piirkonna
majanduslikku
potentsiaali ja seeläbi ka Tootsi ja muu ümbruskonna inimasustuse säilimist.
Seega on tuulepark teatud mõttes eelduseks ka turismi arendamiseks ja seetõttu
on tuulepark positiivse mõjuga.

Kompensatsioonimehhanismid kohaliku kogukonna hüvanguks
Tuuleenergia arendused võivad kaasa tuua märkimisväärseid hüvesid – rahalisi,
keskkonnaalaseid ja sotsiaalseid. Samal ajal kaasnevad nendega ka eeskätt
lokaalsel tasandil mõjud, millest kõige selgemini tajutav piirkonna elanike jaoks
on maastikule avalduv visuaalne mõju ning ka müra.
On küsitud, et kas kohalikud kogukonnad, kes otseselt puutuvad nende mõjudega
kokku, saavad piisavalt osa nende projektidega teenitavast tulust. Võrreldes
teiste
arendusprojektidega
(elamuarendus,
kaubanduskeskused,
tööstusettevõtted) kipuvad tuuleenergia projektide hüved jääma kaugemale
kohalikust kogukonnast. Näiteks süsinikuemissioonide vähenemise kasutegur
avaldub globaalselt ja energia varustuskindluse parandamisel on üleriigiline
kasutegur.
Rahvusvaheliselt on kogukonnale hüvede andmise tava tugevamini juurdunud
riikides, kus tuuleenergia arendamine on toimunud kauem ja see omab suuremat
osakaalu (nt Hispaanias, Saksamaal ja Taanis). Nendes riikides on kogukonnale
mõeldud hüved enamasti juba projekti lahutamatu osa, eksisteerides kas kohaliku
maksu, töökohtade või kohaliku tootmise kujul. Sellises olukorras puudub va jadus
läbirääkimiste pidamise või arendajate poolsete vabatahtlike maksete järele.
Mujal maailmas, sealhulgas Euroopa Liidu maades, on olukord tuuleenergia
arendustega kaasneva majandusliku mõjuga kohalikele kogukondadele erinev.
Kasutusel on mitmeid erinevaid skeeme. Võimaluste telje ühes otsas on
läbirääkimised arendaja ja kogukonna vahel iga juhtumi puhul eraldi ning telje
teises otsas on kasutusel selged sissetöötatud paikapandud protseduurid.
Eestis avaldub teatud mõju kohalikule kogukonnale juba praegu, millest on antud
ülevaade eespool (töökohad, infrastruktuuri arendamine jms). Eestis on kasutusel
ka kohalike kogukondade toetamise lahendused konkreetse kokkuleppena
tuulepargi operaatori ja kogukonda esindava MTÜ vahel, näiteks Viru-Nigula
vallas ja Hanila vallas.
Tuuleparkide rajamisel tekkiva hüve õiglane jagamine ka kohaliku kogukonnaga
on vajalik.
Kohalikku kogukonda toetava toetussüsteemi rakendamine on vajalik ka Tootsi
Suursoo tuulepargi puhul. Kohalikku kogukonna toetussüsteemi põhimõtted on
esitatud planeeringu lisana. Kohalikku kogukonda toetav toetussüsteem on
positiivse mõjuga parandades inimeste heaolu, toetades kogukondlikku tegevust
jms.
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3.3.2 Mõju kultuuriväärtustele ning tuulikupargi rajamisega
kaasnevad visuaalsed aspektid
Kultuuriväärtustena
on
käsitletud
muinsuskaitsealuseid
objekte,
pärandkultuuriobjekte
ning
maakonna
teemaplaneeringus
„Asustust
ja
maakasutust suunavad keskkonnatingimused“ määratletud väärtusi (väärtuslikud
maastikud, ilusad teelõigud, kauni vaatega kohad).
Planeeringualal asub muinsuskaitsealustest objektidest arheoloogiamälestis nr
11822 – pakktee. Kokku on Lehu Suursoo põhjaosas, Metsavere küla maadel
avasatatud kuue sootee jäänused (allikas: „Kultuurimälestiste riiklik register“).
Arheoloogiamälestis paikneb turba kaevandmise alal ning turba kaevandamisel
arvestatakse pakkteede säilitamise vajadusega.
Vastavalt muinsuskaitseseadusele on kinnismälestise kaitseks kehtestatud
kaitsevööndi laius 50 m mälestise väliskontuurist või piirist arvates. Mälestist
ümbritseva kaitsevööndi mõte on tagada mälestise säilimine ajalooliselt
väljakujunenud maastikustruktuuris ja mälestist väärivas keskkonnas.
Tuulikuid ega juurdepääsuteid otseselt mälestise alale kavandatud ei ole.
Kinnismälestiste kaitsevööndis on ilma Muinsuskaitseameti loata keelatud kõik
mulla- ja ehitustööd ning puude ja põõsaste istutamine, mahavõtmine ja
juurimine. Kui mälestise või mälestise kaitsevööndisse soovitakse ehitada või
rajada
teid,
liine,
trasse
vm,
tuleb
projekteerimistingimused
muinsuskaitseametiga kooskõlastada.
Teadaolevate arheoloogiaväärtuste säilimist tuulikupargi rajamine eeldatavalt
otseselt ei mõjuta, kuid vältida tuleb ka kaudse tegevusega (nt veerežiimi
muutus)
toimuvat
negatiivset
mõju
ning
veel
mitteteadaolevate
arheoloogiamälestiste kahjustamist.
Muinsuskaitseseaduse
kohaselt
(§40
lg
5)
tuleb
kinnisasjal,
kus
Muinsuskaitseameti andmeil võidakse avastada seni teadmata kultuuriväärtusega
leid, enne tööde alustamist teha uuring. Tootsi Suursoo alal võib olla tõenäoline
seni teadmata kultuuriväärtuste avastamine, mistõttu uuringu teostamine
hiljemalt projekteerimise faasis on vajalik.
Kuna planeeringu koostamisel ei ole veel teada konkreetsed tuulepargi tehnilised
asjaolud, mis võiksid mälestisi mõjutada, siis ei ole võimalik välja töötada väga
täpseid leevendavaid meetmeid.
Seetõttu on edasise arendustegevuse käigus projekteerimise etapis vajalik
arvestada arheoloogiamälestiste kaitse vajadusega. Teede, montaažiplatside ja
vundamentide
projekteerimisel
ei
tohi
halvendada
arheoloogiamälestiste
säilimiseks
vajalikku
veerežiimi.
Projekteerimisel
tuleb
teha
koostööd
Muinsuskaitseametiga.
Lisaks mälestiste otsese kahjustamise vältimisele ja sobiva veerežiimi
säilitamisele tuleb teadvustada ka täiendavate leidude leidmise tõenäosus.
Seetõttu peab ehitustegevusel (sh eelnev personali teavitamine) olema võimalike
leidude osas tähelepanelik.
Kui tööd tehes avastatakse inimtegevuse tagajärjel ladestunud arheoloogiline
kultuurkiht, sealhulgas inimluud, või kultuuriväärtusega leid, on tööde tegija
kohustatud töö seiskama, säilitama leiukoha muutumatul kujul ning viivitamata
teatama
sellest
Muinsuskaitseametile
ja
vallavõi
linnavalitsusele
(Muinsuskaitseseadus §§ 443 , 32).
Turbakaevandamine kui tegevus mälestise alal ei ole käesolevas KSHs käsitletava
planeeringu teema.
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Väärtuslike maastikena on määratletud (Pärnu maakonna planeeringut täpsustav
teemaplaneering “Asustust ja maakasutust suunavad keskkonnatingimused”
2002) alad, mille kultuurilis-ajalooline, esteetiline, looduslik, identiteedi- või
puhkeväärtus on ümbritsevatest aladest suuremad.
Pärnumaa
pindalast
moodustava
väärtuslikud
maastikud
27%
ning
teemaplaneeringus on märgitud, et säilitamaks väärtuslike maastike omapära on
tuulikute ehitamine väärtuslikele maastikele üldjuhul keelatud, ehitamine on
võimalik ainult kohaliku omavalitsuse kehtestatud detailplaneeringu alusel.
Lähim maakonnaplaneeringus fikseeritud väärtuslik maastik (Kaisma
asub planeeringualast ca 2,4 kilomeetri kaugusel loode suunas.

järvede)

Arvestades väärtuslike maastike alal mitteolemist ja mitmekilomeetrist kaugust
lähima väärtusliku maastikuni, ei ole kavandataval tuulikupargil hinnanguliselt
negatiivset mõju väärtuslikele maastikele.
Tootsi Suursoo teemaplaneeringu alal väärtuslike maastike alasid ei asu, samuti
puuduvad ilusa vaatega kohad maakonna teemaplaneeringu mõistes. Väärtusliku
teelõiguna
on
defineeritud
Lavassaare-Tootsi
kitsarööpmeline
raudtee.
Lavassaare-Tootsi kitsarööpmeline raudtee on ühtlasi kaardistatud ka kui
pärandkultuuriobjekt,
nimetusega
Lavassaare-Tootsi
turbaraudtee
(registreerimisnumber 188:RTR:001).
Kitsarööpmeline raudtee ei ole enam kasutuses ning osaliselt on see ka üles
võetud. Raudtee tamm on üldiselt maastikus veel jälgitav.
Planeeringulahenduse kohaselt on võimalik tuulikupargi kavandatav teedevõrk
osaliselt rajada raudteetammile. Lisaks väljaspool tuulikutele juurdepääsuks
rajatavat teedevõrku on võimalik vana raudteetammi kasutada tee või
kergliiklustee
rajamiseks.
Raudteetammi
teedevõrgu
osana
kasutades
markeeritakse looduses vana raudtee asukoht ja selline lahendus on positiivsem
kui kasutusest väljalangenud ja hoolduseta hääbumine ja kadumine. Raudtee
väärtus ilusa (väärtusliku) teena ei pruugi samuti kaduda, sõltudes vaataja
väärtushinnangutest. Samuti on vajalik ilusa teelõigu avalik kasutatavus täies
pikkuses, sh tuulikupargi alal kõigile soovijaile. Arvestades nii ilusa teelõiguna kui
ka
pärandkultuuriobjektina
määratletud
endise
raudteelõigu
kogupikkust
(pärandkultuuri registri kohaselt 32,5 km), on tuulikupargi rajamisega mõjutatav
osa (alla 4 km) ka suhteliselt lühike.
Planeeringualale
jääb ka Tootsi raba haruraudtee
(registreerimisnumber
149:RTR:001), mis on samuti registreeritud pärandkultuuriobjektina. Registri
kohaselt on objektist säilinud 20-50 %. Planeeringulahenduse kohaselt võib
kasutada kavandatava teedevõrgu rajamiseks vaid ca 1 km pikkust, TootsiLavassaare raudteetammiga ühinevat lõiku kunagisest haruraudteest. Suuremas
osas jääb endine haruraudtee eeldatavalt praegusel kujul maastikku alles. Küsitav
on aga kõige lõunapoolsema lõigu säilimine eristuvana, kuivõrd see jääb tuulikute
ning juurdepääsuteede alale, kus pinnasetööde käigus endine raudteetamm
eeldatavalt lõiguti hävib. Kuivõrd pärandkultuuriobjektide säilimine ei ole otsene
eesmärk, ei saa kaasnevat mõju lugeda olulisel määral negatiivseks. Koostöös
kohaliku omavalitsusega, kes kavandab ka puhkeala rajamist, võiks siiski kaaluda
ka haruraudtee häviva osa kulgemise markeerimist (nt viitade või infotahvliga),
kuivõrd vanad turbaraudteed koos endiste turbakaevandusaladega on kohalikeks
huviväärsusteks.
Planeeringualale
osaliselt
ulatuv
Keresna
tee
(pärandkultuuriobjekt,
registreerimisnumber 930:MET:004) jääb eeldatavalt mõjutamata ning säilib
maastikus praegusel kujul.
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Visuaalne mõju. Lisaks küsimusele tuulikute visuaalsest sobivusest väärtuslike
maastike kontekstis on üks olulisemaid (tihti ka kõige olulisem) aspekt visuaalne
mõju kohalike elanike vaatenurgast. Olemasoleva maastiku visuaalne mõjutamine
on nähtavaim, kõige paremini tajutav ning suhteliselt kaugele (tasaste
avamaastike ja mere puhul ka rohkem kui kümne kilomeetri kaugusele) ulatuv
mõju, mis on sageli enim diskussioone tekitav probleem tuulikuparkide puhul.
Ühtlasi on tegemist ka ilmselt kõige subjektiivsema aspektiga tuulikuparkide mõju
hindamisel, sest „ilu on vaataja silmades“.
Tootlikkuse kaalutlustel peavad elektrituulikud olema eksponeeritud (tuultele
avatud), millest tulenevalt on nad üldjuhul maastikus hästi märgatavad. Antud
planeeringu käigus on terviklikku visuaalset lahendust silmas pidades püütud
tuulikuid koondada maksimaalselt gruppidesse ja paigutada süstemaatiliselt
ridadesse, loomaks tuulikupargist pilti kui terviklikust taastuvenergia tootmise
alast. Üksikud tuulikud, mis jääksid oluliselt eemale tuulikute paigutamise
põhialadest, suurendavad „tehnogeenset segadust” ja võivad jätta planeerimata
või juhusliku paigutamise mulje. Seda on püütud käesolevas planeeringus vältida,
kuid kogu planeeringuala ulatuses ühtset tervikut siiski saavutatud ei ole, kuna
sedavõrd suure teemaplaneeringu mastaabis on vältimatu, et teatud eraldiseisvad
grupid siiski tekivad.
Siiski võib öelda, et suure ja suhteliselt homogeense avatud ala puhul (nagu
Tootsi Suursoo), on võimalik paigutada tuulikud süsteemselt ja korrastatult.
Kohalikust maastiku eripärast tulenevalt kasutatakse mõnikord tuulikute disaini
kui visuaalse maskeeringu või rõhutamise vahendit tuulikute sulandamiseks
maastikku. Üks lihtsamaid lahendusi on tuulikute värvimine tavapärasest valgest
erinevaks.
Näiteks
tuulikute
alaosade
värvimine
rohekaks
sulandamaks
metsaaladega. Käesoleva planeeringu koostamisel ei ole konkreetne tuulikutüüp
fikseeritud ning tuulikute toonimise ja värvi osas tingimusi ei seata.
Oluline aspekt on ühe tuulepargi siseselt sarnaste parameetritega tuulikute (sama
tuuliku tüüp ja torni kõrgus) kasutamine, rõhutamaks visuaalset ühtsust ja
terviklikust, seda lähenemist on ka käesolevas planeeringus kasutatud.
Andmaks ülevaade võimalikust tekkivast visuaalsest mõjust, koostati käesoleva
planeeringu raames visualiseeringud (kasutati spetsiaaltarkava WindPRO ning
fotomontaaži tehnikat)
erinevatest
teemaplaneeringu
ala ümbritsevatest
asustatud punktidest, milleks valiti suhteliselt lähedal ning samas hea avatud
vaatega piirkonnad.
Visualiseerignute koostamisel kasutati kahte erinevate parame etritega tuulikut:
 esimese näitena Enercon E-101 (torni kõrgus 99 m ja rootori diameeter
101 meetrit), mis kirjeldab võimalikku visuaalset mõju tüüpilise kaasaegse
„suure tuuliku“ korral,
 teisel
juhul
kirjeldatakse
nö
maksimaalset
visuaalset
mõju
planeeringulahendusega
lubatud
maksimaalsete
parameetritega
hüpoteetilise tuuliku (175 meetri kõrgune torn ja rootori diameeter 150
meetrit) korral.
Visualiseeringute
koostamisel ei olnud peamiseks eesmärgiks võimalikult
realistlike piltide koostamine, eelkõige lähtuti visuaalse mõju võimalikult ilmekast
esiletoomisest. Parema eristatavuse huvides on seetõttu eri taustaga piltide
tuulikute värvitoone pisut muudetud, lisaks on tuulikute labad ja rootor kõikidel
piltidel suunatud risti vaataja poole maksimeerimaks t uuliku poolt kaetavat
vaatesektorit ning visuaalset mõju. Reaalsete ilmastikuolude korral (arvestades
tuult, pilvisust, udu) on tuulikute visuaalne mõju maastikus oluliselt vähem
silmapaistev.
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Fotomontaaž 1a. Vaade Enercon E-101 tuulikutele Tootsi asulast tööstuse tn põhjatipust.
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Fotomontaaž 1b. Vaade maksimaalsete parameetritega hüpoteetilistele tuulikutele Tootsi asulast tööstuse tn põhjatipust.
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Fotomontaaž 2a. Vaade Enercon E-101 tuulikutele Tabria külast Uduvere-Suigu-Nurme teelt.
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Fotomontaaž 2b. Vaade maksimaalsete parameetritega hüpoteetilistele tuulikutele Tabria külast Uduvere -Suigu-Nurme teelt.
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Fotomontaaž 3a. Vaade Enercon E-101 tuulikutele Metsavere külast Pärnu-Jaagupi-Kergu teelt.
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Fotomontaaž 3b. Vaade maksimaalsete parameetritega hüpoteetilistele tuulikutele Metsavere külast Pärnu -Jaagupi-Kergu teelt.
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Fotomontaaž 4a. Vaade Enercon E-101 tuulikutele Metsaküla küla lõunaosast.
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Fotomontaaž 4b. Vaade maksimaalsete parameetritega hüpoteetilistele tuulikutele Metsaküla küla lõunaosast.
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Varjutamine
Visuaalselt häiriv võib olla elektrituulikute rootorite pöörlemisest tingitud varjude
liikumine ehk varjutamine päikeselistel päevadel. Varjutamine sõltub eelkõige
ilmastikuoludest – pilvisusest, tuule suunast (tuuliku asendist) ning päikese
seisust. Reaalselt on aega, mil vari tekib ja võib olla häiriv, väga vähe. Varjud on
pikimad hommiku- ja õhtutundidel, mil päikesekiired langevad madala nurga all
ning lühimad keskpäeval. Pikimad on varjud ida- ja läänekaarest, kuid mida
pikemad on varjud, seda lühemat aega varjutamine kestab. Teoreetilisel võivad
varjud ulatuda ka 2-2,5 kilomeetri kaugusele.
Varjutamise hindamist peetakse oluliseks kuni 10 tuuliku rootori diameetri
kaugusel tuulikutest (http://www.windpower.org/en/tour/env/shadow/). Samas
tuleb arvestada, et tekkiv varjutamise ala ei ole ümber tuuliku ringikujuline, vaid
tulenevalt päikese näivast liikumisest taevavõlvil kagu ja edela suunas välja
venitatud „liblika“ kujuline.
Vaatlemisel kaugemalt kui 10 rootori diameetrit ei tundu rootori labad lõikavat
päikesekiiri, vaid tuulik paistab olevat statsionaarne objekt päikesekiirte ees.
Samuti on päike niivõrd madalal, et atmosfääri optilistest omadustest tulenevalt
ei ole päikesekiirgus kuigi erk, mistõttu teoreetiliselt tekkiv varjutus on reaalselt
vaevu märgatav.
Varjutamise
kestuse
ja
ulatuse
hindamisel kasutatakse
kohaspetsiifilisi
meteoroloogilisi andmeid: päikesepaiste keskmist jaotust kuude lõikes ja
domineerivate tuulte jaotust (näiteks EMHI andmed 1971-2000 a).
Eesti kliimas moodustab päikesepaisteline aeg aasta keskmiselt ligi 40 %
maksimaalsest võimalikust. Teine oluline aspekt varjutuse kujunemisel on tuule
suund, kuna tuuliku rootor pöörab ennast tuule suunas. Seetõt tu on varjutuse
hindamisel arvestatud ka tuulteroosi. Tuulevaikseid päevi, mil varjutust ei esine,
on hinnanguliselt kuni 30 päeva aastas.
Varjukaardi koostamisel ei arvestata võimalike varjutuse levikut reaalselt
takistavate objektide (näiteks metsaalad või kõrvalhooned) mõjuga, mistõttu
kaardil esitatu on mõnevõrra ülehinnatud situatsioon. Arvutamisel eeldatakse, et
hoonete aknad asetsevad risti tuulikupargi kõikide tuulikutega, mis samuti ei
vasta tihti tõele ja põhjustab samuti varjutamise ülehindamist.
Eesti seadusandluses puuduvad normid, mis käsitleks lubatud varjutamise kestust
ühel hoonestusalal. Mitmel pool Euroopas (samuti USA-s ja Austraalias) loetakse
vastuvõetavaks aastas kuni 30 tundi summaarset varjutamise kestust ühel
hoonestusalal. Rootsi ja Taani praktikas püütakse viimastel aastatel lähtuda
mõnevõrra rangemast soovituslikust ajapiirist ehk 10 tunnist kalendriaasta
jooksul.

Spetsiaaltarkvaraga WindPRO modelleeritud varjutamise kaartide koostamisel
kasutati kaht tuulikut:
 esimese näitena Enercon E-101 (torni kõrgus 99 m ja rootori diameeter
101 meetrit), mis kirjeldab võimalikku mõju tüüpilise kaasaegse „suure
tuuliku“ korral,
 teisel juhul kirjeldatakse nö maksimaalset mõju planeeringulahendusega
lubatud maksimaalsete parameetritega hüpoteetilise tuuliku (175 meetri
kõrgune torn ja rootori diameeter 150 meetrit) korral.
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Joonis 24. Varjutamise summaarne kestus tundides ühe kalendriaasta jooksul
Enercon E-101 tuulikute korral (torni kõrgus 99 m, rootori diameeter 101 m).
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Joonis 25. Varjutamise summaarne kestus tundides ühe kalendriaasta jooksul
hüpoteetilise tuuliku korral (torni kõrgus 175 m, rootori diameeter 150 m).
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Tüüpilise kaasaegse ca 3 MW võimsusega tuuliku (antud juhul on näitena
kasutatud tuulikut Enercon E-101) rajamisel ei jää välja pakutud tuulikute
asetuse korral ühtegi eluhoonet alale, kus summaarne varjutamise kestus ühe
kalendriaasta jooksul ületaks 10 tundi.
Hüpoteetilise ning väga suurte parameetritega tuuliku korral võivad üksikud
tuulikupargist põhjas asuvad hooned jääda 10 tundi ületava ala sisse, kuid ka
nendel aladel esineb summaarset varjutamist kindlasti vähem kui 30 tundi
aastas.
Kindla tuulikutüübi väljavalimisel (vastavalt ka täpsete tuuliku mõõtmete
selginemisel) tuleb teostada täpsem varjutamise modelleerimine ning vajadusel
ka lähimate mõjutatud alade kaupa detailsemalt käsitleda varjutamise ilmnemise
kellaaegu ja kuupäevi, mis võiks olla aluseks näiteks ülenormatiivse varjutamise
tekkimise kellaajal varjutamist tekitava tuuliku ajutiseks seiskamiseks. Nimetatud
leevendava
meetme
rakendamise
vajadust
hetkel
välja
pakutud
planeeringulahenduse realiseerimise korral ette näha ei ole.
Alljärgneval skeemil on toodud illustreeriv näide (ei kirjelda käesolevat
planeeringulahendust) detailsest varjutamise analüüsist (graafilise kalendri kujul),
millest saab välja lugeda täpse kuupäeva ja kellaja, mil päiksepaistelise ilma
korral võib teatud tuulik (erinevad värvid tähistavad erinevaid tuulikuid)
varjutamist kui häiringut põhjustada.

Joonis 26. Näide detailsest varjutuse analüüsist konkreetses asukohas.
Suvekuudel põhjustab tõusev päike hommikuti ja loojuv päike õhtuti selgeid
varje tuulikust lääne-loode ja kirde-ida sektoris, keskpäeval on päike kõrgemal ja
varjud lühemad. Talveperioodil võib varjutamist esineda peamiselt keskpäeval ja
ainult tuulikutest põhjasuunas.
Varjutamise
kui häiringu tegelik mõju sõltub suuresti olemasolevatest
visuaalsetest barjääridest (mets puud, hooned), mis varje “murravad”. Reaalselt
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ulatust

mitmed

olemasolevad

barjäärid

Visuaalse häirimise allikana räägitakse mõnikord ka nn „diskoeffektist“ ehk
päikeselistel päevadel valguse tagasipeegeldumisest tiivikutelt. Nimetatud teema
ei ole viimased kümmekond aastat enam aktuaalne, kuna kaasaegsete tuulikute
puhul kasutatakse labade värvimiseks spetsiaalseid matte mittepeegelduvaid
värve.
Senist üldist visuaalset olukorda piirkonnas muudab tuulikupark mõningal määral.
Peamine muutus, mida tuulikute rajamine põhjustab, on maastikupildile
vertikaalse mõõtme lisamine, mille negatiivse/positiivse mõju objektiivne
hindamine jääb jätkuvalt diskussiooni objektiks.

3.3.3 Mõju maastikule ja rohevõrgustikule
Suurima otsese mõju allikaks taimestikule ja maastikule on ehitustegevus.
Tavapäraselt hävib otseselt elektrituulikute vundamentide, montaažiplatside ja
teede alune kasvupinnas koos taimestikuga ning osaliselt muudetakse kõlvikute
struktuuri.
Tootsi Suursoo tuulepargi puhul on ehitusalaks ammendatud turbatootmisala, kus
taimkate valdavalt puudub või on tegemist looduslikult väheväärtuslike
(vaevaliselt) kujunevate kooslustega. Seega ei kahjusta tuulepargi ehitamisega
olemasolevat taimestikku.
Planeeringuala keskosas, Ämmamäe hoiualal ja seda ümbritseval metsastatud
alal, asub rohelise võrgustiku elemendina maakonna tasandi väike tuumala (T9).
Rohelise võrgustiku ala ulatub vähesel määral ka planeeringuala loodenurka.
Kehtestatud Tuuleenergeetika teemaplaneering Pärnu maakonnas koostamisel
arutleti põhjalikult rohevõrgustiku aladele tuuleparkide rajamise lubamise või
keelamise üle. Planeeringu koostamise käigus kujundas planeeringu juhtrühm
(maavalitsus) seisukoha, et elektrituulikute rajamine rohelise võrgustiku alale ei
tohi oluliselt kahjustada rohelise võrgustiku toimimist ja sidusust.
Konkreetse tuulikupargi mõju rohevõrgustikule sõltub nii rohevõrgustiku elemendi
olemusest kui ka tuulikupargi reaalsest ruumilis-tehnilisest lahendusest.
Käesoleva teemaplaneeringu KSH programmi faasis toimunud kohtumisel
Keskkonnaameti Pärnu regiooni, Pärnu Maavalitsuse ning Vändra Vallavalitsuse
esindajatega 08.11.2011 leiti, et Tootsi Suursoos asuva rohelise võrgustiku
tugiala T9 puhul on erandina võimalik kaaluda rohevõrgustiku tugiala
vähendamist,
kuna
tegemist
on
kaevandatud
turbamaardlaga
ning
rohevõrgustikke puudutavas uuringus (koostanud Kalev Sepp) ei leitud Tootsi
Suursoo puhul tuulepargi rajamisel konflikti rohevõrgustikuga. Ainuke kitsendus
on Ämmamäe hoiuala, millele Keskkonnaamet tegi ettepaneku määrata puhverala
200 m.
Tootsi Suursoo tuulepargi planeeringulahendus on koostatud rohevõrgustiku
suhtes väga alalhoidlikult - elektrituulikuid ei ole otseselt rohelise võrgustiku alale
planeeritud.
Siiski võib planeeringukaardile kantud elektrituulikute asukohti edasise täpsema
kavandamise (nt projekteerimise) faasis korrigeerida, kuid vältida tuleb otseselt
rohevõrgustiku alale tuulikute paigutamist.
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Ka teid ei ole läbi rohevõrgustiku planeeritud, kuid sellekohase vajaduse
ilmnemisel on see aktsepteeritav (va Ämmamäe hoiuala).
Tootsi Suursoo ammendatud turbavälja looduslik (või ka istutamisega)
taastaimestumine on aeglane ning kestab aastakümneid. Analoogia ja senise
arengu kohaselt ei ole tõenäoline, et ka aastakümnete jooksul kujunev mets oleks
pisavalt kõrge tuulekiiruse oluliseks vähendamiseks, küll aga võib taimkatte areng
vähendada
lokaalselt
kujunevaid
turbulentseid
õhuliikumisi,
mis
häirib
elektrituulikute tööd.
Seega on taimestiku eeldatav taastumine aeglane ning sellisena ei ole see ka
konfliktis tuuleenergeetika huvidega.
Tervikuna on tuulepargi mõju rohevõrgustikule ja taimestikule neutraalne. Parem
juurdepääs alale võib osutuda istutatavate ja hooldatavate lahenduste korral ka
positiivseks.

3.3.4 Mõju loomastikule
Kavandatav tegevus, peamiselt tuulikupargi ekspluatatsioon, võib te atavat mõju
avaldada peamiselt linnustikule ja nahkhiirtele. Ülejäänud loomastikku häirib
kavandatav tegevus üksnes elektrituulikute ehituse perioodil, kuid ei vähenda
märkimisväärselt elupaikade hulka ega kvaliteeti pikema-ajalises perspektiivis.
Viimast just olukorras, kus tuulepark on planeeritud selliselt, et ehitatavate
struktuuride alla ei jääks ja selle tõttu ei hävineks vanu, liigirikkaid kooslusi või
muid looduslikult väärtuslikke piirkondi (nt vääriselupaigad jms) – Tootsi Suursoo
puhul just selliselt on.
Suuremat osa imetajatest tuulepargi töö tõenäoliselt ei häiri. Teadaolevalt ei
peleta töötavad tuulikud metsloomi ning kariloomi. Vähem inimpelglikumad liigid
nagu rebased, metskitsed, jänesed jt tõenäoliselt harjuvad tuulikutega ja
jätkavad liikumist oma endistel toitumisaladel ja liikumisteedel – põldudel ning
rohumaadel.
Tootsi Suursoo puhul on tegemist valdavalt ammendatud turbaväljadega, kus
loomastik on suhteliselt vaene ning elupaik enamusele liikidele sobimatu (vähe
toitu ja varjevõimalusi). Siin hakkb toimuma turbavälja aeglane taimestikuga
kattumine ja sellega koos ka sobiva loomastiku kujunemine. Tuulikute olemasolu
korral on see lihtsalt üks element, millega „saabuvad“ loomad kohanevad.

Linnustik
Mõju arendusala piirkonna kaitsealusele linnuliikidele on täiendavalt käsitletud
peatükis
4.3.5
Mõju
kaitstavatele
loodusobjektidele.
Üldisem ülevaade
tuuleenergeetika mõjudest linnustikule on antud aga järgnevalt.
Linnustikule avaldatava võimaliku mõju hindamisel on käesolevas aruandes
lähtutud linnukaitse organisatsiooni BirdLife International poolt koostatud
dokumendist “Tuulikupargid ja linnud: analüüs tuulikuparkide mõjust lindudele,
juhend keskkonnamõju hindamise kriteeriumite ja asukohavaliku kohta. Raport
Berni konventsioonile 12 BirdLife International`i poolt” 13, milles on koondatud
12

Berni konventsioon ehk Euroopa eluslooduse ja looduslike elupaikade kaitse
konventsioon võeti vastu 1979. aastal, Eesti liitus sellega 1992. aastal. Konventsiooni
eesmärk on Euroopa metsiku taimestiku ja loomastiku ning nende looduslike elupaikade
säilitamine ja rahvusvahelise koostöö edendamine metsiku looduse kaitseks, p öörates
erilist tähelepanu ohustatud liikide, sealhulgas ohustatud rändliikide kaitsele.
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rohkem kui 10 aasta vastavate uuringute tulemused koos viidetega (käesolevas
töös ei ole viiteid eraldi toodud); antud kriteeriumid, millest lähtuda
tuulikuparkide
poolt
linnustikule
avaldatava
mõju
hindamisel
ning
ettevaatusabinõud tuulikuparkide asukohavalikul.
Erinevate maailmas teostatud uuringute põhjal on peamised potentsiaalsed
tuulikuparkidest põhjustatud negatiivsed mõjud linnustikule järgmised:
1. häirimine (kaasa arvatud liikumisbarjäärid), mis viib lindude poolt koha
vältimisele või mahajätmisele;
2. lindude
hukkumine
kokkupõrgetes
tuulikulabade
või
torniga
või
elektriliiniga või muul moel;
3. elupaikade kaotamine või kahjustamine tuuleturbiinide ja kaasneva
infrastruktuuri poolt.
Tootsi tuulepargi piirkonna puhul võib ilmselt välja tuua kohaliku haudelinnustiku
mõningast häirimist ja elektrituulikute vahetu läheduse vältimist liikide poolt.
Toostis Suursoo alal elektrituulikute konkreetsed asukohad on piirkondades, kus
arvuka ja mitmekesise pesitseva linnustiku esinemine on ebatõenäoline või
madal.
Elupaikade otsene hävitamine ja kahjustamine tuulikute ning nendega kaasneva
infrastruktuuri poolt on mõju, mille olulisus sõltub tuulikupargi suurusest,
olemasolevate elupaikade väärtusest ja linnustiku iseloomust konkreetses paigas.
Arvestades kavandatava Tootsi tuulikupargi asukohta ja alal valitsevaid elupaiku
(alal on viimase kolmveerand sajandi jooksul toimunud tugev turbatööstuslik
inimtegevus – tegemist on erinevas tootmistsüklis oleva turbakaevandamisalaga),
ei ole lindude otsene elupaikade kahjustamine ja kadu antud juhul oluline teema.
Alal võivad pesitseda ja seda toitumispaigana kasutada peamiselt mõningad
avamaastiku linnud ja inimkaaslejad, saagijahil ka haukalised.
Ei saa välistada ka kokkupõrkeid ja hukkumisi, kuid see puudutab siiski
olulisemalt vaid osasid linnurühmi. Enamik värvulisi tegutseb tavaolukorras
ilmselt allpool nö ohutsooni- tuulikute labadest madalamal (<50 m). Samas on ka
liike, kelle jaoks on tavaline tegutsemine ka kõrgemal (nt põldlõoke), mistõttu on
ka kokkupõrgete oht olemas. Samuti peetakse ohustatumaks suuri ja halvema
manööverdamisvõimega linnuliike (nt kurelised ja toonekurelised. Tootsis esineb
neist nt sookurg, kelle ööbimiskohad ja toitumisalad piirkonnas on).
Rändel olevate lindude lendamise kõrgus ja seega nö ohutsoonis lendamine sõltub
paljudest
faktoritest, nagu lennu pikkus, ilm, tuule kiirus ja suund,
õhutemperatuur ja –niiskus, kellaaeg, topograafia, samuti ka liigist, linnu
suurusest ja kujust. Näiteks udus võivad linnud maabuda või lennata madalamalt
ja võivad eksida, eriti valgustatud objektide läheduses.
Birdlife International on andnud järgmisi soovitusi tuulikuparkide asukohavaliku
tegemiseks: tuuleaparke ei soovitata planeerida Natura võrgustiku linnualadele
ega ka loodusaladele; IBA-dele (Important Bird Area); looduskaitsealadele;
muudele ebasoodsas seisus olevatele lindudele tähtsatele aladele; peamistele
rändeteedele, eriti rände pudelikaeladele või muudele lindude kontsentreerumise
alale jne.
13

“Windfarms and Birds: An analysis of the effects of windfarms on birds, and guidance on
environmental assessment criteria and site selection issues. Report written by BirdLife
International on behalf of the Bern Convention RHW Langston & JD Pullan, RSPB/BirdLife in
the UK September 2003. CONVENTION ON THE CONSERVATION OF EUROPEAN WILDLIFE
AND NATURAL HABITATS. Standing Committee 23rd meeting Strasbourg, 1 -4 December
2003”
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Kui vaadelda Tootsi tuulikupargi asukohta võrdlevalt teiste Eestis asuvate/
plaanitavate ja olemasolevate tuulikuparkidega, siis võib öelda, et linnustiku
seisukohalt on Tootsi tuulikupargi asukohavalik suhteliselt hea. Rändlinnud
läbivad pigem massiliselt Lääne-Eesti rannikualasid ja sealset saarestikku. Samuti
on planeeringuala paigustuses arvestatud Natura 2000 võrgustiku ja tähtsate
linnualade (IBA) asetsemisega.
Praegu planeeringuala linnustiku kohta teada olevad andmed ei välista
kavandatava tuulepargi rajamist. Tuulepargi edasisel kavandamisel on vajalik
jätkuvalt arvesse võtta praeguseks teadaolevate ning edasiste uuringute käigus
kogutud andmeid ning ehitusel ja opereerimisel vältida ja leevendada negatiivset
mõju.
Eeldatavalt oluliselt mõjutatavaks linnuliigiks võib olla sookurg, kelle osas on
antud alljärgnevalt detailsem informatsioon.
Sookured
Tuulepargi rajamise üks olulisemaid mõjusid linnustikule on tõenäoliselt sookure
koondumisala häirimine.
Sookurg on nii biogeograafilise kui Eesti asurkonna tasemel kasvava arvukusega
liik.
Sookure Eesti pesitsuspopulatsiooni ja ka sügisese rändeasurkonna seisund on
praegu hea ja stabiilne (vastavalt 7000 pesitsuspaari ja 37 500 peatuvat isendit
sügisel – 2015 aasta riikliku seire andmetel). Mõlemad asurkonnad kasvasid
pidevalt kuni 2010. aastani ja on praegu stabiilsed. Võttes aluseks Asko Lõhmuse
(2001)
poolt
koostatud ülevaate kaitsekorralduslikult
oluliste linnuliikide
ohustatust ja kaitstuse kriteeriume, kuulub sookurg praegu soodsa seisundiga
liikide hulka, st populatsioon püsib eeldatavalt pikaajaliselt, ökoloogilises
ajaskaalas, spetsiaalse tugihooleta. Suuri ohte liigile Eestis ja kogu levila piires
lähitulevikus (lähikümnendil) hinnanguliselt ei ole, aga pikas perspektiivis (50+
aastat) seoses kliima soojenemisega võib liigi seisund rände- ja talvitusaladel
halveneda ja siis võib aktiivne kaitse osutuda vajalikuks.
Tootsi
Suursoo
on
oluline
sookurgede
sügisrändeaegne
peatumispaik,
pesitsuspaare
leidub
tuulepargi
planeeringualal
hinnanguliselt,
tuginedes
maastiku struktuurile ja sookurele potentsiaalselt sobivate elupaikade olemasolule
ja levikule, vaid üksikuid, ehki täpsemaid loendusi ei ole seal seni läbi viidud.
2015 aasta riikliku seire sügisrändel peatuvate sookurgede loenduse andmetel oli
valdav osa sookurgedest koondunud Lääne-Eestisse (läänesaared 11 715 is,
Läänemaa 9490, Tootsi 5123, Tali-Nigula 1040 is.). Tootsi sügisrändeaegne
sookurekogum oli kahest Pärnumaal loendatud kogumist (Tootsi ja Tali-Nigula)
suurim. Samas 2009 aasta sügisrände kogumid olid Tootsis 780 is. , läänesaartel
15 994 ja Läänemaal 16 650 is. ning 2012 aastal olid vastavad arvukused Tootsis
1430 is., läänesaartel 15 060 ja Läänemaal 13 890 is.
Sügisrändel peatuvate sookurgede arvukuse pikaajaline dünaamika ja arvukuse
kõikumise muster Eestis on paljudel aladel sarnane: näiteks Matsalu piirkonnas
on sookurgede arvukus kõikunud aastatel 2008, 2010, 2012 vastavalt 8000, 16
000, 10 000 is., Saaremaa piirkonnas aastatel 2009, 2012, 2014 vas tavalt 12
500, 14 000, 6700 is.
2015 aastal moodustas Tootsi kogum (5 123, kuid hinnanguline maksimaalne
koguarv 6 000 is.) Eesti sügisrändeasurkonnast (37 500 is.) 16% ja liigi Euroopa
asurkonnast (500 000 is.) 1,2% ehk üle IUCN WI Ramsari 1% rahvusvahelise
olulisusnivoo künnise. Seega, kui Tootsi kogumi suurus tasemel 5000 ja enam is.
osutub aastate lõikes püsivaks, siis on tegemist rahvusvaheliselt tähtsa
sookurekogumiga ja linnualaga (IBA), mille häirimine tuulepargi poolt kavandatud
alal võib olla oluline. Samas varasematel aastatel (2009 ja 2012) riikliku seire
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põhjal saadud arvukusandmete alusel on Tootsi kogum olnud oluliselt väiksem
Ramsari 1% kriteeriumi künnisest. Tõenäoliselt võib 2015 aasta sügisel loendatud
peatuvate
sookurgede
arvukus
5123
is.
olla veel välja kujunemata
sookurekogumi muutliku arvukuse üks tipusuurustest, mis järgmisel(tel) aastatel
võib olla oluliselt väiksem, tõenäoliselt suurusjärgus 500–1000 is. Sarnast
arvukusmustrit
on
võimalik
täheldada
teistes,
juba
väljakujunenud
sookurekogumites nagu näiteks Matsalus ja Hiiumaal.
Olemasolevad andmed sookure sügisrändeaegse peatumise kohta Tootsi
Suursoos on vähesed (teostatud on ühekordne loendus 2009, 2012 ja 2015
aastal) ja puudulikud selleks, et hinnata täpsemalt kogumi ruumilist jaotumist ja
arvukuse dünaamikat nii sügise kui ka aastate lõikes. Mõningal määral saab 2015
aasta sügisloenduste andmetel prognoosida ja hinnata vaid erinevate lennuteede
üldist
paiknemist
ja
suhtelist
olulisust
kurgedele
õhtusel
sisselennul
ööbimispaikadesse Tootsi Suursoos ning hommikusel väljalennul (lahkumisel)
sealsest ööbimispaigast. Võttes täiendavalt aluseks Saare, Hiiu, Lääne ja Pärnu
maakonna
maismaa-alal
maakonnaplaneeringu
tuuleenergeetika
teemaplaneeringu linnustiku analüüsis (Kuresoo jt. 2011) määratud tundlikke
linnualasid ja 2015 a seireandmetel Tootsi ööbimiskohta saabuvate sookurgede
lennuteid, võib prognoosida, et sookurgede suurim ja olulisem kokkupõrkeoht
tuulikutega võib tõenäoliselt olla arendusala lõuna osas (punane tsoon joonisel
26).
Võimalike negatiivsete
linnuliigid):

mõjude

hulka

kuuluvad

(nii

sookured

kui

teised

Häirimine ja müra tuulepargi rajamise ajal. Tuulepargi ehituse periood on
eeldatavasti mõned aastad (nt ca 2 aastat) ning suur osa töid toimub lokaalselt
konkreetse tuuliku või muu rajatava objekti (tee, alajaam) juures. Ehitustegevus
võib põhjustada elupaikade hülgamise häirimistundlike liikide poolt. Tegemist on
ajutise mõjuga mis kaob pärast ehitustegevuse lõppu.
Elupaigamuutused.
Enamus
planeeringualal
esinevatest
kaitsealustest
linnuliikidest on seotud veekogude ja muude märgaladega, nende elupaikade
säilimiseks on oluline vältida ala lausalist kuivendamist. Seda tuulepargi rajamine
ka ei eelda - teede, montaažiplatside ja tuulikuvundamentide alune pind
moodustab planeeringualast väikese osa. Need tuleb rajada ümbritsevaid alasid
kuivendamata, mis on ka insenertehniliselt võimalik. Planeeringuala praegune
veerežiim on samuti kunstlik.
Häirimine ja müra tuulepargi opereerimise ajal. Tuulepargi rajamine võib kaasa
tuua elupaikade vältimise lindude poolt. Selle üheks ilmsemaks põhjuseks on
mürahäiring, mis võib häirida lindude omavahelist kommunikatsiooni (Zwart
2014) või kahandada nende toitumisedukust (Quinn et al. 2006). Müra negatiivne
mõju on liigispetsiifiline. Hollandis läbi viidud uuringus, milles jälgiti raudteemüra
mõju linnuasurkondadele, määrati elupaiga vältimiseni viivaks müratasemeks
erinevate linnuliikide ja –rühmade puhul 42-49 dB(A) (Waterman et al. 2004),
mustsaba-vigle puhul 30-57 dB(A), keskmiselt 45 dB(A). Ideaalis võiks tuulikute
tekitatava müra võimalikku mõju lindudele hinnata ja võimalusel leevendada
aladel, kus see ületaks 40dB(A). Vastavalt müra leviku mudelitele KSH aruandes
võib müra seda taset ületada suurel osal planeeringualast. Planeeringualal
teadaolevalt ja potentsiaalselt esinevatest kaitsealusest linnuliikidest on
kirjanduses häirimistundlikena nimetatud tetre (Zeiler & Grünschachner-Berger
2009), metsist (Raty 1979, Ruddock & Whitfield 2007), hüüpi (Newbery et al.
1996), rüüta (Pearce-Higgins et al. 2009) ja mustsaba-viglet (Waterman et al.
2004).
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Kokkupõrkeoht tuulikutega. Tuulikutega kokkupõrked ohustavad enim suurema
kehaga
ja
liuglendu
kasutavaid
linnuliike:
planeeringualal
esinevatest
kaitsealustest liikidest näiteks sookurg, laululuik ja hiireviu.
Potentsiaalselt suurim on negatiivne mõju sookurgede ööbimiskogumi lindude
jaoks, kes lendavad igapäevaselt alale ja sealt välja. Ohu täpsemaks hindamiseks
ja leevendamiseks on vajalik senisest täpsem info ala kasutuse kohta – kogumi
fenoloogia, sisse- ja väljalennuteede täpsustamine (KSH mõistes eel- ja järelseire
teostamine).
Eeldusel
et
seni
vaadeldud
ööbimiskogumisse
suunduvate
sookurgede
lennusuunad on kogumi käitumisele iseloomulikud, on kokkupõrkeoht suurim S poolse grupi tuulikute juures, ning see kahaneb NW suunas (vt alljärgnev joonis).

Joonis 27. Ööbimiskogumi sookurgede kokkupõrkeoht tuulikutega 20.09.2015
sisselennusuundade põhjal. Punane märgib suurimat, kollane keskmist ja roheline
väikest kokkupõrkeohtu.
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Kokkuvõte mõjust linnustikule ja leevendavad meetmed
Teadaoleva informatsiooni valguses on tuulepargi realiseerimine planeeringus
kavandatava mahu lähedaselt võimalik, kuid selleks on vajalik rakendada
kirjeldatud leevendavaid meetmeid.
Kavandatava tegevuse mõningast negatiivset mõju kohalikule linnustikule
täielikult välistada ei saa. Vähesel määral esineb lindude elupaikade muutumine
ja kadu, mitmed linnuliigid ilmselt väldivad pesitsemist ja toitumist tuulikute
vahetus läheduses ning ka kokkupõrgete ning hukkumise risk on olemas.
Võrreldes aga lähiala suurte looduslike raba-alade, vanade niiskete metsade jms,
ei saa Tootsi turbaalale olulist linnukaitselisest väärtust omistada. Birdlife
Internationali poolt välja töötatud asukohavaliku soovitustele vastab ala isegi
paremini kui paljud teised Eestis hetkel kavandamisel või juba ka töötavad
tuulikupargid.
Tuulikupargi ainuke märkimisväärne aspekt seisneb antud juhul sookure
võimalikus mõjutamises.
Suurema negatiivse mõjuga on senist e teadmiste kohaselt 4 elektrituulikuga
grupp planeeringuala lõunaosas (tuulikud nr 7, 8, 15, 16). Need tuulikud
tõenäoliselt lõhuvad ka lõunapoolse ca 180 kraadise sookurgede lennusektori
väiksemateks segmentideks. Seejärel on suurimat ohtu tekitava tõenäosusega
planeeringuala lääneservas paikneva tuulikutegrupi lõunapoolsed tuulikud (nr 6 ja
14, edasi põhja suunas ohu suurus väheneb). Need 6 elektrituulikut asuvad
joonisel 5 esitatud nö punases tsoonis.

Leevendavad meetmed. Arvestades tõenäosusega, et Tootsi sügisrände kogumi
suurus püsivalt ei ületa rahvusvahelise IUCN WI Ramsari 1% kriteeriumi künnist,
on joonisel 27 toodud piirkondades soovitavad alljärgnevad leevendavad
meetmed:
 kollases tsoonis on mõju leevendusmeetmeks sookurgede sügisrände
perioodiks tuulikute ajutine seiskamine varahommikul ja hilisõhtul kurgede
saabumise ja lahkumise ajal planeeringualalt. Väljalülitamise täpne
periood
ja
mõjutatud
tuulikute
asukohad tuleb välja selgitada
ehituseelsete ja sellele järgnevate uuringute käigus, määrates Tootsi
ööbimiskoha sookurgede sisse- ja väljalennu dünaamika.
 oranžis tsoonis tuleb ehituseelsete uuringute käigus määrata, kas ja
millises ulatuses sookured konkreetsete tuulikute asukohtades seda ala
rändeks kasutavad ning seejärel otsustada, kas tuulikute ajutine
väljalülitamine või mõni teine meetod1 4 on piisav leevendusmeede.
 punases tsoonis toodud tuulikud jäävad enim sookurgede sügisrände
aegsetele toitumisaladele mistõttu on nende mõju kõige suurem senistel
andmetel ja soovitatav leevendusmeede on tuulikute mitte rajamine
ehituse esimeses etapis.
 Tootsi Suursoo tuulepark on võimalik valmis ehitada etappidena (näiteks
kahes etapis), eelistades ehituseelsete uuringute alusel väiksema mõjuga
tuulikute asukohti praegustel andmetel (roheline, kollane ja oranž ala).

14

Võimalikest leevendusmeetmetest on
tuulikute seiskamine üks efektiivsemaid
võimalikke lahendusi, vältimaks kokkupõrke riski, kuid samas on ka teisi
leevendusmeetmeid, mis võivad tagada piisava tulemuse (näiteks tuulikute nähtavamaks
tegemine või heliga tõrjumine). Lisaks on välja töötamisel mitmeid automaatseid süsteeme
(akustilised sensorid, pildistamine ja radarid), mis jälgivad linde tuulikute lähedal ja
vajadusel rakendavad leevendusmeetmeid. Täpne valik vajalikest leevendusmeetmetest
peab selguma ehituseelse ja järeluuringu käigus arvestades leevenduse ulatuse vajalikkust
ja nende leevendusmeetmete efektiivsust.
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Tuulepargi ehitusjärgsete uuringute käigus on võimalik ala kasutust
täpsustada ja seejärel otsustada, kas ja millises ulatuses on ehituseelsete
uuringute alusel püstitamata jäänud tuulikute asukohas (punases tsoonis)
tuulikute rajamine siiski võimalik või mitte.

Tulenevalt oluliste alade määramise kriteeriumist 1%, on välja kujunenud, et
mõju loetakse oluliseks kui ta mõjutab rohkemat kui 1% populatsioonist. Tootsi
Suursoo tuulepargi tuulikute leevendusmeetmete määramisel tuleb vaadata kogu
tuulepargi mõju sookurgedele selliselt, et tuulepargi kogu kokkupõrkeriski
mudeliga arvutatud mõju jääks väiksemaks kui 1% rände populatsioonist. See
tähendab, et esimeses järgus rakendatakse leevendusmeetmeid nendele
tuulikutele, mille mõju on suurim, kuni minimaalselt on tagatud 1% kriteerium
rände populatsioonile.
Tuulepargi etapiviisilisel rajamisel võib Tootsi Suursoo sobivus sookurgedele
etapiliselt väheneda, mistõttu linnud võivad oma praegusi ööbimispaiku soos
muuta ning selle lõpuks ka hüljata, olles sunnitud mujal ööbima ning võivad ka
selle peatuspaiga hoopis maha jätta. Lähim sobiv piirkond kuhu Tootsi
sookurekogum võib siis ümber paikneda on Lavassaare soostik, kus leidub nii
potentsiaalseid
ööbimispaiku
kui
ka
potentsiaalsed
toitumispaiku
(st
põllumassiive).
Täiendavate
tuletõrje
veevõtukohtade
planeerimisel kasutada võimalusel
olemasolevaid veekogusid. Uute veevõtukohtade rajamise mõju on mitteoluline,
tulenevalt nende suhteliselt väikesest pindalast.
Linnustiku seire. Tagamaks tulevikus kasutatava informatsiooni (nii konkreetset
piirkonda käsitlev kui ka laiemalt kasutatav) kvaliteedi paranemise on vajalik
ehituseelseja
järelseire
(uuringute)
teostamine
Tootsi
tuulepargi
teemaplaneeringu alal.
Ehituseelsed
uuringud.
Tuulepargi rajamise
ja
opereerimisperioodi mõju
täpsustamiseks, leevendavate meetmete kavandamiseks ja hilisemale seirele
võrdlusaluse loomiseks on vajalikud täiendavad ornitoloogilised uuringud:
1)
haudelinnustiku inventuur.
2)
sookurekogumi
kujunemise
dünaamika
ja
sissening
väljalennuteede täpsustamine koos kokkupõrkeohu mudeldamisega.
Uuringute läbiviimine tuleb ajastada selliselt, et nende tulemusi on võimalik
tuulepargi edasisel rajamisel (planeeringu kehtestamise järgselt) arvestada,
näiteks vajadusel olulist negatiivset mõju avaldavaid tuulikuid mitte rajades (st
planeeringu osaline realiseerimine või etapiviisiline realiseerimine). Tagada, et
püstitatavatel
tuulikutel
on
juhtimisseadmed,
mis
võimaldavad
ajutist
peatamist/pöörlemiskiiruse vähendamist (see on küll üldjuhul niigi tuulikute
standardvarustuses).
Ehituseelne sookurgede Tootsi ööbimiskoha sisselennu dünaamika uuring.
Uuringu eesmärgiks on punases, oranžis ja kollases tsoonis täpsustada
sookurgede varahommikuse ja hilisõhtuse lennu dünaamikat ning selle alusel
määratleda:
o Kollases tsoonis tuulikute varahommikuse väljalennu ja hilisõhtuse
sisselennu aegse tuulikute ajutise seiskamise vajaduse määramine ja
täpne määratlemine (millisel tuulikul vajalik ja millisel ajal).
o Oranžis tsoonis täpsustada kas ja millises ulatuses sookured konkreetsete
tuulikute asukohtades seda ala rändeks kasutavad ning seejärel otsustada,
kas tuulikute ajutine väljalülitamine või mõni teine meetod on piisav
leevendusmeede.
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Punases tsoonis toodud tuulikud jäävad enim sookurgede sügisrände
aegsetele toitumisaladele mistõttu on nende mõju kõige suurem seniste
sookure sügisrände kogumitele ja soovitatav leevendusmeede on t uulikute
ära jätmine ehituse esimeses etapis. Uuring täpsustab tuulikute võimalikku
rajamist teises etapis või sellest loobumist.

Ehitusjärgne seire (uuring). Seire eesmärgiks on jälgida tuulepargi rajamisele ja
kasutuselevõtule
järgnevaid
muutusi
haudelinnustikus
ja
sookurekogumi
käitumises ning hinnata lindude hukkumissagedust kokkupõrkel tuulikutega.
Kogutud andmete põhjal on vajadusel võimalik kavandada täiendavaid
leevendavaid meetmeid - näiteks elupaikade kvaliteedi parandamine, tuulikute
töörežiimi optimeerimine vms. Nende eesmärkide saavutamiseks on vajalikud
järgmised seiretööd:
1)
Kaitsealuste
haudelinnuliikide
inventuur sammuga
5
aastat
vähemalt kahel korral pärast tuulepargi lõplikku või olulises osas
valmimist.
2)
Sookurekogumi kujunemise dünaamika ja lennuteede uuringu
kordamine 2 või 3 sügisel vastavalt tuulepargi käikuandmise etappidele. 1.
uuring peaks toimuma pärast esimeste tuulikute töölehakkamist ja üks
uuring pärast pargi täismahus valmimist. Kui tuulepark ei avalda kogumile
olulist negatiivset mõju või on võimalik seda piisavalt leevendada, võib
seire jätkuda riikliku sookureseire raames (seiresamm 3 aastat).
3)
Hukkunud
lindude
otsimine
koos
otsija
tulemuslikkuse
ja
röövluskoormuse
testidega
kahel
aastal
esimeste
tuulikute
töölehakkamisele
ja
pargi
täismahus
käivitamisele
järgnevatel
lumevabadel perioodidel sagedusega kaks korda kuus.

Nii eelseire (uuringu) kui järelseire teostamisel tuleb sookurgedele võimaliku
mõju
leidmiseks
ja
vajadusel
leevendusmeetmete
määramiseks
leida
kokkupõrkeriski mudeliga võimalik hukkuvate lindude arv igas tuuliku asukohas.
Kõige enam kasutust on leidnud Band-i mudel, mida on ka täiendatud täpsema
tulemuse saamiseks, näiteks võttes arvesse linnu lennukõrguse sagedusjaotuse.
On olemas ka hulk teisi kokkupõrkeriski mudeleid, mis on täpsemalt kohaldatud
vastavalt situatsioonile ja tingimustele. Kokkupõrkeriski leidmiseks on mõistlik
kasutada metoodikat, millega uuringu läbiviija on tuttav ning on olemas
võrdlusandmed, et vältida vigu andmete kogumisel ja lõpptulemuse leidmisel,
millele üldjuhul vastab Band-i kokkupõrkeriski mudel.
Seireskeemi võib lähtudes seiretööde tulemuste analüüsist täpsustada . Seire
läbiviimise kava tuleb kooskõlastada Keskkonnaameti Pärnu-Viljandi regiooniga
ning uuringute/seire tulemused tuleb avalikustada.

Nahkhiired
Tavapäraselt on üheks tuuleparkide rajamisel tähelepanuväärivaks loomarühmaks
nahkhiired. Tootsi Suursoo planeeringualal ei ole varasemalt teadaolevalt
spetsiifilisi nahkhiirte uuringuid teostatud ega elupaikasid registreeritud.
Üldisemal tasandil on võimalikku mõju nahkhiirtele analüüsitud Tuuleenergeetika
teemaplaneering Pärnu maakonnas koostamise ajal Eestimaa Looduse Fondi poolt
(töö Nahkhiirte elu- ja koondumispaikade analüüs seoses tuuleenergeetika
teemaplaneeringuga
Saare,
Hiiu,
Lääne
ja
Pärnu
maakonnas,
2010
http://4maakonnatuuleenergia.hendrikson.ee/upload/public/6_uuringute_materja
lid/Nahkhiirte_elu_ja_toitumispaikade_analyys.pdf).
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Täiendavat informatsiooni loomastiku ja elupaikade väärtuse kohta Tootsi suursoo
piirkonnas annavad aga käesoleva KSH’ga samnaaegselt koostatud Rail Baltica
KSH loodusuuringud ning 2015 aastal käesoleva planeeringu raames koostatud
nahkhiirte alane eksperthinnang (koostaja Rauno Kalda, OÜ Elustik).
Tuuleparkide mõjud nahkhiirtele on mitmetes aspektides sarnased mõjuga
linnustikule. Peamised mõjufaktorid on esitatud T abelis 7. Lisaks tabelis
nimetatud mõjufaktoritele räägitakse üha enam ka elektrituulikutega seotud
nahkhiirte
hukkumisest,
mida ei põhjusta kokkupõrked tuulikuga, vaid
barotrauma tagajärjel tekkivad vigastused. Barotrauma võib tekkida kui nahkhiir
satub tuuliku liikuvate labade lähedusse, kus õhurõhk järsult langeb. Õhurõhu
järsk langus võib põhjustada nahkhiirtel sisemisi kudede vigastusi ja veresoonte
lõhkemist kopsudes.
Tabel 7. Võimalikud tuuleparkide mõjud nahkhiirtele 1 5
Tuulepargi rajamisega (asukohaga) kaasnevad võimalikud mõjud
Mõju

Hinnang mõjule suvel

Hinnang mõjule rändel

Toiutmispaikade hävimine
seoses tuulikute ja
kaasneva infrastruktuuri
rajamisega
Varjepaikade hävimine
seoses tuulikute ja
kaasneva infrastruktuuri
rajamisega

Madal kuni keskmine, mõju
olulisus sõltub tuulepargi
asukohast ja sealsetest
liikidest
Võib olla kõrge kuni väga
kõrge, mõju olulisus sõltub
tuulepargi asukohast ja
sealsetest liikidest

Madal

Võib olla kõrge kuni väga
kõrge

Tuulepargi töötamise aegne mõju
Mõjufaktor
Ultraheli
Toitumispaikade kadu
seoses sellega, et
nahkhiired väldivad ala

Hinnang mõjule suvel
Tõenäoliselt piiratud mõju
Keskmine kuni kõrge

Lennukoridoride kadu või
asukohtade muutumine
Kokkupõrked tuulikuga

Keskmine

Hinnang mõjule rändel
Tõenäoliselt piiratud mõju
Mõju tõenäoliselt väheoluline
kevadel, keskmine kuni
kõrge mõju risk sügisel ja
talvitumisperioodil
Madal

Risk võib olla madal kuni kõrge, Kõrge kuni väga kõrge.
sõltub liigist

Rahvusvahelised uuringud on näidanud, et teatud juhtudel võivad nii rannikule
kui ka sisemaale paigaldatud tuulikud kujutada ohtu nahkhiirtele. Rändeperioodil
koonduvad nahkhiired peamiselt rannikule, kuna rannikulähedased paigad, samuti
veekogude kaldad ja puistuid on nahkhiirte öisteks toitumiskohtadeks.
Nahkhiired lendavad peamiselt öösel ja toitumise eesmärgil, mida nad saavad
teha siis, kui öö on piisavalt soe ja tuul pole väga tugev. Seetõttu tugeva tuule
tingimustes, mil tuulikute tööaktiivsus on suurem (ja nahkhiirtele kõige ohtlikum)
on nahkhiirte lennuaktiivsus tõenäoliselt madal.
Kõik Eestis elavad nahkhiired (teadaolevalt 12 liiki) toituvad valdavalt öösel
lendavatest
putukatest,
kelle
paiknemine
ja
arv
sõltuvad
suuresti
õhutemperatuurist, pilvisusest, sademetest, tuule tugevusest ja tuule suunast.

15

Rodrigues et al. 2008 Guidelines for consideration of bats in wind farm projects. –
EUROBATS Conservation Series No. 3, UNEP/EUROBATS Secretariat, Bonn
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Tuulikud on mõnedel juhtudel peibutiseks putukatele ning seetõttu võivad
hukkuda saagijahil nahkhiired. Uuringutes on selgunud, et teatud kohtades ja ajal
on putukate kontsentratsioon tuulikute juures väga suur. Tõenäoliselt on see
tingitud tuulikute poolt emiteeritavast soojuskiirgusest, mis muudab tuuliku
lähedase õhu õhtu- ja öötundidel soojemaks kui mujal ning sellega atraktiivseks
öise eluviisiga putukatele.

Viimasel kümnendil on kinnitust leidnud, et elektrituulikud võivad põhjustada
nahkhiirte hukkumist
ning see võib mitmel pool olla suureks ohuks
nahkhiirepopulatsioonidele. Sealjuures hukkuvate loomade arv võib olenevalt
tuulepargi asupaigast erineda kümneid kordi ning seega ei esine probleem
kõikides tuuleparkides.
Eestis on teada 12 nahkhiireliigi esinemine, kes on ökoloogiliselt väga erinevad
ning see väljendub ka tuuleparkides hukkumise riskis. Tuuleparkides hukuvad
sagedamini liigid, kes kasutavad toitumiseks ja lendamiseks sageli avatud
biotoope (nt. raiesmikud, lagendikud, rohumaad) ning kelle rändeteed läbivad
tuuleparkide lähedasi alasid. Seevastu liigid, kes kasutavad lendamiseks
peamiselt metsasid või metsade servasid hukkuvad tuuleparkides harvemini.
Eestis esinevate liikide jaotus kõrge ja madala riskiga liikideks on esitatud
alljärgnevas tabelis.

** Eurobats 2014 ning Rauno Kalda avaldamata andmed.
Eesti Looduse Infosüsteemi (EELIS) alusel on antud piirkonnas (10 km Tootsi
Suursoost) teada kuue nahkhiireliigi esinemine:
• põhja-nahkhiir (Eptesicus nilssonii)
• tiigilendlane (Myotis dasycneme)
• veelendlane (Myotis daubentoni)
• suurvidevlane (Nyctalus noctula)

Töö nr. 1885/12

95

Tootsi Suursoo ala ja tuulepargi teemaplaneering
II köide

• pargi-nahkhiir (Pipistrellus nathusii)
• hõbe-nahkhiir (Vespertilio murinus)
Seega on piirkonnas leiduvatest liikidest neli (põhja-nahkhiir, suurvidevlane,
pargi-nahkhiir, hõbe-nahkhiir) kategoriseeritud riskiklassi kõrge riskiga liigid.
Elektrituulikute ohtlikkust mõjutavad mitmed tegurid. Üks peamiseid aspekte,
millele tuleb tuulepargi asukoha valimisel tähelepanu pöörata, on selle
paiknemine maastikus – millisesse biotoopi tuulikud paigutatakse ning milliste
biotoopidega planeeritav tuulepark piirneb. Ohtlikuks peetakse lahendusi, kus
tuulikud paiknevad keset olulisi toitumisalasid, näiteks metsas ja metsaservades
(turbiinide labad on metsa kohal). Samuti on suureks ohuks tuulepargid, mis
piirnevad nahkhiirtele oluliste toitumisaladega.
Eesti tingimustes tuleb nahkhiirtele olulisteks elupaikadeks pidada vanasid
metsasid, parke ning veekogusid ja neid ümbritsevaid puistud. Vähem kasutavad
nahkhiired suuri avaalasid, nt põllud. EUROBATS soovitab tuulikuid paigutada
nahkhiirtele olulistest biotoopidest vähemalt 200 m kaugusele , võttes sealjuures
arvesse konkreetseid kohapealseid tingimusi. Lisaks eelnevatele võivad kevadeti
ja sügiseti suure mõjuga olla ka nahkhiirte rändeteedel paiknevad tuulepargid.
Nahkhiirte hukkumine on paiguti suureks probleemiks eriti sügiseti.
Juba Pärnu maakonna tuuleenergeetika teemaplaneeringu koostamisel kasutati
tuuleparkidele sobivate alade analüüsil metoodikat (registreeritud nahkhiirte
elupaikade ümber 150 m laiust puhvertsooni) millega kõik (sh Tootsi Suursoo)
tuulenergeetika arenduspiirkonnad asusid väljaspool teadaolevate nahkhiirte
oluliste elu- ja varjepaikade kriitilisemat tsooni.
Kuna olemasolevad andmebaasid ei kajasta nahkhiirte liikumispiirkondi ja
rändekoridore
täiuslikult,
teostati
maakonna
teemaplaneeringu
täiendav
nahkhiirtele oluliste alade analüüs, milles selgitati välja nahkhiirtele olulisemad
alad arvestades lisaks varjepaikade ja talvituspaikade informatsioonile ka
ekspertteadmisi näiteks rände, elupaikade iseloomu ja mitmekesisuse jms kohta.
Tootsi Suursoo (ega ükski teine potentsiaalne tuuleenergeetika arendusala) ei
kvalifitseerunud nahkhiirte eriti oluliseks elupaigaks. Siiski määratleti ala
koostatud suhtelisel skaalal klassi nahkhiirtele oluline elupaik, kuid see ei ole ka
vastava uuringu alusel põhjuseks tuulepargi mittearendamiseks antud alal –
vajalik on edasisel planeerimisel (st käesoleva Tootsi Suursoo teemaplaneeringu
koostamisel) teadlikult teemale tähelepanu pöörata ja leida sobivad leev endavad
meetmed.

Ennetus ja leevendusmeetmed
Nahkhiirte puhul tulenevad mitmed tuulikute mõju leevendavad asjaolud nende
loomade eluviisist ja käitumisest. Näiteks on nahkhiired öise eluviisiga ja ei ole
talvel aktiivsed lendajad. Samas on tuuletugevus suurem just külmematel
aastaaegadel ning päevasel ajal. Samuti lendavad nahkhiired enamasti
madalamal kui tiivikute ulatus.
Tootsi Suursoo
tuulepargi planeerimisel on konfliktide minimiseerimiseks
arvestatud järgmiste meetmetega:
Mitte ehitada tuulikuparke kohtadesse, kus toimub nahkhiirte koondumine
(rändavate nahkhiirte lennukoridorid, toitumisalad, alad tähtsate varjepaikade
läheduses).
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Tootsi Suursoos teadaolevat nahkhiirte koondumist ei esine. Siiski on
elektrituulikud
paigutatud metsasest
Ämmamäest
sadade meetrite
kaugusele (st välditud on metsaservasid). Lage turbaväli ei ole nahkhiirtele
atraktiivne ala.


Arvestama peab nahkhiirte poolt tõenäoliselt kasutatavate elupaikade ja
objektide olemasolu ning asetuseganendeks on metsad, märgalad,
hekid, veekogud, üksikud puud jne. Nende olemasolu viitab alal
tõenäoliselt toituvatele nahkhiirtele, seetõttu võib eelistada pigem avatud
maastikke.
Elektrituulikud
tuleks paigutada vähemalt 200 m kaugusele olulistest
elupaikades, nagu laialehised puistud ning veekogud. Soovituslik on vältida
ka muude puistute paiknemist 200 m ulatuses, kuna nahkhiired kasutavad
ka teist tüüpi metsasid (eriti nende servasid).
Tootsi Suursoos on elektrituulikud paigutatud metsasest Ämmamäest ning
veekogudega perspektiivsest puhkealast sadade meetrite kaugusele. Lage
turbaväli ei ole nahkhiirtele atraktiivne ala.
 Elektrituulikute vahetus läheduses (200 m) tuleks vältida nahkhiiri ja
putukaid ligimeelitavate elementide loomist. Sellisteks elementideks on
hekid, puuderivid, tiigid, potentsiaalsed varjekohad. Varjekohtadeks
võivad sobina näiteks linnupeaskastid ja uued ehitised. Ehitiste rajamisel
tuleks jälgide, et neisse ei pääseks nahkhiired. Osade tuuleparkide puhul
on kasutatud ka 200 m raadiuses seal varem olemas olnud suurem ate
puude ning puuderivide eemaldamist. Samas tuleb sellise ettevõtmise
puhul eelnevalt kontrollida, kas puudes leidub õõnsuseid ja nahkhiiri ning
kaaluda tuleb ka mõju teistele kaitsealustele liikidele.
Kavandatavas tuulepargis ei looda nahkhiiri ja putukaid ligimeelitavaid
elemente. Elektrituulikutesse puudub sissepääs lindudele ja nahkhiirtele.



Ehitusperiood
soovitatakse
ajastada
väljapoole
nahkhiirte
aktiivsusperioodi, mis on umbes aprillist oktoobrini.
Ehitustegevus lagedal turbaväljal, mis ei ole nahkhiirtele atraktiivne
elupaik, ei kahjusta nahkhiiri ka aktiivsusperioodil. Seetõttu puudub
vajadus ajaliste piirangute (mis muudaksid ehitustööd asjatult keerukaks
ja kulukaks) seadmiseks.



Vajadusel piirata tuulikute opereerimise aega ajutiselt (nt rände
kõrgperioodiks). Elektrituulikute opereerimise aega ei ole vajalik piirata
tuule kiirusel, mis ei ole sobilik nahkhiirtele lendamiseks – tuulikuid saab
seadistada vajadusel selliselt, et nad hakkavad tööle alles teatud tuule
kiirusest alates.
Tänaste teadmiste valguses ei ole Tootsi Suursoo intensiivne rädekoridor
ning vajadus opereerimisaegseks tuulikute peatamiseks puudub. Edasiste
täpsustavate seireandmete põhjal on võimalik täpsustada vajadusel
konkreetsed tuulikud ja konkreetsed ajaperioodid (nii hooajalised kui
ööpäevas), mil teatud tuule kiirusest madalamal kiirusel ei tohi veel
tuulikud töötama hakata. Selline täpselt seadistatud meede on
majanduslikult
suhteliselt
odavam
kui
„igaks
juhuks“
tuulikute
mitterajamine või peatamine.

Kuigi tuginedes eelnevale võib arvata, et kavandatava tuulepargi mõju
nahkhiirtele ei ole oluline, peame siiski vajalikuks tuulepargis ehituseelse uuringu
ja realiseerumisjärgse seire läbiviimist (sh üldise eesmärgiga tuuleparkide
võimaliku mõju tuvastamiseks ja kumulatiivse efekti väljaselgitamiseks, samuti
tuulikute osalise peatamise meetme täpsete tingimuste määratlemiseks ).
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Eeluuring viiakse läbi enne tuulikute püstitamist (kuid seda võib teha pärast
planeeringu kehtestamist ja ehituslubade väljastamist ), et kaardistada alal elavad
liigid ning nende liikumisteed ja toitumisalad. Peale uuringu läbiviimist saab välja
tuua potentsiaalsed ohukohad ja piirkonnad, kus nahkhiiri lendab rohkem ning on
seetõttu ka suurem hukkumise oht. Tulemused aitavad välja töötada konkreetsed
leevendusmeetmed ning seeläbi vähendada tõenäosust, et tulevikus esineb alal
probleeme.
Ajakava: Kuna nahkhiirte elupaigakasutus võib olla aastaajast sõltuvalt väga
erinev peaks eeluuring katma kogu nahkhiirte aktiivsusperioodi, hõlmates
kevaded, suvist poegimisperioodi ja sügist. Rändeseirel tuleb arvestada
teadaolevate rändliikide saabumis ja lahkumisaegadega.
Kevadränne algab mai alguses ning kestab kuni juunini, sügisränne algab augusti
algul
(või
juuli
lõpul)
ning
kestab
ligikaudu
septembri keskpaigani.
Poegimisperiood kestab juunist juuli lõpuni.
Suure aastatevahelise varieeruvuse tõttu nahkhiirte elupaigakasutuses soovitab
EUROBATS uuringute kestvuseks 2 aastat. Uuringu optimaalseks korraldamiseks
ja piisava planeerimisaja tagamiseks peaks uuringu maht ja lähteülesanne olema
selge selle toimumise aasta alguseks.
Eeluuringu osad ja eesmärgid:
-Rändeseire. Uuringu eesmärkideks on selgeks teha, kas piirkonnas toimub
nahkhiirte rändeaegset kogunemist, millega võib kaasneda suurem loomade
hukkumisrisk. Rändetee olemasolust annab märku rändliikide möödalendude kasv
rändehooajal võrreldes muu ajaga. Uuringu tulemus võimaldab välja selgitada
ajaperioodi ja ilmastikutingimused, mille puhul on nahkhiirte lennuaktiivsus
piirkonnas kõige suurem. Suure rändeaktiivsuse korral on võimalik välja
selgitatud rändeperioodil
korrigeerida tuulikute töörežiimi ja ohtu minimeerida (vt, Ennetus ja
leevendusmeetmed).
- Aktiivsusperioodi aegne uuring. Uuringu eesmärgiks on kindlaks teha, millised
liigid antud piirkonda kasutavad, millised alad on enim kasutatud ning kus on
seega suurim nahkhiirte hukkumisrisk. Uuringu tulemusi saab arvesse võtta
tuulikute asukohtade valimisel, mis võimaldab vähendada tulevikus tekkida
võivaid probleeme.
Uuring annab olulist infot ka võimalike leevendusmeetmete vajalikkusest.
Metoodika:
- Rändeseire. Rändeseire läbiviimsel soovitatakse kasutada automaatseid
nahkhiirteregistraatoreid, mis on paigutatud alale kogu rände jooksul püsivatesse
asupaikadesse. Võimalusel tuleb seadmed paigutatud labade töötsooni kõrgusele.
Juhul, kui see ei ole võimalik, siis madalamale. Suurte alade puhul tuleks
kasutada mitut seadet.
- Aktiivsusperioodi aegne uuring. Uuringu läbiviimisel on optimaalne kasutada
kombinatsiooni
transektloendustest
ja
punktloendustest
automaatregistraatoritega. Kuna nahkhiirte lennuaktiivsus on läbi hooja muutuv
ja oleneb tugevalt ilmastikutingimustest on tarvis transekte ja punktloendusi teha
aktiivsusperioodi vältel korduvalt. Transektloenduseid on uuringupiirkonnas
soovitatav läbi viia kaks korda kuus, transektid valitakse vastavalt teede
läbitavusele enne uuringut, nii, et need kataksid uuringuala võimalikult laialt.
Punktloenduste kohtadena võiks kasutada tulevaste tuulikute asupaikasid.
Tulemused:
- Rändeseire. Piirkonnas leiduvate liikide nimekiri; teada on kõrgema aktiivsusega
perioodid ja ilmastikutingimused, mille puhul on ala läbivate nahkhiirte hulk
suurim (korrelatsioon ilmastikuga).Tulemused näitavad suurima ohuga tingimusi.
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- Aktiivsusperioodi aegne uuring. Teada on uuringuala suvel asustavad liigid,
kindlaks on tehtud olulisemad toitumis alad ja liikumisteed. Juhul, kui selgub, et
mõni oluline toitumisala paikneb vahetult planeeritava tuuliku kõrval saab välja
töötada asjakohased ennetus või leevendusmeetmed.
Järelmonitooring. Tuulikupargis on vajalik vähemalt 2 aasta jooksul pärast
tuulikute paigaldamist teostada tervet aktiivsusperioodi (kevadrändest mai
alguses kuni sügisrände lõpuni septembri keskpaigas) hõlmav nahkhiirte seire,
mis sisaldab kahte tegevust:
1) nahkhiirte detektoruuring,
2) hukkunud nahkhiirte otsimine tuulikute alt/ümbruses.
Uuringu tulemusel esitatakse hinnang hukkunud loomade üldarvule, mis arvestab
korrigeerivaid faktoreid nagu otsinguperioodide vahelisel ajal kiskjate poolt
eemaldatud isendite hulk, otsijate otsinguefektiivsus, otsitava ala suurus
võrreldes pargi pindalaga.
Uuringu läbiviimiseks sobivaid metoodikaid on kasutusel mitmeid ning täpne
meetod lepitakse eelnevalt kokku töö tellija ja teostaja vahel ning see tuleb
kooskõlastada Keskkonnaameti Pärnu-Viljandi regiooniga. Hukkunud isendite
otsimise käigus saab valideerida, kas eeluuringu käigus selgunud kõrgema riskiga
perioodid peale tuulikute püstitamist ka tegelikku ohtu põhjustavad ning
vajadusel rakendada leevendusmeetmeid. Teiseks tuleb järelmonitooringu käigus
jälgida nahkhiirte kevad- ja sügisrännet, mis võimaldab hinnata nahkhiirte
käitumise muutuseid võrreldes tuulepargi eelse perioodiga.
Seireskeemi võib lähtudes seiretööde tulemuste analüüsist täpsustada. Seire ja
uuringute läbiviimise kava tuleb kooskõlastada Keskkonnaameti Pärnu-Viljandi
regiooniga ning nende tulemused tuleb avalikustada.

3.3.5 Mõju kaitstavatele loodusobjektidele
Kaitstavatest loodusobjetidest leidub teemaplaneeringu alal üks
hoiuala
(Ämmamäe) ja ühe III kaitsekategooria taimeliigi (harilik porss) kasvukohad
kolmes asukohas planeeringuala piiril. Planeeringusala lähipiirkonnas leidub
mitmeid kaitsealasid, hoiualasid ja kaitstavate liikide püsielupaiku, mida on
kirjeldatud peatükis 2.3.5. Kaitstavad loodusobjektid. Kuna siin käsitletav
looduskaitseseaduse mõistes kaitstavate alade võrgustik on suuresti kaetud
Natura linnuja loodusaladega, siis ka mõju hindamine kaitstavatele
loodusobjektidele on suurses osas kaetud Natura hindamise peatükis. Natura
hindamisest eraldi käsitletakse kaitstavaid linnuliike, kelle elupaiku piirkonnas
leidub.
Edasine hindamine ei käsitle Kergu looduskaitseala ja hariliku porsa kasvukohtade
temaatikat.
Tulenevalt
kaitseala
kaitse-eesmärkidest
(elupaigatüübid)
ja
piisavatest puhveraladest kavandatava tegevusega (Kergu kaitseala asub ca 700
m planeeringualast, hariliku porsa kasvukohad on tuulikutest ligi 300 kaugusel ja
kaugemal) võib neile kaitstavate loodusobjektidele olulise mõju välistada.

Mõju Natura 2000 võrgustikule
Natura 2000 on üle-Euroopaline kaitstavate alade võrgustik, mille eesmärk on
tagada haruldaste või ohustatud lindude, loomade ja taimede ning nende
elupaikade ja kasvukohtade kaitse või vajadusel taastada üle-euroopaliselt
ohustatud liikide ja elupaikade soodne seisund. Natura 2000 loodusalad ja
linnualad on moodustatud tuginedes Euroopa Nõukogu direktiividele 92/43/EMÜ
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ja 2009/147/EÜ. Planeeringutega tegevuste kavandamisel
otseseid ja kaudseid mõjusid Natura aladele arvesse võtta.

tuleb

võimalikke

Natura
hindamine
on
menetlusprotsess,
mida
viiakse
läbi
vastavalt
loodusdirektiivi artikli 6 lõigetele 3 ja 4. Käesolevas töös tuginetakse Euroopa
Komisjoni juhendile „Natura 2000 alasid oluliselt mõjutavate kavade ja projektide
hindamine. Loodusdirektiivi 92/43/EMÜ artikli 6 lõigete 3 ja 4 tõlgendamise
metoodilised juhised“ ja juhendile "Juhised Natura hindamise läbiviimiseks
loodusdirektiivi artikli 6 lõike 3 rakendamisel Eestis" (KeMÜ, koost 2013). Lisaks
arvestatakse juhendmaterjaliga „Juhised loodusdirektiivi artikli 6 lõigete 3 ja 4
rakendamiseks Eestis“ (Kaja Peterson, SEI Tallinn, 2006).
KeHJS ning looduskaitseseaduse alusel toimub Natura hindamine keskkonnamõju
hindamise menetluse raames. KeHJS § 3 punkti 2 kohaselt keskkonnamõju
hinnatakse, kui kavandatakse tegevust, mis võib üksi või koostoimes teiste
tegevustega eeldatavalt oluliselt mõjutada Natura 2000 võrgustiku ala.
Natura hindamise juures on oluline, et hinnatakse tõenäoliselt avalduvat
negatiivset mõju lähtudes üksnes ala kaitse-eesmärkidest. Tegevuse mõjud
loetakse oluliseks, kui tegevuse elluviimise tulemusena kaitse -eesmärkide seisund
halveneb või tegevuse elluviimise tulemusena (kaitsekorralduskavas sätestatud)
ei ole võimalik kaitse-eesmärke saavutada.
Natura-aruande koostamisel kasutatud Euroopa Komisjoni juhises „Natura 2000
alasid oluliselt mõjutavate kavade ja projektide hindamine. Loodusdirektiivi
92/42/EMÜ artikli 6 lõigete 3 ja 4 tõlgendamise metoodilised juhised“ (lk 7) on
märgitud, et eelhindamise käigus tehakse kindlaks projekti või kava võimalik
mõju Natura 2000 alale (kas eraldi või koos teiste projektide või kavadega) ning
hinnatakse, kas on tõenäoline, et tegemist on olulise mõjuga . Igas etapis
otsustatakse, kas on vaja läbida ka järgmine etapp. Seega, kui eelhindamisel
peetakse olulise mõju kaasnemist tõenäoliseks, tuleb asuda teise etapi, st
asjakohase hindamise juurde. Juhise lk 14 märgib ka, et kui eelhindamisetapis on
ilma üksikasjaliku hindamiseta võimalik eeldada (lähtudes projekti või kava
suurusest või ulatusest või Natura 2000 ala iseärasusest), et oluline mõju on
tõenäoline, võib eelhindamisetapi asemel liikuda otse edasi asjakohase hindamise
etappi (teine etapp).

Natura-eelhindamine
Eelhindamise eesmärgiks on läbi alljärgnevate sammude välja selgitada ja
tuvastada projekti või kava võimalik mõju Natura 2000 võrgustiku aladele (kas
eraldi või koos teiste projektide või kavadega) ning hinnata, kas tegemist on
tõenäoliselt olulise mõjuga või mõju ei ole välistatud.
Natura
eelhindamine
teostatakse
olemasolevate
materjalide
(EELIS,
Keskkonnaregister) baasil.
Informatsioon kavandatava tegevuse kohta
Teemaplaneeringu eesmärk ja sisu on kirjeldatud planeeringu seletuskirja
peatükis 1.1 Teemaplaneeringu koostamise eesmärk ja sisu. Natura hindamise
seisukohalt
on oluline välja tuua, et teemaplaneeriguga kavandatakse
planeeringualal asukohad 52 tuulikule.
Planeeringu lõplikus lahenduses, millega on ka KSH aruande koostamisel
arvestatud, on suurimad lubatud elektrituulikud (analoogselt
21.11.2013
kehtestatud Pärnu maakonna planeeringu tuuleenergeetika teemaplaneeringus
fikseeritule) maksimaalse kogukõrgusega 250 m (nt torutorn 175 m ja rootori
diameeter 150 m) ning ühe elektrituuliku poolt emiteeritav maksimaalne
müratase 110 db.
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Kavandatava
iseloomustus

tegevuse

mõjupiirkonda

jäävate

Natura

alade

Teemaplaneeringu alale jääb üks Natura ala- Ämmamäe loodusala. Lähikonda
jäävad veel Kaisma, Mõrdama, Kõrissoo loodusalad ja mitmest lahustükist
koosnev Taarikõnnu-Kaisma linnuala. Natura alade paiknemine planeeringuala
piirkonnas on esitatud Joonisel 28 ja järgnevalt on toodud alade iseloomustus.

Joonis 28.
piirkonnas.

Natura
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2000 võrgustiku alade

paiknemine
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ala
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Ämmamäe loodusala (EE0040368) asub teemaplaneeringu ala keskosas.
Loodusala
pindala on ca 42 ha. Ala kaitse-eesmärk on vanade laialehiste
metsade (9020*) kaitse. Tuulikuid loodusalale ega selle vahetusse lähedusse
planeeritud ei ole (lähimad tuulikud on üle poole km kaugusel).
Kaisma loodusala (EE0040306) on 3171,7 ha suurune alla, mis asub
teemaplaneerigule lähimas punktis ca 370 m kaugusel (kavandatavatest
tuulikutest üle kilomeetri kaugusel). Loodusala on loodud järgmiste elupaikade
kaitseks: vähe- kuni kesktoitelised kalgiveelised järved (3140), huumustoitelised
järved ja järvikud (3160), niiskuslembesed kõrgrohustud (6430), rabad (*7110),
siirde- ja õõtsiksood (7140), nokkheinakooslused (7150), liigirikkad madalsood
(7230), vanad loodusmetsad (*9010), vanad laialehised metsad (*9020) ning
siirdesoo- ja rabametsad (*91D0). Lisaks kaitstakse alal Loodusdirektiivi II lisas
nimetatud liikide elupaiku: eesti soojumikas (Saussurea alpina ssp. esthonica) ja
harilik vingerjas (Misgurnus fossilis).
Taarikõnnu-Kaisma linnuala (RAH0000085) on 7522,0 ha suurune ala, mis
asub
planeeringualale
lähimas
osas
Kaisma
loodusalaga
kattuvalt
(teemaplaneeringu alast ca 370 m, tuulikutest üle kilomeerti). Kaitseeesmärkideks on järgmiste linnuliikide elupaigad: kaljukotkas (Aquila chrysaetos),
laanepüü (Bonasa bonasia), öösorr (Caprimulgus europaeus), must -toonekurg
(Ciconia nigra), välja-loorkull (Circus cyaneus), laululuik (Cygnus cygnus), teder
(Tetrao tetrix) ja metsis (Tetrao urogallus).
Liikide täpsemad kirjeldused on antud tabelis 7.
Mõrdama loodusala
(RAH0000287) on 1 524,9 ha suurune ja asub
planeeritavast alast ca poole km kaugusel (planeeritud tuulikutest ca 2 km). Ala
kaitse-eesmärgid on järgmised: huumustoitelised järved ja järvikud (3160),
rabad (*7110), nokkheinakooslused (7150), vanad loodusmetsad (*9010),
soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080) ning siirdesoo- ja rabametsad (*91D0).
Kõrissoo loodusala (RAH0000318) on 32,4 ha suurune ja asub planeeritavast
alast ca 1,8 km kaugusel. Ala on loodud loodusdirektiivi I lisa s nimetatud
taimeliigi, eesti soojumika (Saussurea alpina ssp. esthonica) elupaiga kaitsteks.

Kavandatava tegevuse seotus kaitsekorraldusega
Kavandatav tegevus ei ole seotud ühegi Natura-ala kaitsekorraldamisega ning ei
aita kaudselt ega otseselt kaasa ala kaitse-eesmärkide saavutamisele.

Kavandatava tegevuse mõju prognoosimine Natura-aladele
Mõju Ämmamäe loodusalale. Ämmamäe loodusala asetseb planeeritaval alal,
kuid
kavandatavad
tuulikud
ja
infrastruktuuri
lähimad
elemendid
(juurdepääsuteed) paiknevad alale veidi alla 0,5 km kaugusel.
Ala on moodustatud esmatähtsa elupaigatüübi vanade laialehiste metsade
(9020*) kaitseks. Kavandatav tegevus ei vähenda elupaigatüübi pindala ning
piisava puhverala tõttu ei ole võimalikud elupaika mõjutada võivad füüsilised
muutused loodusalal.
Võimalikuks potentsiaalseks mõjuteguriks võiks pidada vaid veerežiimi muutusi,
mis kaasnevad tuulikute infrastruktuuri rajamisega. Ptk 3.3.7 on välja toodud, et
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suures pildis säilib tuulepargi teede rajamisel praegune maaparanduslik
situatsioon (isevoolne kraavidel põhinev lahendus) ning märkimisväärseid
muutuseid veerežiimis ei ole põhjust eeldada. Sellest tulenevalt ei kaasne
mingisugust mõju väljaspool turbaväljasid toimivale hüdroloogilisele režiimile ning
planeeringualal on
tegemist
olemasoleva
olukorra säilitamisega. Seega,
arvestades hinnagut veerežiimi muutustele ja piisavat puhverala kavandatava
infrastruktuuri ja loodusala vahel, on välistatud elupaigatüübi säilimiseks
vajalikke keskkonnategurite mõjutamine ja seega negatiivse mõju tekke
võimalus.
Mõju Kaisma loodusalale. Loodusala on ulatuslik ala, mis asub kavandatavatest
tuulikutest üle kilomeeri kaugusel. Ala kaitse-eesmärkideks on 10 elupaigatüübi,
ühe kalaliigi ja ühe taimeliigi elupaikade kaitse. Tuulikute püstitamine üle
kilomeetri kaugusele loodusalast on piisava puhveralaga tegevus, et mitte
mõjutada ala kaitse-eesmärke. Viimaste hulgas ei leidu tuulikute suhtes tundlikke
liike ega nende elupaiku. Seetõttu võib öelda, et loodusala mõjutamine olulisel
määral on välistatud.
Mõju Mõrdama loodusalale. Loodusala on loodud kuue loodusdirektiivi I lisa
elupaiga kaitseks ning lähimad planeeritavad tuulikud paiknevad alast ca 2 km
kaugusel. Piisava puhverala ja tuulikute suhtes tundlike kaitse-eesmärkide
puudumise tõttu võib öelda, et oluline mõju loodusalale on välistatud.
Mõju Kõrissoo loodusalale. Loodusala on loodud eesti soojumika elupaiga
kaitseks. Taimeliigi elupaiga mõjutamine pea mitme kilomeetri kaugusele
planeeritavate tuulikute poolt on välistatud.
Mõju Taarikõnnu-Kaisma linnualale. Taarikõnnu-Kaisma linnuala on ulatuslik
mitmel lahustükil paiknev ala, mis on loodud 8 linnudirektiivi I lisas nimetatud
linnuliigi kaitseks. Linnualal kaitse-eesmärkide kirjeldused ja hinnang võimalikule
mõjule on antud tabelis 7.

Töö nr. 1885/12

103

Tootsi Suursoo ala ja tuulepargi teemaplaneering
II köide

Tabel 7. Taarikõnnu-Kaisma linnualal kaitstavate lindude esinemine ja hinnang mõjule
Natura
2000
kaitseväärt
us
Kaljukotkas
(Aquila
chrysaetos)

Kaitsekategoori
a
LiD I
LKS I

19

Kirjeldus1 6

17 18

Liik asustab vähese inimmõjuga
loodusmaastikke, kus esineb suurel
pinnal toitumiseks sobilikke lagedaid
alasid rabade näol. Linnu pesapaik on
üldjuhul raba servas või rabasaarel.
Kaljukotkas on paigalind, kes talvitub
oma pesitsuspaiga lähistel ning asustab
sobivaid pesapaiku aastakümneid.
Kaljukotkaste arvukus Eestis on 50-60
paari, arvukust iseloomustab tõusev
trend (Kotkaklubi, 2013). Kaljukotka
kodupiirkonna moodustavad pesast 5 km
raadiusesse jäävad looduslikud ja
poollooduslikud elupaigad. Kriitilise
tähtsusega on soo, eriti lagesoo
osatähtsus kodupiirkonnas.
Eestis on kaljukotka põhitoiduks
valgejänes, teder ja metsis. Vaheldust
pakuvad imetajatest veel halljänes,
metskits, orav, nugis, kährikkoer ning

16

Esinemine

EELIS-e andmetel
asub linnualal kokku
5 kaljukotka pesa.
3 ühele linnupaarile
kuuluvat pesa,
asuvad
planeeringualast 9
km kaugusel kirdes
Taarikõnnu raba
piirkonnas.
2 kaljukotka pesa
asub veel Kaisma
raba piirkonnas,
planeeringualast üle
7 km kaugusel
põhjas.

Eeldatav mõju

Planeeritavad tuulikud asuvad oluliselt
kaugemal (vahemaa alates 7 km), kui
Pärnu maakonna planeeringu
tuuleenergeetika teemaplaneeringus
määratud puhvertsoonid kotkaste
pesade ümber (s.o. kokku 5 kilomeetrit).
Tulenevalt kaljukotkale sobiva
kodupiirkonna iseloomust ja suurusest
jääb antud juhul põhiline kodupiirkond
linnuala piiresse, sealsetele raba-aladele
ja on seega kaitstud. Pesade ja
kodupiirkonna kaugus arendusalast on
piisav, et lindude pesitsuseedukuset alal
ei mõjutataks.
Kirjanduse andmetel on hinnatud
kaljukotkaste kodupiiirkonda isegi pesast
kuni 9 km raadiuse ala suuruseks, kuid
ca 98% protsendil juhtudest on kotkaid
kohatud siiski kuni 6 km raadiuses
pesast. 2 0

Linnuliikide iseloomustus põhineb allikal: ,,Taarikõnnu loodusala kaitsekorralduskava 2013 -2022’’.
Kaljukotka(Aquila chrysaetos) kaitse tegevuskava. Kotkaklubi, 2013.
18
Must-toonekure Ciconia nigra kaitse tegevuskava aastateks 2009-2013.
19
Kasutatavad lühendid, LoD – loodusdirektiiv, mille järel märgitud number tähistav direktiivi lisa, mille alusel konkreetse liigi kaitsestaatus määratakse,
LiD – linnudirektiiv, mille järel märgitud number tähistav direktiivi lisa, mille alusel konkreetse liigi kaitsestaatus määratakse. LKS – looduskaitseseadus,
mille järel märgitud number tähistab kaitsekategooriat, mille alusel liiki Eestis kaitstakse.
20
Bird Sensitivity Map to provide locational guidance for onshore wind farms in Scotland . Bright et al. 2006
17
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Kaitsekategoori
a

Kirjeldus1 6

17 18

Esinemine

lindudest ronk, laanepüü, sinikael-part,
sookurg.

Laanepüü
(Bonasa
bonasia)

21

LiD I
LKS III

Eestis üldlevinud ja arvukas haudelind
(20-30 tuhat paari). Püüpaari
kodupiirkonna suurus oleneb biotoobist
ja kõigub 1,5–25 hektari vahel.
Laanepüü on levinud kogu Taarikõnnu
kaitseala vanemates metsades.
Laanepüüde jaoks on Taarikõnnu
loodusalal oluliseks elupaigaks
sooservade märjad metsad.

Pesitsevate paaride
arvukus hinnatud
>202 1

Eeldatav mõju

Tuginedes eelnevale võib öelda, et
kotkaste kodupiirkond jääb tuulepargi
arendusalast välja ja piisava puhverala
tõttu ei häiri tuulepark pesitsemist ega
ka toitumist kodupiirkonnas.
Kotkaste sattumine Tootsi turbavälja
arendusalale on ilmselt pigem juhuslik
(nt noored isendid). Kõik kotkaliigid on
kokkupõrgete suhtes riskirühmaks,
mistõttu ei saa välistada juhusliku
kokkupõrkeriski säilimist.
Pärnu maakonna planeeringu
tuuleenergeetika teemaplaneeringus
määrati kaitsealadele, mille kaitseeesmärkideks on linnuliigid, 600 m
laiune tuulikuid välistav puhvertsoon.
Antud juhul aga on kavandatavad
tuulikud ligi 1,5 km kaugusel linnualast
(Kaisma hoiualast). Laanepüü
potentsiaalsed elupaigad linnualal
asuvad veelgi kaugemal. Seega,
tuulikute püstitamine ei mõjuta laanepüü
pesitsusedukust ja elupaikade kvaliteeti.
Esmavaliku elupaigana(toitumisalana)
Tootsi turbaraba ilmselt laanepüüle kui
metsaliigile oluline piirkond ei ole, mõju
väheoluline.

Kuus, A., Kalamees, A. (koost.) 2003. Euroopa Liidu tähtsusega linnualad Eestis. Eesti Ornitoloogiaühing, Tartu.
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Natura
2000
kaitseväärt
us
Öösorr
(Caprimulgus
europaeus)

Kaitsekategoori
a
LiD I
LKS III

Öösorr on levinud kõikjal Taarikõnnu
kaitseala sooservades, pesitsetakse
puissoodes ja soomännikutes,
peamiseks toitumisalaks on aga avatud
sookooslused.
Liigi seisundit mõjutab alal kõige enam
soode seisund. Võib arvata, et kuivendus
mõjub liigi toidubaasile, milleks on
erinevad suured öösel lendavad putukad,
peamiselt ööliblikad.

Linnualal kokku
hinnanguliselt > 50
pesitseva paari. 2 1
2003. a loenduse
järgi oli Taarikõnnu
loodusalal ligikaudu
40 öösorri paari.
Viimastel aastatel on
toimunud arvukuse
langus.

Öösorri elu ja peamised toitumispaigad
auvad eeldatavalt kõik linnuala piires.
Tuulikute püstitamine minim alaselt 1,5
km kaugusele ei ole oluliselt linnauala
siseselt elu-ja toitumispaiku mõjutavaks
faktoriks.
Säilib juhuslik kokkupõrkerisk, mis
linnuala kaitse-eesmärke silmas pidades
ei ole olulise tähtsusega.

Musttoonekurg
(Ciconia
nigra)

LiD I
LKS I

Must-toonekurgede arvukus on Eestis
100–115 paari ja viimaste
aastakümnetega on see olnud
tugevas languses. Must-toonekure
põhitoiduks on väiksemad kalad ja
kahepaiksed. Toitu otsib lind põhiliselt
madalatest varjulistest voolu- või
seisuveekogudest. Pesapaigad asuvad
suurtes metsamassiivides, mis jäävad
inimasustusest kaugele. esti viimaste
andmete põhjal võivad must-toonekured
käia poegadele toitu hankimas sobivates
toitumispaikades (nt kalakasvatuses)
kuni 40 km kaugusel. On väga tundlik
häirimise suhtes.

Linnualal leidub
EELISe järgi 4 musttoonekure pesa, kõik
üle 8 km kaugusel.

Planeeritavad tuulikud asuvad oluliselt
kaugemal kui Pärnu maakonna
planeeringu tuuleenergeetika
teemaplaneeringus määratud
puhvertsoonid must-toonekure pesade
ümber (s.o. kokku 5 kilomeetrit).
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Kirjeldus1 6

17 18

Esinemine

Eeldatav mõju

Tuulikupark asetseb teadaolevatest
pesadest piisavas kauguses, et mitte
pesitsemist häirida. Kuna aga
toitumisalad võivad asuda pesapaikadest
suhteliselt kaugel, siis ei saa välistada,
et kavandatavad tuulikud moodustavad
lennutrajektoorile barjääri ja säilib musttoonekure kui kõrge kokkupõrkeriskiga
linnu oht kokkupõrgeteks.
Planeeringuala ise tõenäoliselt ei ole
atraktiivne toitumisala.
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Natura
2000
kaitseväärt
us
Väljaloorkull
(Circus
cyaneus)

Kaitsekategoori
a

Laululuik
(Cygnus
cygnus)

LiD I
LKS II

Teder
(Tetrao
tetrix)

LiD I
LKS III

Töö nr. 1885/12

LiD I
LKS III

Kirjeldus1 6

17 18

Pesapaigaks valib välja-loorkull roost
läbikasvanud põõsastikke, paju-ja
kasevõsa. Pesa paikneb tavaliselt mõnel
mättal. Pesa välisosa koosneb
oksaraagudest või lihtsalt kulust,
pesalohk on vooderdatud kuluga.
Toiduobjektiks on Eestis välja-loorkullil
pisiimetajad ja peamiselt maapinnal
tegutsevad linnud, nende pojad ja
munad (peamiselt sookiuru, põldlõokese
ja rootsiitsitaja). Pesapaik ja jahiala on
ühtsed, kuid välja-loorkull võtab ette ka
pikemaid jahiretki. Kirjanduse andmetel
jääb aga peamine toitumisala kuni 2 km
raadiusesse pesast. 2 0
Eestis on pesitsevate paaride arvukus
viimastel aastakümnetel järjest
suurenenud ja muutnud varasema
läbirändaja juba arvestatavaks
pesitsejaks (u 100 paari).Toiduks
kasutab peamiselt veetaimede veealused
osad, väikesel määral veeselgrootud.
Teder pesitseb seal, kus leidub
mitmekesist ja madalat rohttaimestikku,
rikkalikult putukaid, väikseid põõsaid,
väikesi lagedaid alasid ja põõsastuid.
Kõikjal väldib ta pidevaid metsaalasid.
Pesitsetakse mitmesugustes paikades:
põõsastutes, looduslikult uuenevatel

Esinemine

Eeldatav mõju

Alal pesitseb
hinnanguliselt >2
paari2 1

Tuulikute asukohad on linnualast
piisavas kauguses ja liigi potentsiaalseid
pesitsusterritooriume linnualal ei
mõjutata. Linnauala piires säilivad liigile
vajalikud maastikud, pesitsemis- ja
toitumisala.
Säilib juhuslikku laadi kokkupõrkerisk ja
häiring. Mõju võib pidada vähe oluliseks.

1 pesitsev paar2 1

Vastavalt EELISele leidub laululuige
pesitsemine Kaisma järvel,
kavnatavatest tuulikutest ca 5 km
kaugusel, mis on piisavaks puhveralaks,
pesitsusperioodil oluline häiring puudub.

Linnualal
hinnanguliselt >30
isaslindu.2 1
Nii Lõo kui
Taarikõnnu rabas
pesitseb elujõuline
populatsioon

Lähimad tedre elupaigad EELISe järgi on
Kaisma rabas (üle 5 km), mis on
piisavaks puhveralaks, et mitte mõjutada
sealset elu- ja mängupaiga kvaliteeti.
Kirjanduse andmetel on näiteks
tuuleenergia suhtes tundlikuks alaks
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Natura
2000
kaitseväärt
us

Metsis
(Tetrao
urogallos)
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Kaitsekategoori
a

LiD I
LKS II

Kirjeldus1 6

17 18

aladel, metsakultuuridel, soodes,
vanema metsa servades jne.
Eestis on tedre talvised elupaigad seotud
kasepuistute kui põhilise toiduallikaga.
Eelistatakse avamaastikuga külgnevaid
kase- või kasesegametsade servi,
väiksemaid metsatukki, samuti hõredaid
kasepuistuid madal- ja siirdesoodes ning
puisniitudel.
Metsis on vanade vähekäidavate
okasmetsade liik. Talvel elab metsis
männikutes. Tüüpiline mängupaik asub
soo ümbruse männikus. Suvel võib
metsis kasutada erinevaid metsatüüpe,
eelistades männienamusega
metsaalasid. Tiheda kraavitusvõrgu
(kraavide vahekaugus 100 m või vähem)
korral on paljudes metsise
mängupaikades ilmsiks tulnud biotoopide
halvenemine: metsad on muutunud
metsise jaoks liiga tihedaks, sest
kasvuhoo on saanud kuusk ning kask ja
alusmets tihenenud. Eestis on metsise
arvukus viimastel aastakümnetel
tugevasti langenud.

Esinemine

Eeldatav mõju

tetresid: kokku
vähemalt 30
kukke.
Ka Kaisma raba on
EELISes tedre
elupaigaks märgitud.

määratud 1,5 km tedre mängupaigast. 2 0

Hinnanguliselt > 57
isaslindu

Lähimad metsise elupaigad EELISe järgi
on Kaisma rabas (üle 6 km), mis on
piisavaks puhveralaks, et mitte mõjutada
sealset elu- ja mängupaiga kvaliteeti.
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Tulenevalt tabelis 8 kokkuvõetud informatsioonist, on selge, et kavandatav
tegevus ei mõjuta füüsiliselt linnualala kaitse-eesmärkideks olevate liikide
pesitsus- ja elupaiku, mis jäävad enamike liikide puhul linnuala piiresse. Samuti
ei ole tõenäoline linnuala liikide häirimine olulisel (pesitsusedukust, ala linnustiku
arvukust mõjutaval) määral kuna kavandatavad tuulikud on linnualast ja
peamistest väärtuslikest elupaikadest piisavas kauguses.
Linnud on siiski (vähemalt perioodiliselt) suhteliselt mobiilne loomarühm, mida
tuulikupargid võivad oluliselt mõjutada läbi erinevate aspektide (barjäärid,
kokkupõrked ja hukkumine jne). Kavandatava suuremahulise tuulepargi (üle 50
tuuliku) rajamine loob linnustiku jaoks piirkonnas osalise liikumisbarjääri, mille
tõttu esineb kokkpõrke- ja hukkumisrisk. Taarikõnnu-Kaisma linnuala liikide jaoks
on tegemist siiski nö juhuslikku laadi kokkupõrkeriskiga (potentsiaalne mõju
eeskätt haukalistele) Lähimad tuulikud asuvad linnualast ca 1,5 km kaugusel,
linnauala peamistest väärtuslikest aladest (rabad, rabade servade metsad) veelgi
kaugemal. Seega ei mõjutata liikide isendite elutingimusi nende peamistes elu- ja
toitumispaikades, mistõttu ei ole tegemist ala kaitse-eesmärke pikas perspektiivis
oluliselt mõjutava teguriga.
Järgnevas tabelis on kokkuvõtlikult hinnatud kavandatava teemaplaneeringu
realiseerumise
mõju
Taarikõnnu-Kaisma
linnuala
terviklikkuse
ja
kaitseeesmärkide saavutamise seisukohast lähtudes.
Tabel 8. Kavandatava tegevuse mõju Taarikõnnu-Kaisma linnualale terviklikkusele
ja kaitse-eesmärkide saavutamisele
Kaitse-eesmärgid (8 linnuliigi kaitse)
Kas projekt või kava võib:
Jah/ei Selgitus
Aeglustada ala kaitse-eesmärkide
saavutamist?
Katkestada ala kaitse-eesmärkide
suunas liikumise?

ei

Takistada selliste tegurite
toimimist, mis aitavad säilitada
ala soodsat seisundit?
Häirida ala soodsa seisundi
indikaatoritena kasutatavate
võtmeliikide tasakaalu, levikut ja
asustustihedust?
Teised indikaatorid

ei

Põhjustada muutusi kriitilise
tähtsusega, ala olemust
määravates aspektides (nt
toitainete tasakaal), millest sõltub
ala toimimine elupaiga või
ökosüsteemina?
Muuta ala struktuuri ja/või
funktsiooni määravate seoste (nt
pinnase ja vee või taimede ja
loomade vaheliste seoste)
dünaamikat?
Mõjutada alal prognooside järgi
või eeldatavalt toimuvaid
looduslikke muutusi (nagu näiteks
veedünaamika või keemiline

ei

Linnuala toimib ka edaspidi sarnase
väärtusega elupaiga ja ökosüsteemina.

ei

Struktuuri/ funktsiooni määravate seoste
dünaamikat ala ei muudeta

ei

Eeldatavaid looduslikke protsesse
tuulepargi rajamine alast (selle
põhielementidest, rabadest jms)
valdavalt siiski mitmete kilomeetite

Töö nr. 1885/12

ei

ei

Ala kaitse-eesmärkide saavutamist ei
aeglustata.
Ala kaitse-eesmärkide suunas liikumist ei
katkestata. Ala füüsiliselt ei muudeta ja
see
toimib
ökosüsteemi
ja
liikide
elupaigana samas väärtuses kui praegu.
Ala soodsa seisundi säilitamiseks vajalike
tegurite toimimist ei takistata.
Liikide
tasakaalu,
levikut
ja
asustustihedust
Taarikõnnu-Kaisma
linnualal ei mõjutata.

ei
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Kaitse-eesmärgid (8 linnuliigi kaitse)
Kas projekt või kava võib:
Jah/ei
koostis)?
Vähendada esmatähtsate
elupaigatüüpide pindala?

ei

Vähendada esmatähtsate liikide
arvukust?
Muuta esmatähtsate liikide
vahelist tasakaalu?

ei

Vähendada ala mitmekesisust?

ei

Põhjustada häirimist, mis võib
mõjutada asurkondade suurust
või esmatähtsate liikide vahelist
tasakaalu või asustustihedust?

ei

Põhjustada killustatust?

ei

Põhjustada peamiste tunnuste (nt
puistaimkate, loodetele avatus,
igaaastased üleujutused jne)
vähenemist või hävimist?

ei

ei

Selgitus
kaugusele jäävalt ei mõjutata.
Linnuala füüsilist keskkonda, s.h.
esmatähtsate elupaigatüüpide pindala,
kavandatav arendus ei muuda
Linnudirektiiv esmatähtsaid liike ei
erista.
Linnudirektiiv esmatähtsaid liike ei
erista.
Mitme kilomeetri kaugusele rajatav
tuulikupark linnuala mitmekesisust ei
vähenda.
Tuulepargi ja linnuala vahelise puhverala
olemasolu on piisav, et mitte põhjustada
muutusi asurkondade suuruses linnualal.
Võimalik on häirimine linnuala liikide
puhul, kes kasutavad piirkondi laiemalt
väljaspool linnuala (valikuliselt
kasutatavad toitumisalad jms). Mõju
tervikuna väheoluline.
Linnuala ennast ja sealseid liikide
elupaiku kavandatav tegevus ei killusta.
Linnualal säilivad kõik peamised
looduslikud tunnused samal määral.

Tulenevalt teemaplaneeringu lähipiirkonda jäävate Natura alade asukohtadest ja
kaitse-eesmärkidest vajas põhjalikumat käsitlemist vaid Taarikõnnu-Kaisma
linnuala. Kavandatava teemaplaneeringu elluviimine käesolevas töös
käsitletud asukohas ja ulatuses ei too kaasa olulist negatiivset mõju
Natura 2000 Taarikõnnu- Kaisma linnualale.

Natura eelhindamise tulemused ja järeldus
Objektiivse
hindamise
tulemusena
võib
väita,
et
kavandatava
teemaplaneeringu järgne tuulepargi rajamine ei kahjusta Natura 2000
võrgustiku Ämmamäe, Kaisma, Mõrdama ega Kõrissoo loodusala kaitseeesmärkide saavutamist. Samuti ei kahjusta kavandatav tegevus Natura
2000 Taarikõnnu-Kaisma linnuala kaitse-eesmärkide saavutamist, kui
ehitustegevuse elluviimisel peetakse kinni kehtivast seadusandlusest ja
planeering rakendatakse käesolevas töös toodud asukohti järgides (s.t.
mitte linnualale lähemal, kui käesolevas töös planeeritud)

Mõju kaitstavatele linnuliikide le
Planeeringuala piires ei leidu andmebaasi EELIS andmetel kaitstavate linnuliikide
elupaiku. Mõju hinnang planeeringuala lähistel (s.h. Kaisma hoiualal kaitstavad
liigid, mis ei ole Taarikõnnu-Kaisma linnauala kaitse-eesmärkideks) elavatele
kaitstavatele EELISEs registreeritud linnuliikidele on esitatud koos liikide
kirjeldusega tabelis 9. Teoreetiline ülevaade mõjudest linnustikule on antud
peatükis 3.3.4 Mõju loomastikule.
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Tabel 9. Mõju teemaplaneeringu lähistel kaitstavatele linnuliikidele.
Liik
Kaitse
Esinemine
Liigile soovitatud
puhver2 2
MustLKS I
Tootsi püsielupaik on
Kokku 5000 m
toonekurg
planeeringuala piirist ca 660 m
puhvertsoon.
(Ciconia
(Mõrdama loodusalal), tuulikutest
Täpsemalt 2000 m
nigra)
ca 2 km.
(punaneKünnametsa püsielupaik asub 4,3
arendamiseks
km kaugusel läänes, tuulikute
tõenäoliselt ebasobiv
asukohtadest ca 4,5 km.
ala) + 3000 m
(kollane - täiendavat
tähelepanu vajav ala).

Väikekonnakotkas
(Aquila
pomarina)

Kassikakk
22
23

LKS I

LKS I

9 pesa teada planeeringuala
piirist 4 km tsoonis. Lähimad
pesad Tabria püsielupaigas- 1,6 ja
2,2 km kaugusel planeeringuala
piirist(sealjuures lähim pesa
tuulikutele üle 2 km kaugusel).
Ülejäänud pesad enam 2,5 km
kaugusel.
Rail Baltica uuringute kohaselt
teada veel üks tõenäoliselt 4 km
puhveralasse jääv pesa.

Kokku 5000 m
puhvertsoon.
Täpsemalt 2000 m
(punanearendamiseks
tõenäoliselt ebasobiv
ala) + 3000 m
(kollane - täiendavat
tähelepanu vajav ala).

Kaisma hoiuala kaitse-

Kaitstav loodusobjekt,

Pärnu maakonna planeeringu Tuuleenergeetika teemaplaneeringus määrtaud puhverala,
Väike-konnakotka (Aquila pomarina) kaitse tegevuskava aastateks 2009-2013; Kotkaklubi 2008-2009
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Hinnang mõjule
Planeeritavad tuulikud asuvad väljaspool punast
puhvertsooni, kuid kollane puhvertsoon katab
suurt osa tuulikute alast.
Tõenäoliselt pesitsust ei häiri.Kuna aga
toitumisalad võivad asuda pesapaikadest
suhteliselt kaugel, siis ei saa välistada, et
kavandatavad tuulikud moodustavad
lennutrajektoorile barjääri ja säilib must toonekure kui kõrge kokkupõrkeriskiga linnu
oht kokkupõrgeteks.
Planeeringuala ise tõenäoliselt ei ole atraktiivne
toitumisala. Vt ka Natura hindamine.
Väike-konnakotka elupaigaks on mosaiikne
maastik, kus metsad vahelduvad niitude,
karjamaade, põldude, jõeorgude ja soodega.
Vähese metsa ja intensiivse maakasutusega
alasid, aga samuti suuri ühtlasi metsamassiive
välditakse. Pesitsusterritoorium ca 2 km
raadiuses pesa ümber. 2 3
Vastavalt esitatud infole, jääb planeeringuala
suures osas väljapoole konnakotkaste peamist
kodupiirkonda. Mingil määral võimalik ala
kasutus toitumisalana, kuid ilmselt ei ole Tootsi
raba kui hiljutise intensiivse maakasutusega ala
esmavaliku piirkond.
Tuulikud asuvad hoiualast ca 1,5 km. Eestis
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Kaitse

(Bubo bubo)

Esinemine
eesmärgiks.

Metsis
(Tetrao
urogallus)

LKS II

Lähimaks on Viluvere metsise
püsielupaik Mõrdama hoiualal ca
1,5 km planeeringualast ja 2,5
km tuulikutest

Laanerähn
(Picoides
tridactylus)

LKS II

kaks elupaika paiknevad
planeeringuala mõjualas, ala
piirist 0,7 ja 1,2 km kaugusel.

Valgeselgkirjurähn
(Dendrocopu

LKS II

Tuulikutele lähim elupaik asub
planeeringuala kagupiirist 1,5 km
kaugusel.

24

Kassikaku (Bubo bubo) kaitsekorralduskava 2005–2014. R. Nellis, EOÜ 2004
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Liigile soovitatud
puhver2 2
mille kaitseeesmärkideks on
nimetatud linnuliigid 600 m punane puhver.

Kaitstav loodusobjekt,
mille kaitseeesmärkideks on
nimetatud linnuliigid600 m punane puhver;
II kaitsekategooria
linnuliigi väljaspool
kaitstavaid alasid
asuvate leiukohad –
150 m kollane puhver.
II kaitsekategooria
linnuliigi väljaspool
kaitstavaid alasid
asuvate leiukohad –
150 m kollane puhver.

II kaitsekategooria
linnuliigi väljaspool
kaitstavaid alasid

Hinnang mõjule
pesitseb kassikakk peamiselt puisrabades,
palumännikutes ja lageraielankidel. Kassikaku
kodupiirkonnaks loetakse ala ca 2 km raadiuses
pesast.2 4
Tõenäoliselt suudab kassikaku elupaigavajaduse
tagada hoiuala, kus leidub kassikaku jaoks
väärtuslikumaid metsasemaid alasid. Täielikult
välistada ei saa aga ala kasutus toitumisalana,
säilib kokkupõrke- ja hukkumisrisk.
Planeeritavad tuulikud asuvad väljapool liigile
määratud punast ja ka kollast puhvertsooni.
Metsis on vanade vähekäidavate okasmetsade
liik. Talvel elab metsis männikutes. Tüüpiline
mängupaik asub soo ümbruse männikus. Suvel
võib metsis kasutada erinevaid metsatüüpe,
eelistades männienamusega metsaalasid.
Mitme kilomeetri kaugusel lagedal turbaraba
alal painevad tuulikud ei kujuta metsisele kui
metsaliigile olulist ohtu.
Planeeritavad tuulikud asuvad väljaspool liigile
määratud kollast puhvertsooni.
Laanerähn eelistab vanemaid puistuid, milles on
rohkelt kuivanud puid, soovitavalt
kuuski. Elupaigaeelistusest lähtudes ei ole
planeeringuala atraktiivseks piirkonnaks,
puhverala piisav, mõju väheoluline.
Planeeritavad tuulikud asuvad oluliselt
kaugemal kui liigile määratud kollase
puhvertsooni ulatus.
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Kaitse

Esinemine

s leucotos)

Liigile soovitatud
puhver2 2
asuvate leiukohad –
150 m kollane puhver.

Musträhn
(Dryocopus
martius)

LKS
III

Lähimad elupaigad asuvad
planeeringualast 0,8 ja 1,5 km
kaugusel kirdes. Lisaks on Kaisma
hoiuala kaitse-eesmärgiks.

III kaitsekategooria
linnuliigi väljaspool
kaitstavaid alasid
asuvate leiukohad –
150 m kollane puhver.

Händkakk
(Strix
uralensis)

LKS
III

Lähim pesitsuspaik Mõrdama
hoiualal, planeeringualast 0,9 km
kaugusel kagus, tuulikutest üle 2
km. Ka Kaisma hoiuala (1,5 km
tuulikutest) kaitse-eesmärgiks.

Kaitstav loodusobjekt,
mille kaitseeesmärkideks on
nimetatud linnuliigid 600 m punane puhver.

Laanepüü
(Bonasia
bonasia)

LKS
III

Lähimad elupaigad asuvad
planeeringualast 0,7 km,
tuulikutest üle 1 km kaugusel
Kergu looduskaitsealal.

Hiireviu

LKS

Lähim pesapaik asub

Kaitstav loodusobjekt,
mille kaitseeesmärkideks on
nimetatud linnuliigid 600 m punane puhver.
III kaitsekategooria
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Hinnang mõjule
Linnu elupaik on niisketes segametsades,
vanemates soometsades, salulehtmetsades ja
suurtes parkides, puisniitudel. Eelistab
vanemate puude rohkust ja kase valdavust.
Elupaigaeelistusest lähtudes ei ole
planeeringuala atraktiivseks piirkonnaks,
puhverala piisav, mõju väheoluline.
Planeeritavad tuulikud asuvad oluliselt
kaugemal kui liigile määratud kollase
puhvertsooni ulatus.
Nagu teiste rähnide puhul ei ole planeeringuala
linnu elupaigaeelistusest lähtudes atraktiivseks
piirkonnaks, puhverala on piisav, mõju
väheoluline.
Planeeritavad tuulikud asuvad kaugemal kui
määratud punase puhvertsooni ulatus.
Händkakk elab soode servas olevates metsades
ja suuremate puudega soosaartel. Toitub
närilistest ning väikestest lindudest. Jahti
pidavat händkakku võib kohata lagendike
servas ning metsasihtidel.
Esmavaliku elupaigana(toitumisalana) Tootsi
turbaraba ilmselt händkakule esmavaliku
piirkond toitumiseks ei ole. Säilib risk
kokkupõrgeteks.
Planeeritavad tuulikud asuvad kaugemal kui
liigile määratud punase puhvertsooni ulatus.
Esmavaliku elupaigana(toitumisalana) Tootsi
turbaraba ilmselt laanepüüle kui metsaliigile
oluline piirkond ei ole, mõju väheoluline.
Planeeritavad tuulikud asuvad oluliselt
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Kaitse

Esinemine

Liigile soovitatud
puhver2 2
linnuliigi väljaspool
kaitstavaid alasid
asuvate leiukohad –
150 m kollane puhver.

(Buteo
buteo)

III

planeeringualast 3 km kaugusel
idas (tuulikutest 3,5 km).

Punaselgõgija (Lanius
collurio)

LKS
III

Lähim elupaik Kaisma hoiualal,
planeeringualast 2,3 km
(tuulikutest 2,8) kaugusel loodes.

herilaseviu
(Pernis
apivorus)

LKS
III

Kaisma hoiuala (tuulikutest 2,8)
kaitse-eesmärgiks.

roo-loorkull
(Circus
aeruginosus)

LKS
III

Kaisma hoiuala kaitseeesmärgiks. Elupaigaks märgitud
tuulikutest ca 5 km kaugune
piirkond hoiualal.

Kaitstav loodusobjekt,
mille kaitseeesmärkideks on
nimetatud linnuliigid 600 m punane puhver.

soo-loorkull
(Circus
pygargus)

LKS
III

Kaisma hoiuala (tuulikutest 2,8)
kaitse-eesmärgiks.

Kaitstav loodusobjekt,
mille kaitseeesmärkideks on
nimetatud linnuliigid 600 m punane puhver.
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Kaitstav loodusobjekt,
mille kaitseeesmärkideks on
nimetatud linnuliigid 600 m punane puhver.
Kaitstav loodusobjekt,
mille kaitseeesmärkideks on
nimetatud linnuliigid 600 m punane puhver.

Hinnang mõjule
kaugemal kui liigile määratud kollase
puhvertsooni ulatus.
Võimalik, et kasutab Tootsi turbaraba
avamaastikku toitumisalana. Tuulepargi
rajamisel võimalik häiring, kokkupõrke oht.
Planeeritavad tuulikud asuvad oluliselt
kaugemal kui määratud punase puhvertsooni
ulatus.
Mõju väheoluline, elu—ja toitumispaigad seotud
hoiualaga, puhver piisav.
Planeeritavad tuulikud asuvad oluliselt
kaugemal kui määratud punase puhvertsooni
ulatus.
Peamised elu— ja toitumispaigad seotud
hoiualaga, kuid ei saa välistada ka
teemaplaneeringu ala kasutamist . Tuulepargi
rajamisel võimalik häiring, kokkupõrke oht.
Planeeritavad tuulikud asuvad oluliselt
kaugemal kui määratud punase puhvertsooni
ulatus.
Puhverala piisav, et mitte ehitada häiringuid
pesitsemises, peamiste elu— ja toitumispaikade
kasutamises., mis on seotud hoiualaga.
Täielikult ei saa välistada teemaplaneeringu ala
kasutamist, mingil määral säilib kokkupõrgete
ja hukkumise oht.
Planeeritavad tuulikud asuvad kaugemal kui
määratud punase puhvertsooni ulatus.
Peamised elu— ja toitumispaigad seotud
hoiualaga, kuid ei saa välistada ka
teemaplaneeringu ala kasutamist, mingil määral
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Kaitse

sookurg
(Grus grus)

LKS
III

rüüt
(Pluvialis
apricaria)

LKS
III

mustviires
(Chlidonias
niger)

LKS
III

Töö nr. 1885/12

Esinemine

Liigile soovitatud
puhver2 2

Hinnang mõjule

Kavandatava tuulepargi
planeeringu alal Tootsi Suursoo
turbakarjääride piirkonnas asub
sookurgede ööbimisala, mis ei
kattu otseselt enamuse
kavandatavate tuulikutega, kuid
lennud ümbruses asuvatele
toitumisaladele võivad kaasa tuua
kokkupõrkeriski. Sookurg on ka
Kaisma hoiuala kaitseeesmärgiks.
Kaisma hoiuala kaitseeesmärgiks, lähimad elupaigad
tuulikutest üle 5 km kaugusel
Kaisma järve piirkonnas.

Kaitstav loodusobjekt,
mille kaitseeesmärkideks on
nimetatud linnuliigid 600 m punane puhver.

Kaitstav loodusobjekt,
mille kaitseeesmärkideks on
nimetatud linnuliigid 600 m punane puhver.

Planeeritavad tuulikud asuvad oluliselt
kaugemal kui määratud punase puhvertsooni
ulatus.
Rüüt on rabalind, kes otsib toitu kuni 5 km
kaugusel pesast. Peamised elu-ja toitumisalad
asuvad Kaisma hoiualal piisavas kauguses
rajatavatest tuulikutest. Mõju väheoluline.

Kaisma hoiuala kaitseeesmärgiks, lähimad elupaigad
tuulikutest ca 5 km kaugusel
Kaisma järve piirkonnas.

Kaitstav loodusobjekt,
mille kaitseeesmärkideks on
nimetatud linnuliigid 600 m punane puhver.

Planeeritavad tuulikud asuvad oluliselt
kaugemal kui määratud punase puhvertsooni
ulatus.
Mustviired on seotud hoiuala järvedega
(Kaisma) ja ei ole piisava puhverala tõttu
oluliselt mõjutatavad.

säilib kokkupõrgete ja hukkumise oht.
Kuna sookurgede kogumid (ööbimiskohad ja
toitumisalad) moodustuvad just Tootsi raba
piirkonda, siis esineb võimalik negatiivne mõju
häirimise, isendite kokkupõrgete ja võimaliku
hukkumise näol. Välja on töötatud leevendavad
meetmed.
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Mõju planeeringualal esinevatele kaitsealustele liikidele
Otseselt planeeringualal ei asu teadaolevaid ja vastavates ametlikes registrites
registreeritud kaitsealuste liikide elupaikasid ega kasvukohtasid. Elupaiga
analüüside ja pisteliste vaatluste tulemusel võib aga eeldada ka kaitsealuste
liikide esinemist. Näiteks erinevad nahkhiire ja linnu liigid. Peamitseks
piirkondadeks planeeringualal, kus esineb kaitsealuseid liike on planeeringuala
keskosas asuv Ämmamägi ja sellest lõunas-kagus asuvad tiigid.
Nahkhiireliigid kuuluvad II kaitsekategoriasse, samuti on linnustiku puhul
tõenäoliselt II kaitsekategooria rangeimaiks, kuhu kuuluvaid liike planeeringualal
esineb.
Olulisimaks võib osutuda mõju sookurele, kelle sügisrändeaegne ööbimiskoht
asub planeeringualal ja negatiivse mõju oht seisneb peamiselt õhtuste ja
hommikuste
lendudega
kaasnevas
kokkupõrkeriskis.
Välja
on
töötatud
leevendavad meetmed negatiivse mõju vältimiseks ja vähendamiseks.
Planeeringulahenduse väljatöötamisel on välditud negatiivset mõju nahkhiire ja
linnuliikidele läbi tuulikute asuohavaliku. Välditud on asukohti, kus kaitsealuste
liikide esinemise tõenäosus on kõrge ning võiks esineda negatiivne mõju. Lisaks
on kavandatud nii eel- kui järelseire ning leevendavad meetmed.

3.3.6 Planeeritava tegevusega kaasnevast mürast
Tuulikuparkidest lähtuv müra on tänaseks päevaks märgatavalt vähem oluline
teema kui 15-20 aastat tagasi. Seda peamiselt kahel põhjusel: esiteks on
kaasaegsed elektrituulikud tehniliselt oluliselt täiustatumad võrreldes paarikümne
aasta taguse toodanguga. Tuulikute võimsuse ja gabariitide suurenemisega on
kaasnenud tuuliku rootori labade pöörlemiskiiruse kui ühe peamise müratekit aja
aeglustumine, mis on oluliselt vähendanud rootori labade tuulde lõikamisest
tingitud müra. Teine põhjus, miks müratemaatika ei ole tuulikuparkide puhul
tänapäeval
kõige
aktuaalsem
teema,
on
inimeste
teadlikkuse
kasv
tuulikuparkidega
kaasnevatest
mõjudest, mis üldjuhul kummutab müüte
tuulikutest kui olulistest müratekitajatest. Müütide lõhkumisele on kaasa aidanud
ka juba olemasolevad tuulikupargid, kus iga huviline saab oma silma (kõrvaga)
ise kujundada enda arvamuse.
Vaatamata kaasaegsete tuulikute suhteliselt vaiksele töörežiimile tuleb siiski
tuulikud paigutada elamutest mõnevõrra eemale (üldjuhul piisab üksikute
tuulikute korral 250-300 meetrist, tuulikute gruppide korral on puhverala laiem)
tagamaks arendusprojektidele kehtestatud keskkonnanõuete täitmine.
Müra normtasemed elu- ja puhkealal, elamute ning ühiskasutusega hoonete sees
ja nende hoonete välisterritooriumil on kehtestatud Sotsiaalministri 4. märtsi
2002. a määrusega nr 42 „Müra normtasemed elu- ja puhkealal, elamutes ning
ühiskasutusega hoonetes ja mürataseme mõõtmise meetodid“. Määruse nõudeid
tuleb täita linnade ja asulate planeerimisel ning ehitusprojektide koostamisel.
Välisõhu kaitse seadus defineerib müra, kui inimtegevusest põhjustatud ning
välisõhus levivat soovimatut ja kahjulikku heli, mille tekitavad paiksed või
liikuvad saasteallikad.
Füüsikalises mõttes on heli gaasilises või elastses keskkonnas piki-, rist- või
pinnalainetena leviv võnkliikumine. Kitsamas tähenduses on heli inimkõrvaga

Töö nr. 1885/12

116

Tootsi Suursoo ala ja tuulepargi teemaplaneering
II köide

kuuldav võnkliikumine. Terve inimese kõrv kuuleb helisid, mille sagedus on 20 –
20 000 Hz (1 Hz = 1 võnge sekundis). Madalasageduslikuks loetakse helisid
sagedusvahemikus 20 - 200 Hz.
Müraks võib lugeda igasugust heli, mis on soovimatu ja mõjub häirivana.
Füüsikalises mõttes on müra paljude erineva võnkesageduse ja intensiivsusega
helide korrapäratu segu. Võnkeid, mis jäävad inimkõrva tajuvuse piiridest alla või ülespoole, nimetatakse vastavalt infra- (alla 20 Hz) ja ultraheliks. Inimkõrv on
kõige tundlikum 1000 – 4000 Hz sagedusega heli suhtes.
Müra kahjulikkus oleneb müratasemest, sagedusest, iseloomust, toimeajast,
inimese individuaalsetest omadustest. Kõige ohtlikum on kõrgsageduslik ja
impulssmüra, eriti pikemaajalise toime korral. Üldiselt on kõrgsageduslik ja
tonaalsete
komponentidega
müra
ebameeldivam
ja
ärritavam
kui
madalsageduslik ja pidevaspektriline müra. Kõige ebameeldivamaks peetakse
muutuva intensiivsuse ja helisagedusega müra.
Valdav osa elanikest tunneb igapäevases elukeskkonnas segava faktorina pidevat
mürataset alates 55-60 dB. Sellise tugevusega müra organismi otseselt ei
kahjusta, kuid võib põhjustada keskendumisraskusi ja meeleolu langust, sarnase
öise müra puhul ka unehäireid. Kestev müratase 60 dB võib häirida elulisi
toiminguid nagu mõtlemine, suhtlemine, keskendumine.
Pidevat mürataset 65 dB peetakse üldjuhul talutava müra ülempiiriks. 70 dB
taustamüra raskendab kõnesid ja kõnest arusaamist. Pideva viibimise korral üle
75 dB tugevusega müratsoonis sagenevad elanike kaebused ja võimalikud
tervisehäired. Tervisele otseselt kahjulikuks peetakse kestvat müra tugevusega
üle 85 dB. Kuulmiselundi ühekordse kahjustuse riskipiiriks peetakse 130-140 dB
tugevusega müra. Mürafooni suurenemine 10 dB võrra on inimese jaoks üldjuhul
tajutav mürataseme kahekordistumisena. Müratundlikkus sõltub ka konkreetse
inimese kõrva reaktsioonist, näiteks vanusega müratundlikkus langeb. Madalama
sageduse (20-200 Hz) puhul on vaja suuremat helirõhku (dB), et inimese
kuulmisläveni jõuda.
Tabel 10. Näiteid erinevate seadmete ja tegevustega kaasnevast mürast.
Müratase (dBA)
0
20-30
30-40
35-40
40
40-45
50-60
60
60-65
70-75
85-90
100
110
120
130-140
140
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Müraallikas
Inimese kuulmislävi
Vaikne sosistamine
Mõõdukas tuul
Elutuba
Tuulik 300 m kaugusel
Vihmasadu
Vestlus
Linnasisene kontor
Liiklus kõrvaltänaval
Tihe liiklus magistraaltänaval
Raskeveokite liiklus
Ketassaag, puur
Rokk-kontsert
Reaktiivlennuki start
(hoovõturaja ääres)
Inimese valulävi
Tulirelvad
(1 m kaugusel)
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Tiheda liiklusega linnatänavate ääres on magistraaltänavatega külgnevatel aladel
tavaline päeva keskmine mürafoon ca 70-75 db, tipptunnil kohati isegi kõrgem. I
klassi maantee ääres 50 m kaugusel teest on tavapärane mürafoon päeval ca 6070 dB, vahetult tee lähedal kõrgem.
Kuna reeglina tavainimesed ei ela ega viibi pikaajaliselt aladel, kus esineks
inimtervisele ohtlikult kõrge müratase keskenduvad mürauuringud peamiselt
mürafooni võrdlemisele kehtestatud normidega ja inimeste subjektiivsete
kaebuste ning häiringute analüüsimisele.
Planeeringutes
liigitusi:

ja

projekteerimisel

kasutatakse

järgmisi

müra

normtasemete

 Taotlustase – mainitud määruse tähenduses müra tase, mis üldjuhul ei
põhjusta häirivust ja iseloomustab häid akustilisi tingimusi. Kasutatakse
uutes planeeringutes (ehitusprojektides) ja olemasoleva müraolukorra
parandamisel. Uutel planeeritavatel aladel ja ehitistes peab müratase
jääma taotlustaseme piiridesse. Kui taotlustasemel on soovituslik iseloom,
antakse taotlustaseme arvsuuruse juurde sellekohane märkus.
 Piirtase – mainitud määruse tähenduses müra tase, mille ületamine võib
põhjustada
häirivust
ja
mis
üldjuhul
iseloomustab
rahuldavaid
(vastuvõetavaid) akustilisi tingimusi. Kasutatakse olemasoleva olukorra
hindamisel ja uute hoonete projekteerimisel olemasolevatel hoonestatud
aladel. Olemasolevatel aladel ja ehitistes ei tohi müra ületada piirtaset. Kui
piirtase on ületatud, tuleb rakendada meetmeid müra vähendamiseks.
Konkreetselt tuulikute mürale Eestis normid puuduvad, kuid paikse ja pideva
müraallikana on ta võrreldav ööpäevaringselt töötava tööstusette võttega.
Välismüra
normtase on A-korrigeeritud (inimkõrva tundlikkust
arvestav)
ekvivalentne helirõhutase LpA ,eq,T .
Tabel 11. Välismüra normtasemed hoonestatud või hoonestamata aladel (L pA ,eq,T ,
dB päeval/öösel):
Ala kategooria
üldplaneeringu
alusel

I
looduslikud
puhkealad ja
rahvuspargid,
puhke- ja
tervishoiuasut
uste
puhkealad

Tööstusettevõtete
müra taotlustase
uutel
planeeritavatel
aladel

45/35
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II
III
laste- ja
segaala
õppeasutused,
(elamud ja
tervishoiu- ja ühiskasutuseg
hoolekandeasu
a hooned,
tused,
kaubandus-,
elamualad,
teenindus- ja
puhkealad ja tootmisettevõt
pargid
ted)
linnades ning
asulates
50/40
55/45

IV
tööstusala

65/55
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Tööstusettevõtete
50/40
55/40
60/45
müra taotlustase
olemasolevatel
aladel
Tööstusettevõtete
55/40
60/45
65/50
müra
piirtase
601 /451
olemasolevatel
aladel
1
soovituslik normtase müravastaste meetmete rakendamisel.

65/55

70/60

Tootsi Suursoo puhul on asjakohane lähtuda II kategooria alade müranormidest
tagamaks head tingimused elamualadel. I kategooria rakendamine ei ole vajalik,
sest planeeringuga kavandatav puhkeala on seondatav turbatootmisega (sh selle
ajalooga) ja looduslik komponent on vaid üheks puhkeala funktsiooniks teiste
seas (seetõttu on õige lähtuda II kategooria alade nõuetest, mis käsitlevad ka
puhkealasid linnades ja asulates).
Tööstusettevõtetest lähtuva müra taotlustase elamualadel (II kategooria) on
öösel 40 ja päeval 50 dBA. Piirtase on öösel 45 ja päeval 60 dB. Tuulikupargist
lähtuva müra hindamisel (ja tuulikutele sobiva asukoha määramisel) võetakse
reeglina aluseks kõige rangem nõue ehk öine taotlustase uutel planeeritavatel
aladel (40 dB elamualadel), mis tagab naaberaladel head akustilised tingimused
ööpäevaringselt. Segaaladel (maatulundusmaa) on öine taotlustase 45 dB.
Maaomanikuga kokkuleppel võib olemasolevatel elamumaadel lähtuda ka
piirtasemest (45 dB), Tuulikpargist lähtuvat 45 dB-st kõrgemat mürafooni ei ole
elamualal öisel ajal mõistlik lubada. Hoonete elu- ja magamisruumides on
tööstusaladelt lähtuva müra puhul päevasel ajal lubatud 30 dB, öisel ajal 25 dB,
mis on üldjuhul tagatud ka osaliselt avatud akende korral.
Elamualade välisterritooriumil öisel ajal lubatud 40 dB, mis kirjeldab häid
tingimusi, on sageli vaiksem normaalsest elutoa foonist, kuid võib ületada
magamistoa taset.
Tuulikupargis tekkiva müra peamised allikad on:
o

Rootori labade tuulde lõikumise sahin, sõltub nn laba tipukiirusest,
madalama kiiruse puhul on sahin väiksem. Sel viisil tekkiv müra on keskja kõrgsageduslik. Tegemist on tuulikute puhul peamise müraallikaga, kuid
kaasaegsete turbiinide rootori aeglasest pöörlemiskiirusest tulenevalt on
ka seda liiki müra teke suhteliselt hästi piiratud.

o

Õhuturbulents, mis tekib kui rootor kiirust juurde võtab näiteks rootori
käivitamisel või optimaalse pöörete arvu saavutamisel.

o

Õhuturbulents, mis tekib, kui laba mõõdub tornist, tavaliselt ei ole see
madalsageduslik (alla 20 Hz) müra kuuldav, vaid sumbub ülejäänud
mürafooni enne, kui kuuldavasse spektrisse jõuab.

o

Tuulikute vaheline vastasmõju, kui näiteks tuulepealsel poolel asuva
tuuliku poolt tekitatud turbulents mõjutab tuulealusel küljel oleva tuuliku
rootorit.

o

Generaatori-, transformaatori ja seadmete madalsageduslik (20-100 Hz)
müra – need müraallikad on madalsageduslikud. Kaasaegsetele tuulikutel
on tuuliku gondlis olevate seadmet e poolt tekitatud müra väga hästi
summutatud ega ole reeglina kuuldav.

Seega inimesele kuuldav on peamiselt tuuliku labade tekitatav kesk – ja
kõrgsageduslik müra, teiste müraallikate osatähtsus on väike. Labade tekitatavat
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sahinat täielikult vältida ei ole võimalik. Mürataset saab vähendada rootori
pöörete arvu vähendamisega. Vaiksema tuule korral on pöörete arv väiksem ja
sellega koos müratase madalam. Tuule kiiruse kasvamisel pöörete arv suureneb,
kuid samal ajal tugevneb ka looduslik mürafoon.
Kõrgsageduslikku müra neelavad mõningad ained ja gaasid, samuti sõltub see
õhurõhust ja –niiskusest, niiske õhk on summutava mõjuga. Labade sahinat
leevendab seetõttu kõrgsagedusliku oktaavi (1 kHz kuni 10 kHz) absorbeerumine
õhus, puudes, põõsastes ja teistes looduslikes objektides. Infraheli summutavad
massiivsed kehad nt paksud seinad hoonetel.
Infra- ja ultraheli
Infrahelist õiges kontekstis rääkides tuleb samaaegselt käsitleda kahte muutujat:
heli sagedusspekter (Hz) ja helirõhu tugevus (dB), kuna väljaspo ol inimese
tavapärast
kuulmisläve
oleva
madalasagedusliku
müra
ehk
infraheli
(sagedusvahemikus ca 0-20 Hz) mõju inimesele sõltub eelkõige selle tugevusest.
Infraheli mõju inimese tervisele on maailmas uuritud ja väidetakse, et intensiivne
infraheli mõjutab inimese vegetatiivset närvisüsteemi tuues kaasa mitmesuguseid
häireid,
nagu
hirm,
keskendumishäired,
väsimus,
uimasus,
iiveldus,
kaaluhäired/isutus, peavalu jmt. Infraheli summutavad massiivsed kehad nt
paksud seinad hoonetel.
Võimalikku tuuliku töötamisest tingitud infraheli on viimase aastakümne jooksul
uuritud nii Suurbritannias, Taanis, Saksamaal kui ka USA-s, sealhulgas on
teostatud hulgaliselt testmõõtmisi, kuid üldine järeldus on, et moodsate
vastutuult seadistatud tuuleturbiinide töötamisel tekkiv madalsageduslik müra
ning vibratsioon on väga madalal tasemel, mis jääb oluliselt madalamaks kui
tajulävi.
Sisuliselt ei ole väide - infraheli võib tekkida tervisehäireid - vale, kuid selleks, et
mitte põhjustada valearusaamasid ja asjatuid hirmusid tuleb alati rõhutada, et
reaalseks ohu tekkeks peab infraheli puhul esinema äärmiselt kõrge (intensiivne)
helirõhk (WIND TURBINES AND INFRASOUND,
http://www.canwea.ca/images/uploads/File/CanWEA_Infrasound_Study_Final.pdf
).
Arstiteaduslikud uuringud on näidanud, et
infraheli taju algab ikkagi
kuulmisorganist ning kui infraheli ei ole piisavalt tugev, et seda kuulda, ei ole
võimalik ka mingil muul moel infraheli (või õhuvibratsiooni) füsioloogiliselt tajuda
(Hearing
at
Low
and
Infrasonic
Frequencies,
http://www.noiseandhealth.org/temp/NoiseHealth62337-1943482_052354.pdf,
Moller, Pedersen).
Inimese kuuldelävi algab kesksagedustel (500-4000 Hz) helirõhu tugevusest 0-20
dB, madalsageduslikus spektrivahemikus (0-200 Hz) peab tajulävi ületamiseks
helirõhk olema oluliselt tugevam - ca 80 dB 20 Hz piirkonnas ning 100 db 5 Hz
piirkonnas (joonis 29) . Nimetatud tugevusega madalsageduslikku heli ei kaasne
kaasaegsete tuuleturbiinide töötamisega. Samuti ei põhjusta inimese tajulävest
nõrgem infraheli muid füsioloogilisi või psühholoogilisi efekte.
(WIND TURBINES AND INFRASOUND, Canadian Wind Energy Association
http://www.windrush-energy.com/Update%2015-108/Flesherton%20Wind%20Project/Environmental%20Screening%20Report/Appe
ndix%20C%20- %20Acoustic%20Study/CAN )
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Joonis 29. Inimese kuulmislävi erinevates sagedusvahemikes.

Tuulikute tekitatud infraheli on nii madalal tasemel, et vaid kõige keerulisemad
aparaadid ja andmetöötlusprogrammid suudavad seda registreerida ja ei ole
reaalne, et inimesed tunnetaksid seda, samuti puudub risk inimese tervisele ja
seda ka vahetult tuuliku all seistes.
(http://www.bwea.com/ref/lowfrequencynoise.html)
Infraheli esineb tavapäraselt ka looduses, näiteks on tuulikutele sarnaste
sageduskarakteristikutega tuul samuti üheks infraheli tekitajaks. Samuti
põhjustavad tuulikutega samal tasemel ja ka intensiivsemat infraheli erinevad
tööstuslikud seadmed ja transpordivahendid, ometi ei ole ka nende masinate
poolt
tavapäraselt
tekitatav inimesele tajumatu madalasageduslik müra
terviseriskide põhjustajaks.
Igapäevaelus võib tajutavat infraheli (sagedusvahemikus 10-20 Hz) kohata
lahtise aknaga autos suurel kiirusel sõites ning mõningal määral ka
ventilatsioonisüsteemide töötamisel. Kuna tihti kaasneb infraheliga ka reaalselt
kuuldav heli peetakse ekslikult infraheliks ka näiteks ventilatsioonisüsteemide
töötamisega kaasnev kesksageduslik heli. Puhtal kujul tajutavat infraheli
igapäevases elus siiski tihti ei kohta.
Mida madalama sagedusega heli on, seda raskem on eristada tuuliku poolt
emiteeritavat madalsageduslikku müra looduslikust foonist (tuulest), mis teeb
keeruliseks tuulises piirkonnas tuuliku poolt tekitatava madalasagedusliku müra
määramise mõõtmise teel. Ka kõrgtehnoloogiliste mõõteseadmetega puhta
infraheli jäädvustamise probleem on ilmne, kuna väheste tuultega piirkonda
tuulikuid ei rajata.
Juba sagedusel 40 Hz (ehk inimese poolt veel hästi tajutavas sagedusvahemikus)
ületab keskmine tuul tuuliku mürafooni lähemal kui 100 m kaasaegsest tuulikust.
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Veelgi madalamas sagedusvahemikus (sealhulgas infraheli 0-20 Hz) jääb helirõhk
juba oluliselt madalamaks kui inimese kuuldelävi antud sagedusel (INFRASOUND
FROM
WIND
TURBINES
–
FACT,
FICTION
OR
DECEPTION,
http://www.wind.appstate.edu/reports/06-06Leventhall-Infras-WTCanAcoustics2.pdf).
Tüüpiliselt tuulikutele lähimatel elamualadel ca 300-500 m kaugusel tuulikust
puudub igasugune infrahelist tingitud oht inimese tervisele ning küsimus infraheli
eksisteerimisest tuulikuparkide alal on pigem teoreetilist laadi, kuna ka tuulikute
puudumise korral esineks looduses sarnase tugevusega kuid inimesele tajumatu
infraheli.
Inimkõrvaga tajumatut ultraheli (sagedusega enam kui 20 000 Hz) on tuulikute
puhul uuritud peamiselt seoses nahkhiirte ja tuulikuparkide kooseksisteerimisega
(http://www.batsandwind.org/pdf/ultrasoundem.pdf), mõju inimese tervisele ja
heaolule ei ole ultraheli väga madala intensiivsuse tõttu aktuaalne teema.
Arvatakse, et nahkhiirte jaoks kuuldav ultraheli võib meelitada loomi tuulikute
lähedusse ja põhjustada kokkupõrkeid pöörlevate labadega. Siiski valitseb hetkel
üldine arvamus, et tuulikud emiteerivad ultraheli äärmiselt väikses koguses ja
otsest seost ei saa tuua ka nahkhiirte tähelepanu tõmbamise osas, rääkimata
mõjust inimese tervisele.
Kaasaegsete tuulikute puhul on oluline hinnata potentsiaalset mürafooni eelkõige
inimesele tajutavas sagedusspektris (eelkõige kesksagedustel 1000-4000 Hz) ja
vastavalt valitavate tuulikute mürakarakteristikutele tagada piisav vahemaa
tundlike aladega. Inimese kuuldetajust väljapoole jäävad võnkumised ei ole
madala helirõhu tõttu (loodusliku fooniga sarnaselt) aktuaalne teema tuulikute
mõju hindamisel inimese tervisele.
Müra leviku modelleerimine
Praegune mürafoon vaadeldavas piirkonnas koosneb peamiselt looduslikust
foonist ja mõnedes piirkondades ka maanteemürast. Müra levimiseks on
tingimused suhteliselt head – maastik on suures ulatuses avatud. Müralevi
soodustavatest tuultest domineerivad edelatuuled. Suhteliselt kõrge on ka lõuna ja läänetuulte osakaal.
Enamasti hinnatakse tuuleturbiinide müra arvutuslikult. Looduses, eriti mere
ääres, on harva päris vaikne, see teeb raskeks mõõta vaid tuuleturbiini poolt
tekitatud müra, näiteks foonimürast selgelt eristamiseks ning tuuliku töötamisest
tingitud mürataseme määramiseks peaks tuuleturbiini müra mõõtmise ajal olema
vähemalt 10 dB kõrgem kui taustamüra.
Normidega võrdlemise seisukohalt olulises vahemikus (35-40 dB) summutab
tuule kiirusel üle 8 m/s taustamüra moodsate tuuleturbiinide hääle pea täielikult.
Foonimüra ning tuuleturbiini müra segunevad, kuid taustamüra enamasti
ühtlustab tuuleturbiini tekitatavat selgemate toonidega müra.
Väiksema tuule kiiruse korral võib küll madalama taustafooni tõttu tuulikute müra
kohati selgemalt kostuda (kui tuuliku rootori kõrgusel on vähemasti tagatud
minimaalne tuuliku töötamiseks vajalik tuule kiirus), kuid vastavad ümbruskonna
lähimatel müratundlikel aladel esinevad müratasemed jäävad siiski madalamaks
kui tavapärasele arvutusmetoodikale vastava tuule kiiruse (8 m/s 10 m kõrgusel
maapinnast) korral. Vaiksemates tuuleoludes töötab ka tuulik reeglina vaiksemas
režiimis, samuti on müra levik piiratud väiksema alaga.
Spetsiaaltarkvaraga WindPRO modelleeritud müra
kasutati kahte erinevat tuulikut:
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esimese näitena Enercon E-101 (torni kõrgus 99 m, rootori diameeter 101
m, müraemissioon 106 db(A)), mis kirjeldab võimalikku mõju tüüpilise
kaasaegse „suure tuuliku“ korral,
teisel juhul kirjeldatakse nö maksimaalset mõju planeeringulahendusega
lubatud maksimaalsete parameetritega hüpoteetilise tuuliku korral (torni
kõrgus 175 m, rootori diameeter 150 m, müraemissioon 110 db(A)).

Tuulikupargi mürakaardi koostamisel arvestatakse kõigi tuulikute summaarset
müraemissiooni liites tuulikute omavaheline kumuleeruv müraosa. Iga tuulikut
käsitletakse kui eraldi punktmüraallikat ning maksimaalne müra levik antakse
samaaegselt kõigis suundades.
Lisaks arvestatakse veel järgmiste tuulikupargi summaarset müraemissiooni ja
levikut mõjutavate teguritega: tuuliku poolt tekitava müra spektraalsed
omadused (sageduskarakteristikud), atmosfääri seisund (õhurõhk, õhuniiskus,
tuule suund ja kiirus), reljeef, maakasutus ja heli neelduvus/peegelduvus
tulenevalt maapinna omadustest.
Joonistel 30 ja 31 on esitatud arvutuslik müra levik modelleerituna
spetsiaaltarkvaraga WindPRO (versioon 2.9.269, Nov 2023).
Arvutamisel kasutati rahvusvahelist standardit
ISO 9613-2: “Acoustics —
Abatement of sound propagation outdoors, Part 2: General method of
calculation”, mis on Euroopa Liidu soovituslik tööstusmüra arvutusmeetod
liikmesriikidele, kellel ei eksisteeri siseriiklikke arvutusmeetodeid (Euroopa
Parlamendi ja Nõukogu direktiiv 2002/49/EÜ, 25. juuni 2002, mis on seotud
keskkonnamüra
hindamise
ja
kontrollimisega).
Nimetatud
standard
on
tuulikuparkide müra leviku hindamisel laialt kasutatav ka muu maailma praktikas.
Müra levik on antud võimalikes ebasoodsamates tingimustes - müralevi soodustav
pärituul 8 m/s igas suunas. Reaalselt igapäevaselt avalduv ad müratasemed on
seega tunduvalt madalamad.
Müralevi modelleerimisel on arvestatud ka heli neelduvust või peegelduvust
maapinnal. Heli neelduvus sõltuvalt maapinna ja maakasutuse omadustest on
määratud skaalal 0 (akustiliselt "kõva" heli peegeldav pinnas: maantee,
veekogud, betoon) kuni 1 (akustiliselt "pehme" heli neelav pinnas: põllud,
põõsad, heinamaa, lumine pind). Antud juhul domineerib kogu uuritaval alal
akustiliselt „pehme” ehk helilaineid neelav looduslik pinnas, kuid arvutustes on
siiski kasutatud konservatiivsemat väärtust (koefitsient 0,5), mis annab
reaalsetest oludest pisut suuremad mürataseme väärtused.
Modelleerimisel ei ole arvestatud otseselt müra levikut takistavate objektidega
nagu kõrgemad puud ja metsaalad. Juhul, kui tuulikute ja vaatleja vahele jäävad
metsatukad, on tegelikkuses avalduvad müratasemed veelgi madalamad kui
arvutustes näidatud.
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Joonis 30. Arvutuslik müra levik Enercon E-101 tuulikute korral.
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Joonis 31. Arvutuslik müra levik hüpoteetilise suure tuuliku korral.
Enercon E-101 tuulikute (vastavalt ka teiste sarnase võimsuse ning samaväärse
müraemissiooniga (106 dB) tuulikute puhul) välja pakutud asetuse korral ei ole
piirkonnas
olemasolevaid eluhooneid, mis võiksid jääda 40 dB-st kõrgema
müratasemega alale.
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Kogu
kavandatava
tuulikupargi
lähiümbruses
on
täidetud
uutest
tööstusettevõtetest lähtuva müra kõige rangem kehtestatud nõue, – taotlustase
uutel elamualadel – mis iseloomustab häid tingimusi elamualadel öisel ajal (40
dB).
Arvestades, et müraalased normid on kehtestatud aasta keskmiste tingimuste
kohta, ebasoodsad ilmastikuolud võivad ilmneda aga harva ja ainult lühiajaliselt,
võib öelda, et reaalselt on kogu alal tagatud oluliselt paremad akustilised
tingimused. Modelleerimistulemused on tavapäraselt ülehinnatud ning tuulikute ja
elamualade vahele jäetakse minimaalsest vajalikust isegi suurem puhverala.
Planeeringulahendusega lubatud maksimaalsete parameetritega hüpoteetilise
tuuliku korral (torni kõrgus 175 m, rootori diameeter 150 m, müraemissioon 110
db(A)) võivad hetkel välja pakutud asetuse korral mitmed olemasolevad
eluhooned (tuulikute nr 34 ja 44 läheduses) jääda 40 dB-st kõrgema
müratasemega alale, seda eelkõige ebasoodsate ilmastikuolude (müralevi
maksimaalselt soodustav tuul) korral.
45 dB ületavasse müratsooni jätkuvalt ühtegi eluhoonet ei jää.
On
selge,
et
maksimaalsete
parameetritega
tuulikute
rajamisel tuleb
planeeringulahenduse täpsustamise faasis ette näha meetmed, mis tagavad
normidele vastava mürasituatsioon ka lähimatel müratundlikel aladel. Võimalikud
lahendused on:
 Tuulikute asetuse muutmine, lähimate tuulikute elamutest kaugemale
nihutamine;
 Tuulikute arvu vähendamine;
 Kriitilisematest punktides väiksema müraemissiooniga ning väiksema
võimsusega tuulikute kasutamine;
 Teatud
tuulesuundade
korral
tuulikute
vähendatud
mürarežiimi
ümberlülitamine (vastavalt ka vähendatud tootlikkusega režiim);
 Kokkuleppel maaomanikega kompensatsioonimeet mete väljatöötamine.

Tuulikupargist lähtuva vibratsiooni hinnang
Tuuleturbiinide töötamisega kaasneb teatud määral vibratsiooni teket labades,
rootoris ning sealt edasi kandudes tuuliku torni. Vibratsiooni teke on minimaalne
kuna tagamaks tuuleturbiini püsivus ja vastupidavus peab tuuliku konstruktsioon
olema vibratsiooni võimalikult vähe tekkida laskev, seda summutav ja
edasikandumist vältiv.
Oluliseks osaks vibratsiooni vältimiseks ja summutamiseks on tuuliku vundament,
mis peab olema konkreetse tuuliku ja asukoha ehitusgeoloogilisi tingimusi
arvestades projekteeritud piisavalt tugev. Konkreetne vundamendi lahendus
töötatakse välja projekteerimise etapil.
Eeskätt tagamaks turbiini püsivus (sh pikka aega ja ka ekstreemsetes
tingimustes),
rajatakse
turbiinide
vundamendid
massiivsed
ja
sobiva
konstruktsiooniga, mis tagaks vibratsioonivaba olukorra vundamendis ja
ümbritsevas pinnases.
Lähtudes eelnevale võib öelda, et tuuleturbiini poolt tekitatava vibratsiooni mõju
ümbruskonnale sisuliselt puudub. Vibratsioon ei teki ega kandu edasi väljaspool
tuuliku vundamenti.
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3.3.7 Mõju veele ja veevarustusele
Veerežiimi mõjutamine, sh üleujutused ja põuasus
Planeeringuala puhul on tegemist osaliselt endise ja osaliselt toimiva
turbatootmisalaga. Turbakaevandamine avaldab üldjuhul märkimisväärset mõju
nii põhjaveele kui ka pinnaveele. Kaevandamise käigus on rikutud soo looduslik
veerežiim, kraavitatud alalt juhitakse sademevesi kiiresti ära, võrreldes loodusliku
sooalaga ning suurvee ja paduvihmade ajal võivad eesvooludes tekkida
üleujutused.
Tuulikupargi rajamisel on üheks teemaks kavandatava tegevuse võimalik mõju
pinnaveele, pinnaseveele ja põhjaveele, mis võib kaasneda eelkõige teede
rajamise, vundamentide ehitamise ja näiteks kuivenduskraavide korrastamise
läbi.
Tootsi Suursoost allavoolu jäävas piirkonnas esineb suurvee perioodil üleujutusi
ning planeeringu protsessis on tõstatunud küsimus tuulepargi rajamisega
kaasneva võimaliku mõju kohta veerežiimile.
Ehituseaegsed mõjud
Kuivendamine
Tuulepargi rajamise käigus tuleb turbalasund ehituse piirkonnas kuivendada,
mistõttu vabaneb lasundist veekogus, mis lisaks sademetest tingitud äravoolule,
tuleb alalt ära juhtida. Hindamaks kuivendamisel vabanevat vee kogust, tehti
ligikaudne arvutus.
Olemasolevad kuivenduskraavid paiknevad vahekaugusega 20 m, mis on taganud
ala kuivendamise. Seega kuivenduskraavi mõjualaks ehk kauguseks, kus veetase
kraavi mõjul alaneb, on ligikaudu 10 m. Tuuliku ehituseks kuivendatava ala
läbimõõduks võeti 100 m. Arvestades teede pikkust ja tuulikute arvu on
kuivendatava ala pindalaks 124 ha.
Lähtudes eeluuringu käigus saadud andmetest (REIB töö nr GE-1385), on turba
paksus alal 1,3...2,3 m. Arvutustes võeti veekihi paksuseks 2 m, eeldusel, et
veetase paikneb maapinnal ning kuivendadakse kogu turbaosa. Tegelik turba
(veekihi) paksus võib alal varieeruda, kuid ärajuhitava veekoguse koht a
ligikaudse hinnangu andmiseks on andmed piisavad. Ei ole tõenäoline, et turba
paksus juba kaevandatud alal võiks piirkonniti olla palju erinev.
Ärajuhitav
veekogus
leiti tingimuselt,
et
kuivenduse
käigus
vabaneb
turbalasundist 1/3 mahu osas vett. Turba paksuse 2 m juures, seega 0,66 m3 vett
pindala ühe ruutmeetri kohta.
Seega kogu kuivendatava ala kohta vabaneb 826 000 m3 vett, mis tuleb juhtida
eesvoolu.
Arvestades ehitusperioodiks kaks aastat, on ööpäevane ke skmine veekogus 1132
m3 /ööp (0,013 m3 /s). Keskmine vooluhulk sademeterohkel aastal on 0,76 m3 /s ja
sademetevaesel aastal 0,43 m3 /s.
Senini teadaolevalt on üleujutused toimunud suurvee perioodil (eelkõige kevadine
lumesulamine või tugevad vihmaperioodid) maapinna madalamatel aladel,
eeskätt
jõgede
äärsed
madalamad
kohad
ja
madalamal
asuvad
põllumajandusmaad, sest vesi Are jõe väiksema läbilaskevõimega lõikude kaudu
ei jõua piisavalt kiiresti ära voolata. Probleem ei ole Are jõe üldises languses, vaid
piiratud ristlõikega kohtades, kus läbilaskevõime ei ole piisav ülevalt poolt peale
valguva vee piisavalt kiiresti ärajuhtimiseks.
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Keskkonnaagentuuri (KAUR) poolt koostatud Are jõe vooluhulga modelleerimise
järgi kasvab Are jõe äravool suurvee ajal kümneid kordi (vt. Joonis 32). Sellest
tingituna toimuvad suurvee ajal perioodilised üleujutused. Modelleerimine on
tehtud lävendil, mis paikneb Are jõe väljavoolul Suursoost (X= 6492881.3 Y=
542015.6).
Mõnuvere (Are) jõe vooluhulkade hüdrograaf lävendile F = 46,71 km 2
8.000
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3
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Joonis 32. Are jõe ööpäeva keskmised vooluhulgad (KAUR,2016)
iseloomustab sademeterohket ja 2013.a sademetevaest aastat.

2012.a

Tuulikupargi ehituse käigus ärajuhitava kuivendusvee kogus on väga väike
võrreldes Are jõe vooluhulgaga, mis kujuneb suurveeperioodil. Seega ei mõjuta
kuivendusvee juhtimine Are jõkke üleujutuste teket ning suvisel perioo dil on jõe
vooluhulk oluliselt väiksem mida ka kuivendusvee juhtimine märkimisväärselt ei
suurenda. Samasuured vooluhulgad, kui suurvee perioodil Are jões tekitaks ala
kuivendamine 2 päevaga (4,8 m3 /s), mida ei ole ehituslikult ega looduslikult
võimalik saavutada.

Vee kvaliteedi muutused
Kaevetööde käigus tekib pinnase- ja turbaosakesi, mis kuivendusveega edasi
kandudes võivad jõuda eesvoolu.
Kui kuivendatakse turbalasundit, siis juhitakse ära kõrge orgaanilise aine
sisaldusega vett. Vastavalt KAUR mudelile, koosneb Are jõe valgala Suursoost
väljumisel 33% ulatuses turbavõtualadest, lisaks osaliselt
metsastunud
ammendunud turbaalad. Seega olulist kvaliteedimuutust ei saa eeldada.

Leevendavad meetmed
1. Heljumi ja suuremate osakeste jõudmist eesvoolu saab takistada ja vähendada
spetsiaalselt rajatud settebasseinides või vahetult kuivenduskraavides, sinna
rajatud tammide või laienduste abil. Projekteerimisel tuleb lähtuda kehtivatest
projekteerimisnormidest ning parimast võimalikust tehnoloogiast, kasutada ka
antud valdkonnas olemasolevaid praktilisi kogemusi ja lahendusi.
2. Vees lahustunud kujul olevat orgaanilise aine hulka ei ole settebasseinides
võimalik oluliselt vähendada. Kuna Are jõe vesi kavandatava tuulepargi alal
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moodustub suures osas kaevandatud turbaaladelt valguvast veest , siis on jõevee
lahustunud orgaanilise aine sisaldus kõrge, ning sarnase koostisega lisand uv
kuivendusvesi seda seisundit oluliselt ei muuda.
Nii Are jõe vee koostis kui ka turbalasundis oleva vee koostis fikseeritakse
lähteolukorra uuringutega (vaata tabel 12). Enne planeeringu kehtestamist
võetakse veeproovid Are vallas mõjupiirkonda jäävatest kaevudest ja Are jõest
praeguse olukorra fikseerimiseks ning proovide tulemused esitatakse planeeringu
lisas. Vete seisundit arvestatakse meetmete projekteerimisel ning Are jõe vee
seisundi andmed jäävad aluseks hilisemale seirele.
3. Settebasseinide asukoha valikul tuleb arvestada ala geoloogilist ehitust ja
valitakse sobiv settebasseini ehitusmetoodika, välistamaks so ovee infiltratsiooni
suurenemist lubjakividega seotud põhjaveekihti.
4. Arvutuse järgi on kuivendamise käigus ajaühikus eesvoolu juhtiva vee kogus
võrreldes Are jõe vooluhulgaga marginaalne, seetõttu ei ole lisameetmed
vajalikud üleujutuste ära hoidmiseks.
5. Kraavide kaldad peaks haljastama esimesel võimalusel,
turbaosakeste sissekannet kraavidesse ja kallaste erosiooni.

et

vähendada

Pikaajalised mõjud ja nende leevendamine
Pikajaliste mõjudena tuleb arvestada:
1. Teedeäärsed kraavid soosivad sademetevee kiiremat jõudmist eesvoolu
ning nende kaudu toimub ka setete edasikanne.
2. Suureneda võib soovee infiltratsioon lubjakividega seotud põhjaveekihti nii
settebasseinide piirkonnas kui ka tuulikute vundamendite rajamise tõttu.
Mõlema mõju konkreetsed leevendusmeetmed saab välja töötada projekteerimise
käigus.
Settebasseinid saab teha mahukamad, et neid saaks kasutada ka veekoguse
reguleerimiseks. Sobivate võimaluste olemasolul saab settebasseinidest väljunud
vee juhtida ette valmistatud lodualale ning lasta filtreeruda sellega piirnevasse
kraavi.
Täiendava meetmena saab teede ehitusel ja vundamentide alt välja kaevatud
turvast kasutada olemasolevate kuivenduskraavide täitmisel või tammide
ehitamisel, et vähendada ja stabiliseerida üldist äravoolu.
Soovee infiltratsiooni vähendamiseks tuleb settebasseinide asukohti valida
lähtudes geoloogilistest/hüdroloogilistest tingimustest ja vajadusel kasutada
settebasseinide isoleerimiseks tehismaterjale.
Vundamentide rajamisega ei kaasne olulist veepideme paksuse vähenemist, kuna
vundamendi mõõtmed on väga väikesed, seega vundamendi rajamise mõju
infiltratsioonile
on
tõenäoliselt
tühine.
Sellegipoolest
tuleb
vastavalt
geotehnilistele uuringutulemustele dimensioneerida tööprojektis vundamendid
ning
veepideme
väikese
paksuse
korral
rakendada
lisameetmeid
vundamendialuse vertikaalse veejuhtivuse vähendamiseks.
Tuleb märkida, et infiltratsioon põhjavette toimub soomasiivist ka käesolevates
tingimustes, juhul kui lubjakivides oleva põhjaveekihi (surve)tase on madalamal
kui veetase soos. Vastasel korral toimub vee liikumine soosetetesse ning soo
toitub hoopiski põhjaveest.
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Seire ja järelseire (vesi)
Ehitusaegsete leevendusmeetmete seireks tuleb koostada seireprojekt, mis
määrab vajalikud ehitusaegse ja järelseire pinna- ja põhjavee seirepunktide
asukohad, analüüsitavad näitajad, proovivõtu sagedused ning muud seire
kriteeriumid.
Geoloogilised ja geotehnilised tegevused ja uuringud planeeringu elluviimiseks on
toodud tabelis 12.
Tabel 12. Uuringute ja tegevuste ülevaade planeeringu elluviimise l:
Tegevus

Etapp

Eesvoolu (Are jõe)
seisund

1

2

Lähteolukorra
fikseerimine

Põhjavee seisund

Sisu

Are jõe vooluhulkade modelleerimine
ja valgala iseloomustus tehtud
valmis
Keskkonnaagentuuri poolt

Veeproovid Are jõest vee kvaliteedi
määramiseks
Joogivee seisundi fikseerimine
tarbekaevudes tuulepargi
mõjupiirkonnas

Teostatakse IPT Projektijuhtimine
märts 2016
OÜ poolt vastavalt lepingule
Teostatakse IPT Projektijuhtimine
OÜ poolt vastavalt lepingule ning Are märts 2016
valla poolt esitatud andmete põhjal

Põhjavee režiim planeeringualal
fikseeritakse rajatavate
vaatluskaevude põhjal (veetase ja
vee koostis) nii turbakihis kui ka
lubjakividega seotud veekihis

Vastavat kompetentsi omav asutus,
kellele on väljastatud
Enne vundamentide
hüdrogeoloogiliste tööde tegemise
ehitamist
luba

Olemasoleva
Selgitatakse olemasoleva
kuivendussüsteemi kuivendussüsteemi toimimine ning
olukorra
roll pinna-ja põhjavee režiimi
fikseerimine
mõjutana
Tuulepargi rajamise ja ekspluatatsiooniga kaasnevate võimalike mõjude
täpsustamine põhja- ja pinnaveele ning konkreetsete esialgsete
leevendusmeetmete väljatöötamine

Vastavat pädevust ja kogemust
omav projekteerija

Kuivendussüsteemi
projekteerimisel

Teostatakse IPT Projektijuhtimine
OÜ poolt vastavalt lepingule

valmis

Vastavat pädevust ja kogemust
omav projekteerija
Vastavat pädevust ja kogemust
omav projekteerija

Kuivendussüsteemi
projekteerimisel
Kuivendussüsteemi
projekteerimisel

Uuringu käigus selgitatakse geoloogilised tingimused
alal, veepideme paksus, kihtide veejuhtivus ning
geotehnilised tingimused rajatiste projekteerimiseks.
Geoloogilised- Uuringuandmed on aluseks leevendavate meetmete
Vastavat pädevust omav asutus
geotehnilised projekteerimiseks. Uuringu geotehniline osa tuleb teha
uuringud vastavalt ehitusgeoloogiliste uuringute läbiviimise korrale
ning EVS-EN 1997-2:2007, osale 2.

Enne vundamentide
tööprojekte

Ehitusaegne kuivenduse projekt koos leevendavate meetmetega

4

Ehitusjärgne vee ärajuhtimissüsteemi projekt koos leevendavate
meetmetega

Põhjavee seirekaevude rajamine.

Ehitusaegne
pinnavee seire

6

Aeg

Are jõe veerežiimi modelleerimine

3

5

Teostaja

Ehitusaegne
Seireprojekti põhjavee seire
koostamine

Järelseire

Määratakse seirepunktid pinnaveest
proovide võtuks, analüüsitavad
näitajad, proovivõtu sagedus ning
seire kriteeriumid
Määratakse seirepunktid
(vaatluskaevud) põhjaveest proovide
võtuks, analüüsitavad näitajad,
proovivõtu sagedus ning seire
kriteeriumid
Määratakse pinna- ja põhjavee
seirepunktid (vaatluskaevud)
proovide võtuks, analüüsitavad
näitajad, proovivõtu sagedus ning
seire kriteeriumid, arvestatakse
ehitusaegse seire andmeid

Jätkuva
turbakaevandamisega
turbatootmise vajadusele.
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Vastavat pädevust omav asutus

aladel

Enne vundamentide
ehitamist

Peale ehitusaegse
kuivenduse ja
leevendavate meetmete
Vastavat kompetentsi omav asutus, projekti valmimist
kellele on väljastatud
hüdrogeoloogiliste tööde tegemise
luba

tuleb

Peale ehitusjärgse vee
ärajuhtimissüsteemi
projekti valmimist

tagada

veerežiim

vastavalt
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Kui planeeringuala hakkab läbima Rail Baltica raudteetrass, siis tuleb selle
projekteerimisel/ehitamisel toimiv maaparandussüsteem veelkord läbi analüüsida
ning kujundada uus toimiv lahendus.
Üldjoontes säilib tuulepargi teede rajamisel praegune maaparanduslik situatsioon
(isevoolne kraavidel põhinev lahendus) ning märkimisväärseid negatiivseid
muutuseid veerežiimis ei ole põhjust eeldada.
Sellest tulenevalt ei kaasne ebasoodsat mõju väljaspool turbaväljasid toimivale
hüdroloogilisele režiimile ning planeeringualal on tegemist olemasoleva olukorra
säilitamise ja parendamisega.
Veevarustus
Tuulepargi rajamisel ei ole vajalik veeressursi (sh joogivee) kasutamine, mistõttu
olemasolevate veetarbijate olukorda tuulikuparkide rajamine ei muuda.
Õlireostusest
Tuulikutega seotud üheks võimalikus riskiks on peetud ka pinna- ja põhjavee
reostumist elektrituuliku seadmetes (nt käigukast) kasutatav õli (üldjuhul
paarsada kuni 500 liitrit tuuliku kohta) avariilise keskkonda sattumise tagajärjel.
Näiteks tuntud elektrituuliku tootja Gamesa elektrituuliku G90 gondlis on kokku
10 erinevat sõlme, mis vajavad õli. Kõige suurem kogus õli asub hüdraulika
sõlmes (punkt 5), kus on kokku 315 l õli. See vajab vahetamist 5 aasta järel.
Ülejäänud tehnosõlmedes on kasutatava õli kogus oluliselt väiksem (kõige enam
50 l, kuid enamasti 1,5 l ja vähem). Õlilekete ohu vältimiseks on tuuliku
hüdraulika sõlme all kogumisvann, kuhu koguneb õnnetuse korral seadmetest
välja voolanud õli.

Joonis 33. Tuuliku gondel ja õli tarbivad tehnosõlmed (allikas: Iberdrola).

Rahvusvahelise kogemuse põhjal tuulikute sedalaadi vigu praktiliselt ei esine. Ka
Eesti senises praktikas ei ole teada õlireostusjuhtumeid. Tehnoloogia on ka
arendatud selliseks, et õlivahetus toimub väga harva. Näites ca 7 aastat kasutusel
olnud WinWind tuulikutes ei olnud 2013 aastal veel õlivahetust teostatud, sest
algse õli kvaliteet oli jätkuvalt piisavalt hea (perioodiliselt võetakse õliproovid ja
neid testitakse laboris). Õlivahetus toimub üldjuhul selliselt, et tsisternauto sõidab
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kohale, vana õli pumbatakse voolikuid kasutades autosse ning uus õli
pumbatakse asemele. Õlivahetus teostatakse spetsialiseeritud ettevõtete ja
kvalifitseeritud spetsialistide poolt. Tööde teostamisaegse võimaliku õnnetusriski
maandamiseks on tööde teostajad ka varustatud vahenditega õnnetuse
tagajärgede koheseks likvideerimiseks.
Vanaõli käitlemisel tuleb kinni pidada vastavasisulistest nõuetest.
Seega on veekogude ja põhjavee reostumise risk kasutatud õliga on praktiliselt
olematu.
Kokkuvõttes võib öelda, et elektrituulikud (asjatundliku detailse planeerimise ja
projekteerimise
korral)
ei
avalda
negatiivset
mõju
pinnaveele
ega
maapinnalähedasele
põhjaveele/pinnaseveele.
Mõju
veekeskkonnale
on
tagasihoidlik ka ehitusetapis.

3.3.8 Jäätmetekke võimalused
Tuulest elektrienergia tootmisel kasutatakse taastumatuid loodusressursse
elektrituulikute ja muude seadmete (alajaamad) tootmisel ning tehnilisel
hooldusel (näiteks reduktoris kasutatav õli) ning mõningal määral ka teed
ehitamisel.
Tuulikuparkide ehitamisel tekivad valdavalt ehitusjäätmed sarnaselt muudele
ehitusobjektidele. Soovit uslik on tekkivad jäätmed sorteerida kohapeal ja suunata
korduvkasutusse.
Tuulikupargi ekspluatatsiooni käigus tekkivate jäätmete hulk on vähene kuid ka
nende käitlemine tuleb lahendada arukalt, arvestades tekkivate jäätmete
iseloomu ning järgides jäätmekäitluse alast seadusandlust ja kohalikke olusid
(jäätmeeeskirjad jms).
Jäätmeid vundamendi, metalli ja plasti näol tekib eeskätt elektrituuliku
demonteerimisel nende eluea lõppemisel, kuid
elektrituulikuid on lihtne
demonteerida ja nende materjal on taas- või korduvkasutatav (sealjuures on
paljude materjalide hind piisavalt kõrge ületades demonteerimise kulud).
Mõnevõrra
raskem
ja
majanduslikult
vähem
kasulik
on
likvideerida
betoonvundamente,
kuid
sellekohaste
nõuete
fikseerimisel planeeringus,
projektdokumentatsioonis, ehitusloas ja kasutusloas on võimalik taga da ka
vundamentide utiliseerimine elektrituuliku demontaažil.
Arvestades turbaväljale rajatavate vundamentide suhteliselt väikest pindala,
vundamendi kui jäätme inertset iseloomu (pinnase vms reostust mittetekitav)
ning ammendatud turbavälja suhteliselt madalat nii majanduslikku kui looduslikku
väärtust, ei ole demontaažil vajalik vundamentide likvideerimine. Otstarbekam on
jätta vundamendid maa sisse. Siiski on tähtis vundamendid vajadusel täiendavalt
täita (sobiva pinnasega, betooniga vms) et seal ei oleks inimesele ohtlikke
tühemikke (kambrid jms).
Vundamendi maapealne osa on vajalik heakorrastada näiteks pinnasega
katmisega ja maastikukujunduslikult ümbritsevaga sobivaks kujundada.
Asjakohaste
keskkonnale.
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3.3.9 Riigikaitse
Tuulikuparkide ja riigikaitse vahelisest mõjust saab rääkida mitmest aspektist.
Esmalt on energeetika ilmselgelt riigi üldist toimimist ja riigikaitset mõjutav
valdkond, milles ka tuuleenergeetikal on oma proportsionaalne osa. Kuna
sedalaadi
strateegilised
otsused
(energiapoliitika)
ületavad
käesoleva
teemaplaneeringu
otsustustasandi ja
käsitlusala,
siis
neid
käesolevaga
põhjalikumalt ei käsitleta.
Riigikaitse aspektist olulisimateks käesoleva teemaplaneeringuga seonduvateks
aspektideks on elektrituulikute võimalik mõju riigikaitselistele radaritele (nii
Kaitseväe
õhuseireradarid
kui Politseija Piirivalveameti radarid) ning
tuulikuparkide rajamise võimalikkus riigikaitselistele maadele.
Riigikaitseliste maade osas Tootsi Suursoo alal seoseid ei ole, mistõttu tegemist ei
ole antud juhul asjakohase teemaga. Samuti ei ole tegemist nö piirivalve radarite
tööpiirkonnaga.
Kõige põhjalikumalt on käesolevas töös vajalik käsitleda elektrituulikute
võimalikku mõju riigikaitse radaritele. Alljärgnevalt kirjeldame radarite üldist
tööpõhimõtet ja elektrituuliku võimalikku mõju radari seirevõimele (ülevaate
koostamisel on kasutatud Cybernetica AS ja TTÜ Küberneetika Instituudi poolt
koostatud sellealaseid dokumente).
Radarite tööpõhimõte ja elektrituuliku mõju radari seirevõimele
Radar (radio detecting and ranging) on seade, millega seiratakse ümbritsevat
ruumi. Radari seireulatus kaugusesse ja ka kõrgusesse oleneb konkreetse radari
tehnilistest parameetritest.
Õhuseires kasutatakse tänapäeval põhiliselt primaarradareid, mis pööreldes
ümber oma vertikaaltelje moodustavad enda ümber toorikujulise töötsooni ehk
seireala (vt joonis 33).

Joonis 33. Primaarradari töötsoon.

Töötsooni kuju sõltub eelkõige radari antenni suunakarakteristikutest. Radari
suurema töötsooni tagamiseks paigutatakse radarid tavaliselt asukohta, kus
puuduvad nähtavust varjavad looduslikud, aga ka inimtekkelised takistused.
Hiljem radari seirealasse rajatiste
lisamine võib vähendada radari seireulatust. See on ebasoovitav, sest radari
asukohavalikul sooviti leida just koht, kus oleks võimalikult vähe ümbritsevaid
takistusi ning kus radari seireulatus oleks maksimaalne.
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Radarseires
toimub
märkide
avastamine
(primaarradarite
puhul)
elektromagnetlainete väljakiirgamise ja objektidelt peegelduste vastuvõtmise (vt
joonis 34) ning analüüsimise teel.

Joonis 34. Primaarradari tööpõhimõte.
Radari sisendtraktis mõõdetakse vastuvõetud signaali võimsust ja kui see ületab
teatud piiri (tüüpilise mürafooni), siis loetakse selles punktis märk avastatuks.
Radarit ümbritsevas keskkonnas leidub piisavalt objekte, millelt radarikiired
samamoodi
tagasi peegelduvad, kuid mis ei ole meid huvitavad märgid. Sellised objektid
võivad olla puud ja põõsad, lainetus veepinnal, vihmapilv, pankrannik, autod jmt.
Neilt peegeldunud signaale käsitletakse kui müra, sest see ei ole radarseire
seisukohalt oluline informatsioon. Märkide avastamiseks peab suutma neilt
peegeldunud signaale mürast eristada.
Märkidelt peegeldunud signaalide eristamiseks mürast kasutatakse erinevaid
tehnikaid, mis võimaldavad mürasid maha suruda ja/või huvitavaid signaale esile
tõsta.
Müra kaardid - statsionaarsete radarite puhul kasutatakse asjaolu, et ümbruskond
kiiresti ei muutu ja jäetakse meelde tüüpilised müra parameetrid (peegeldused
ümbritsevatelt objektidelt) erinevatest suundadest ja erinevatelt kaugustelt.
Signaali töötlemisel lahutatakse vastuvõetud signaalist meelde jäetud müra
tüüpmudel ja analüüsitakse saadud tulemust. Sellise meetodi abil on võimalik
vastuvõetud signaalist välja filtreerida praktiliselt liikumatud objektid.
Doppleri effekt - on nähtus mis väljendub objektilt peegelduva signaali sageduse
muutumises kui see objekt läheneb või kaugeneb radarist. Selline nähtus
võimaldab avastada kiiresti liikuvaid objekte kui vastuvõetavast signaalist
filtreerida välja väljasaadetud signaali sagedus.
MTI (Moving Target Indication) - on tehnika, kus üksikute impulsside asemel
kasutatakse
impulsside pakette. Ühe sellise paketi jooksul muutub tüüpilise müraallika (mets,
torn) peegeldus vähe. Samas liikuvad objektid tekitavad impulsside vahel
faasinihked, mida on võimalik mõõta ja selle abil ka märke avastada.
Eelpoolkirjeldatud tehnikaid kasutatakse sageli kombineeritult, et vähendada
müra ja märkide signaale paremini esile tõsta.
Elektrituuliku võib tinglikult jagada kolmeks osaks, mis radarite tegevusraadiust
erinevalt mõjutavad: mast, turbiinikamber e gondel ja labad.
Mast on tüüpiliselt staatiline ehitis läbimõõduga mitmeid meetreid ja kõrgusega
kümneid meetreid. Radarite poolt vaadatuna on tegemist torniga, millel on suur
peegelduspindala, st. neilt peegelduv energia võib häirida radarite tööd. Mast
omab tuulegeneraatori osadest kõige suuremat peegelduspindala. Kui sellised
mastid on paigutatud piisava tihedusega võib neilt peegelduv energia osutuda
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niivõrd suureks, et radari automaatika on sunnitud vähendama väljasaadetava
energia hulka, et kaitsta vastuvõtutrakti, mis omakorda vähendab radari
võimekust märkide avastamisel suurematel kaugustel. Samuti tänu nende
suurusele moodustuvad mastide taha varjatud alad. Need alad on õnneks tänu
difraktsioonile kitsad ning vähenevad distantsi suurenedes, st. piisaval kaugusel
on mastide taga asetsevate märkide avastamine võimalik.
Gondel on posti otsa kinnitatud ruum, kuhu on paigutatud tuuleenergiat
elektrienergiaks muundav agregaat. Selle ruumi suurus on mõõdetav meetrites,
mistõttu kujutab ta endast ka suurt peegelduspinda radarikiirtele. Erinevuseks
mastiga on asjaolu, et turbiinikamber liigub kui elektrituulik ennast tuule suuna
muutumisel pöörab. See liikumine toimub aga piisavalt aeglaselt, et mitte oluliselt
eristuda mastide mõjust radarite tööle.
Kõige suuremaks mõjuallikaks on elektrituulikute pöörlevad labad, kuna labadel
on suur pind, nt. 50m pikkuse laba pindala on suurusjärgus 80m², ning labade
kiirusvektorid jäävad väga suurde vahemikku -- kui laba keskosas on kiirused
väikesed siis laba otsa kiirus võib küündida 100m/s=360km/h. Suuruse poolest
on sellise tuulegeneraatori labade pindala võrreldav suure reisilennukiga ning
nimetatud kiirus on tüüpiline väikelennukitele või helikopteritele.
Elektrituulikute labade pind on kumer ja radari poolt vaadatuna pidevas
liikumises, mistõttu radarikiired peegelduvad neilt erinevate nurkade all ning need
peegeldused võivad olla vahel väga tugevad, vahel nõrgemad. See muudab
labade tekitatava müra oluliselt erinevaks tavapärasest mürast (puude liikumine,
autod, tolmupilved) mille mahasurumiseks on radarite signaalitöötlus disainitud.
Radari
siganaaliprotsessoris
(Doppler
ja
MTI)
võimendatakse
labadelt
peegeldunud signaalid sarnaselt otsitavatele märkidele.
Tuulikuparkides,
kus
on palju elektrituulikuid, ilmnevad lisaks üksikute
elektrituulikute poolt tekitatavale mürale ka nende kombinatsioonid, mis
põhjustavad radarite signaalitöötlussõlmedes valemärkide avastamise. Seda
seepärast, et sarnased tuulikud pöörduvad tuulde sarnaselt ja nende labad
pöörlevad sageli justkui sünkroniseeritult, luues radarile pettekujutuse sobiva
kiirusega liikuvast märgist. Selleks, et vähendada tuulikuparkide segavat mõju
radaritele
on
vajalikud
täiendavad
filtreerimismeetodid
radarite
signaaliprotsessorites. Selliseid meetodid on aga radaritootjate poolt alles
arendamisel.
Põhimõtteliselt on radarite abil võimalik tuuleparkidest ka läbi näha, see võimekus
sõltub radari tüübist ja seadistusest. Kui radaril on selline võimekus, siis tuleb
eraldi hinnata, milline on selliste radarite võimekus tuulikupargi taga paiknevate
märkide avastamiseks, kuna tuulikuparki läbides osa signaali hajub ja radari
seireulatus väheneb. Ühe elektrituuliku perimeetri läbimisel vähe neb radari poolt
välja kiiratud signaali tugevus hinnanguliselt 3%. Samavõrra väheneb ka märgilt
tagasipeegeldunud signaal. Seetõttu on otstarbekas elektrituulikud paigutada
selliselt, et nad jääksid radari poolt vaadatuna üksteise taha, vähendades nii
võimalikke kadusid signaali tugevuses ning jättes rohkem radari tegevuse
suundadest häirimata. Samas jällegi ei tohiks need rivid olla liialt pikad, et nendes
suundades läbinähtavust täielikult mitte kaotada.
Ka tuulikupargi ümber moodustub ala kus märkide avastamine on oluliselt
raskendatud. Selle ala suurus sõltub radarikiire geomeetriast, kasutatavast
signaali sagedusest ja impulsside pikkusest. Mida suurem on kasutatav
lainepikkus, mida pikemad on impulsside pikkused, seda suurem on see ala.
Kõiki neid asjaolusid ja pidevalt täiustuvat tehnoloogiat ning arenevat
oskusteavet arvestades on radarite kasutajad tuulikuparkide arendamise
protsessides (eeskätt planeeringute koostamisel) väljendanud oma seisukohti.
Hetkel
seadusandlikud
normidena
väljendatud
piirangud
elektrituulikute
paigutamise osas radarite kontekstis puuduvad. Eelkõige lähtutakse aktiivsest
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koostööst ja kooskõlastamisest tagamaks võimalikult vähene radarite häirimine
mis on veel aktsepteeritav.
Sealjuures on näiteks kaitseministeeriumi seisukohad viimaste aastate jooksul
olnud mõnikord mittejärjepidevad ja protsessi teistele osapooltele raskesti
mõistetavad. Näiteks Purtse tuulikupargi planeering kooskõlastati 15.08.2008
kuid
5.10.2009
kirjas
märgitakse
sellesama
planeeringulahenduse
mittekooskõlastamisest ja seejärel pärast täiendavat koostööd kooskõlastati 2010
aastal
osade
konkreetsete
elektrituulikute
asukohad.
Nelja
maakonna
tuuleenergeetika teemaplaneeringu raames on Kaitseministeerium väljendanud
seisukohta
määratleda
(juuni 2010)
15
kilomeetri ulatuses
kaitseväe
õhuseireradaritest elektrituulikutele tõenäoliselt ebasobivaks alaks ja 15-100
kilomeetrises ulatuses täiendavat tähelepanu vajavaks alaks, kuid samas on
Kaitseministeerium
2010
aasta
augustis
kooskõlastanud
elektrituuliku
detailplaneeringu Muhu vallas vaid kümnekonna kilomeetri kaugusel püstitavast
radarist.
Seega võib väita, et tuulikuparkide arendamisel on radarite temaatika kahtlemata
oluliseks ning radari haldajate põhjendatud ja õigusaktidest tulenevate
seisukohtadega tuleb planeerimise arvestada. Tänu järjest sisukamaks muutuvale
teemakäsitlusele ja koostööle kõigi osapoolte poolt jõutakse mõistlike ja
tasakaalustatud planeeringulahendusteni.
Käesolevas
planeeringulahenduses
on
arvestatud
riigikaitseliste
radarite
kasutajate (Kaitseministeeriumi ja Siseministeeriumi Politsei- ja Piirivalveamet)
poolsete seisukohtade ja ettepanekutega.

3.3.10

Mõju lennundusele

Lennuliikluse seisukohalt on kõrgete rajatistega (tuulik) arvestamine
eeskätt lennuväljade lähiümbruses ohutu lennuliikluse tagamisel.

oluline

Lennuvälja või kopteriväljaku lähiümbrust reguleerib lennundusseadus, mille
kohaselt lennuvälja ja kopteriväljaku lähiümbrus on maa-ala, millel asuvatele
ehitistele kehtestatakse ohutu lennuliikluse tagamise eesmärgil kõrguspiirangud
ning kus reguleeritakse lennuliiklust mõjutada võivat muud inimtegevust.
Tootsi Suursoo tuulepark on lennuväljadest niivõrd kaugel, et otseselt seos
planeeringulahenduse ja võimaliku mõjuga lennundusele puudub.

3.3.11
Tuulikupargi mõju seoses elektri-, magnet- ja
elektromagnetväljaga
Tuulikuparkide rajamisel on sageli küsimuseks
raadio, televisiooni ja mobiilside kvaliteeti.

-

kuidas

tuulikud mõjutavad

Et tuuliku poolt tekitatud elektromagnetlained saaksid segada signaale, peavad
eksisteerima järgmised tingimused:
-

signaali olemasolu,

-

elektrituulik peab muutma raadiolaineid,

-

raadiosignaali vastuvõtja peab olema sisse lülitatud,

-

vastuvõtja peab olema aldis muudetud signaalile.
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Kogemused tuulikuparkidest, analüütiline modelleerimine ja EMI (Electromagnetic
Interference – elektromagnetiline mõjutus) uuringutest saadud kogemused
näitavad elektrituulikutest tulenevaid järgnevaid mõjutusi ja nende ulatust:
TV lainete mõjutus. See oli enne digitelevisiooni elektrituuliku töötamisel
tekkivate elektromagnetlainete mõjut uste murettekitavaim valdkond. Seda
tüüpi mõjutust iseloomustatakse tavaliselt pildi moonutuste kaudu (näiteks
pildi virvendus sünkroonis tuuliku labade pöörlemisega) (Hydro Tasmania,
2002 ; Sengputa and Senior, 1994). Selle probleemi lahenduseks on
tehtud palju tööd ning saavutatud ka edu. Oluline on veelkord mainida, et
need elektromagnetlained ei avalda mõju digitaalsele televisioonile ja
enamikele SAT TV võrkudele.
Kooskõlastamise perioodil soovis Keskkonnaamet et oleks täpsustatud õhu
kaudu leviva dvb-t signaalile (Zoom TV).
DVB-T (Digital Video Broadcast – Terrestrial) on tehnoloogia digitaalse
televisioonisignaali
ülekandeks
maapealsete
saatjate
("mastide")
võrgustiku
kaudu,
sarnaselt
seni edastatavale analoogtelevisiooni
signaalile
ning
samades
sagedusalades.
DVB-T
pole
ühilduv
kaabeltelevisioonivõrkudes
kasutatava
DVB-C
standardiga:
kuigi
sageduskanalid on samad, on teised edastusparameetrid erinevad.
Eestis opereerib DVB-T võrke AS Levira. Kasutuses on 3 võrku
(multipleksi), esimeses edastatakse tasuta vastuvõetavaid kodumaiseid
kanaleid ning see levib kõikjal Eesti territooriumil, teist ja kolmandat
kasutab AS Starman, kes edastab nendes tasulist kanalipaketti (zuum-tv),
mida saab vastu võtta vaid omades nende poolt väljastatud kiipkaarti, mis
toimib võtmena. DVB-T edasiarendus on DVB-T2, mida tavalised DVB-T
vastuvõtjad vastu võtta ei suuda. Lisaks võib DVB-T2 vastuvõtuks olla
vajalik uut tüüpi antenn, kuna DVB-T2 puhul võivad horisontaal- ja
vertikaalpolariseeritud signaalikomponendid esineda samaaegselt.
Senini ei ole võimalike häiringute temaatika päevakorral olnud ja näiteks
sellealsed kaebused vms ei ole ületanud uudisekünnist.
10.06.2011 saatis Hendrikson&Ko kirja AS Levirasse ettepanekuga
süvendada koostööd planeeringu koostamise raames võimalike häiringute
vältimiseks niivõrd kui see on vajalik ja võimalik planeeringu raames. AS
Levira poolt vastust ei tulnud, mis kaudselt samuti viitab probleemi
mitteeksisteerimisele.

-

FM raadio mõjutus. Elektromagnetlainete mõju FM raadiosidele on
täheldatud ainult labori tingimustes ja see avaldub tausta sahinana FM
raadio mängimise ajal. Sellel alal tehtud uuringud näitavad, et
elektrituulikute poolt tekitatud elektromagnetlained ei avalda mõju FM
raadiole isegi juba paarikümne meetri kaugusel olles. (Connell Wagner PPI,
2004).
Mõjutus
õhusõidukite
navigatsioonija
maandumissüsteemidele.
Ringsuunaline kauguse mõõtmise süsteeme (VOR, radar) on katsetatud
analüütiliste mudelite teel. Uuringud näitavad, et seisev tuulik võib
põhjustada häiringud VOR süsteemide töös. Töötava tuuliku korral
mõjutused tunduvalt nõrgenevad. Olemasolevad FAA (Federal Aviation
Authority) reeglid keelavad elektrienergia tootmiseks kasutatava ja
töötava tuuliku ehitamise lähemale kui 1 kilomeeter VOR süsteemist.
(Sengputa and Senior, 1994).
Eesti tingimustes on aktiivselt diskuteeritavaks ja käsitletavaks teemaks
elektrituulikute mõju radaritele. Seda teemat on käsitletud peatükis 3.9.

-

Mobiilside võrk koosneb kõrvuti asetsevatest tsoonidest, mille raadius
varieerub 2 – 10 km. Igal tsoonil on oma baasjaam, mis saadab ja võtab
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vastu signaali üle kogu antud tsooni. ACA (Australian Communications
Authority) uuris kolme mobiilside firmat, mille baasjaamad asusid
tuulikupargi läheduses. Kõik kolm teenusepakkujat tegid ka oma uuringud
ning kinnitasid, et tuulikupargid ei häiri signaali saatmist ega vastuvõtmist.
(Connell Wagner PPI, 2004).
Samas on tuulikute puhul tegemist suure ehitisega ning sarnaselt suurte
hoonetega võivad nad tekitada niinimetatud „surnud punkte”. Seetõttu
tuleks tuulikute paigutamisel arvestada ka suunda, kuhu tuulik mobiilside
baasjaamast jääb, et kaotada ära võimalikud „surnud punktid”.
Teadaolevalt puuduvad Eestis otsesed seadused, määrused ja standardid
telekommunikatsioonirajatiste
(näiteks
mobiilimastid
ja
televisiooni
mastid) ja tuulikute omavahelise planeerimise osas. Seniste tuulikuparkide
planeerimisel on
tehtud
koostööd näiteks mobiilsideoperaatoritega
vältimaks tuulikute konkreetset (detailset) paigutamist moel, mis võib
sidet segada.
Eelnevate
planeeringute
raames
on
tehtud
koostööd
mobiilsideoperaatoritega: EMT, Elisa ja Tele2. Konsultatsioonide raames
selgus, et otsest minimaalset vahemaad tuuliku ja mobiilimasti vahel ei
saa välja tuua ning üldjuhul ei nähta tuulikus takistust mobiilsidele, oluline
on jätkata koostööd konkreetsete tuulikuparkide edasisel täpsemal
planeerimisel (kui on selgumas konkreetsed tuulikute asukohad).
Seetõttu ei ole tuulikuparkide sobivusanalüüsil telekommunikatsioonimastide ümber moodustatud tuulikuid välistavaid tsoone.
-

Satelliitteenuste
mõjutus.
Geostatsionaarset
orbiiti
kasutavad
satelliitteenuseid ei tohiks tuulikutes tekkivad elektromagnetlained segada
ja seda tõusunurga erinevuse tõttu enamikel laiuskraadidel ja antennide
kasutamise tõttu. (Sengputa and Senior, 1994).

-

Südamestimulaatorite suhtes ei ole teadaolevalt mahukaid uuringuid
teostatud, kuna kaebuseid ei ole esinenud. Siiski on suhteliselt kindel, et
kui ka mingit mõju peaksid elektromagnetlained südamestimulaatoritele
avaldama, siis on need väga tühised ning ei ole ohtlikud.

Üldiselt on elektrituulikute poolt tekitatud elektromagnetlainete mõjutusi tugevalt
piiratud. Torn ja labad on sihvakad ja kumerad, seetõttu nad pigem hajutavad kui
takistavad ja peegeldavad laineid. Tüüpilised labad on valmistatud klaasiga
tugevdatud plastikust, mis on põhimõtteliselt elektromagnetlainete jaoks
läbipaistev. Vaatamata sellele, et tänapäevaste tuuleturbiinide mõjutused on väga
tühised, ei ole neid täielikult elimineeritud. Siiski kõikide potentsiaalsete
mõjutuste puhul saab neid leevendada, vältida või kompenseerida. Mõjutusi saab
minimiseerida
ja
elimineerida
kasutades
spetsiaalsete
lahenduste
kombinatsioonidega ja turbiinide õige asetusega.

3.3.12

Tuulikute ehitus- ja ekspluatatsiooniaegsetest riskidest

Korrektsel monteerimisel, kvaliteetsete ning nõuetele vastavate seadmete
kasutamisel ja ekspluatatsioonil ei ole elektrituulikutes lähtuv keskkonnarisk kuigi
suur, kollabeerumise juhud on üliharvad. Lisaks on elementaarne, et
tuulikuparkide arendajad ise on huvitatud oma seadmete pikaajaliselt tööst ja
tagavad seadmete stabiilsuse, mis hoiab ära vibratsiooni ja resonantsid. Siiski ei
ole võimalik välistada ka ekstreemseid juhtumeid, mille korral võib tekkida
reostuse oht. Ohustatavaks piirkonnaks on elektrituulikute lähiümbrus.
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Õnnetusjuhtumid
Sarnaselt muude seadmetega, võib ka elektrituulikutes ette tulla tehnilisi häireid,
mis võivad põhjustada ka õnnetusi. Inimesele võivad need ohtlikuks muutuda
juhul, kui tuuliku osad alla kukuvad või tuulik ise kollabeerub. Sama risk on
paljude teiste ehitiste puhul (nt hoonetel võib tuulega alla kukkuda katus). Kuna
tuuliku labad on enamasti klaaskiust, ei tähenda mõra selles või murdumine kohe
laba alla kukkumist.
Saksamaal, kus 2003. aastal oli 14 283 tuulikut, arvutati samal aastal toimunud
raskemate õnnetuste (nagu rootori- ja gondlikahjustused, põlengud) alusel välja,
et tõenäosus nende tekkeks on 1 õnnetus 500 kasutusaasta kohta. Seega on
tõenäosus väga väike. Hamburgis asuv firma TÜV Nord Gruppe on välja
arvutanud, et tõenäosus 10*10m suure tuulikuosa lendamiseks tuulikust 100 m
kaugusele 125 m kõrguse torni puhul on üks 10 000 kuni 100 000 kasutusaasta
kohta. Õnnetusi, kus kogu tuulik kokku kukkus, toimus Saksamaal nelja aasta
(2000 – 2003) jooksul vaid 5. (Deutscher Naturschutzring. Grundlagenarbeit für
eine Informationskampagne "Umwelt - und naturverträgliche Windenergienutzung
in Deutschland (onshore)” www.wind-energie.de.
2005.a. Hollandis avaldatud tuulikute keskkonnariskide käsiraamatus olid toodud
andmed Euroopas tuulikutega toimunud õnnetuste sageduse kohta („ Guidelines
on
the
Environmental Risk of
Wind
Turbines in the Netherlands“
http://www.ecn.nl/publications/PdfFetch.aspx?nr=ECN-RX--04-013).
Selle
kohaselt oli õnnetuste üldine esinemise sagedus 0,001, mis tähendab 1 õnnetust
tuhande kasutusaasta jooksul ehk aastas juhtub 1 õnnetus tuhande elektrituuliku
kohta.
Eraldi statistika on tehtud ka tuuliku osadega t oimuvate õnnetusjuhtumite
sageduse kohta, mis põhineb avalikustatud õnnetusjuhtumite statistikal (Tabel
EMD – Taani andmed ja ISET – Saksamaa andmed). Kõige suurem tõenäosus on
osakeste kukkumiseks gondli ja torni küljest – arvutuslikult juhtub selliseid
õnnetusi kord ca 590 kasutusaasta kohta. Terve tuuliku tiiva ärakukkumist tuleb
ette üks kord ca 1200 aasta jooksul. Gondli (k.a käigukasti ning teiste õli
sisaldavate osade) allakukkumine tuleb ette kord ca 3100 kasutusaasta jooksul.
Tiiviku tipu või tüki ärakukkumine toimub kord ca 3800 kasutusaasta jooksul ning
tuuliku täielik ümberkukkumine juhtub arvutuste kohaselt kord 7700 aasta
jooksul.
Tabel 13. Õnnetusjuhtumite sagedus osade lõikes (Allikas: „Guidelines on the…“).
Õnnetuste sagedus* (1/turbiini
EMD ja ISET andmed
kasutusaasta)
Osa
Arv
Soovitatav
Turbiini
Eeldatav
väärtus (95%
kasutusaastad
väärtus
määr)
Labad
27
42889
6.3*10- 4
8.4*10- 4
Tiiviku
ja tükid

tipp

Gondel
Torn
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24006

1.2*10- 4

2.6*10- 4

8.5

42889

2.0*10- 4

3.2*10- 4

2.5

42889

5.08*10- 5

1.3*10- 4
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EMD ja ISET andmed
Osa

Väiksed
detailid
(gondli

Arv

ja

21

torni küljest )
* - õnnetuste sagedus
kasutusaasta jooksul

Turbiini
kasutusaastad

17452
näitab õnnetuse

Õnnetuste sagedus* (1/turbiini
kasutusaasta)
Soovitatav
Eeldatav
väärtus (95%
väärtus
määr)
1.2*10- 3

1.7*10- 3

sagedust ühe turbiini kohta ühe

Õnnetusjuhtumite statistika põhjal võivad tuuliku küljest kõige kaugemale lennata
tiiviku tükid ja tiiviku labad. Tiiviku tükk on teadaolevalt lennanud kuni 500 m
kaugusele tuulikust. Tiiviku laba on lennanud kuni 150 m kaugusele. Tuuliku
ümberkukkumise korral on ohustatud ala ulatus võrdne torni ja laba
kogupikkusega. Gondli ja sealt pärit osakeste õnnetuste korral jäävad osakesed
aga suhteliselt torni lähedale (pool tiiviku läbimõõdust).
Tuulikuga juhtuvate õnnetuste sagedus on aja jooksul oluliselt vähenenud.
Näiteks tuuliku labadega toimunud õnnetusjuhtumite sagedus on võrreldes 1990ndate aastate algusega vähenenud 3,1 korda (oli 0,0026 ning nüüd 0,00084).
Seoses tuulikute tehnoloogia arenguga, jätkub tõenäoliselt õnnetuste sageduse
vähenemine.
Tuulikute jäätumine
Tuulikute puhul on ühe riskifaktorina käsitletav tiivikute jäätumine ja suurel
tiiviku kiirusel lahti murduvate jääkamakate oht. Eesti on suhteliselt riskivaba
kliimaga piirkond, kuid mõningane oht sellisteks juhtumiteks siiski esineb
(hinnanguliselt kuni 5-6 päeva aastas). Ohu minimiseerimiseks on erinevaid
tehnoloogilisi lahendusi, milliste seast peab tuulikute ülesseadja valima endale
sobivaima, kuid ohutuse tagava konkreetse lahenduse.
Tuulikute rootorite jäätumine on probleemiks teatud piirkondades (nt mägistel
aladel). Euroopa Komisjoni poolt juhitud projekti „Wind Energy Production in Cold
Climates” raames koostati nn jääkaart, mille järgi Eesti on ala, kus jäätumine on
juhuslik (skaalal tugev-palju päevi-vähe päevi-juhuslik) vt allpool asuvat joonist
35.
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Joonis 35. Potentsiaalne elektrituulikute jäätumisrisk.
Jäite esinemissagedus sõltub mere lähedusest, reljeefist ja koha kõrgusest
merepinnast. Kõige vähem tekib jäidet saartel ja rannikul, sest seal on
temperatuur kõrgem. 1950-2005 perioodi andmetel on jäidet registreeritud
rannikul keskmiselt 1 päeval aastas ja sisemaal 10 päeval aastas. Keskmiselt
kestab iga juhtum alla 1 ööpäeva, püsides kauem sisemaal. Jäite läbimõõt ei
ületanud 1991 – 2005 perioodil 10 mm.
Pöörlevatel rootoritel tekkivad jäätükid on suhteliselt väikesed ja arvutuslikult on
kindlaks tehtud, et nt tuule kiirusel 18 m/s lendab jäätükk maksimaalselt 100 m
kaugusele risti tuule suunaga. Suurim võimalik kaugus on 180 m. Saksamaal
soovitatakse aladel, kus jäätumise tõenäosus on „palju päevi” paigaldada tuulikud
ohustatavatest objektidest kaugusele, mis leitakse järgneva valemiga: 1,5x(torni
kõrgus+rootori läbimõõt). (Deutscher Naturschutzring Grundlagenarbeit für eine
Informationskampagne "Umwelt - und naturverträgliche Windenergienutzung in
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Deutschland (onshore)” 2005. www.wind-energie.de). Seda vaid juhul, kui tuulik
ei ole varustatud labade küttesüsteemiga või automaatse juhtimisseadmega, mis
jäätumise puhul seadme seisatab.
2007.a.
Kanadas
tehtud
uuringus
näidati
arvutuslikult
leitud
seost
õnnetusjuhtumi tõenäosuse ja kauguse vahel tuulikust (Recommendations for
Risk
Assessments
of
Ice
Throw
and
Blade
Failure
in
Ontario
http://www.canwea.ca/images/uploads/File/FINAL-CanWEAPositionOnSetbacks2007-09-28.pdf). Tulemustest selgus, et eksisteerib kriitiline kaugus tuulikutest
(ca 220 m), millest kaugemal väheneb õnnetusjuhtumite tõenäosus kiiresti. Seda
seost väljendab joonis 36.

Joonis 36. Tuulikutelt pärinevate jäätükkide lennukauguse arvutuslik tõenäosus
(tabamust 1 m2 kohta/aastas)

Arvutustes käsitleti jäätükke suurusega ca 10x10 cm ja massiga üle 1 kg.
Euroopa tuulikuparkidest kogutud andmed jäätükkide suuruse ja lennukauguse
kohta kinnitavad, et jäätükkide mõõtmed ulatusid kuni 1 kg, kuid enamasti olid
oluliselt väiksemad. Jäätükkide lennukaugus ulatus harilikult kuni 100 m
kaugusele tuulikust.
Õnnetusjuhtumite tõenäosus tuuliku vahetus lähenduses on 0,0006 tabamust
1m2 /aastas ehk teisisõnu tuuliku all seisvat inimest tabab ca 1 kg jäätükk kord
ligi 1660 aasta jooksul. Kriitilisel kaugusel (ca 220 m) on õnnetusjuhtumi
tõenäosus 0,00000001 ehk 1 tabamus 100 000 000 aasta jooksul (100 miljonit
aastat).
Kriitiline kaugus sõltub kõige rohkem tuuliku tiiviku otsa kiirusest, mitte tuuliku
suurusest. Enamike suurte turbiinide tipukiirused on suhteliselt sarnased.
Isegi toodud valemit aluseks võttes, ei kujuta Tootsi Suursoo tuuleparki
kavandatavad tuulikud jäätumisel ohtu elamutele. Lähemale jäävad teed on
väikese kasutusintensiivsusega.
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Üks levinuim moodus jäätumise ära hoidmiseks on tiivikute soojendussüsteemide
kasutamine, mis aitab sulatada tiivikule tekkinud jää.
Teine võimalus on kasutada jäätumisest teavitav süsteem. See sisaldab jäätumist
märkavat
sensorit, gondli kinnitustoendit ja infoedastuskaableid. Tuuliku
kontrollisüsteem toimib sel põhimõttel, et ta pidevalt võrdleb toodetava
elektrienergia kogust võimaliku toodetava energia hulgaga, mida tuulik võiks
valitsevates tuuleoludes toota. Juhul kui energiatoodang on alla 50% võimalikust
toodangust ja õhutemperatuur on alla 6 kraadi C (suurenenud jäätumise oht),
käivitub häiresüsteem ja tuulik lülitub ooterežiimile. See kontrollimehhanism
reageerib ka juhul kui tuuliku laba on kahjustatud, kuid tiivikutel jääd ei ole.
Tuulikute
tehniline
korrasolek,
mis
on
eelduseks
kõikvõimalike
riskide
minimiseerimiseks, garanteeritakse tuulikupargi haldaja/omaniku poolt kogu
ekspluatatsiooni perioodil.
Liiklusohutus
KSH töögrupi hinnangul ei ole tuulikud objektid, mis tõmbaksid autojuhtide
tähelepanu rohkem kui teeäärne hoone, metsatukk või näiteks tankla.
Teadaolevalt ei ole rahvusvaheliselt täheldatud korrelatsiooni tuulikute maantee
lähedase paigutuse ja liiklusõnnetuste sagenemise vahel.
Tootsi Suursoo tuulepark asub intensiivse liikluskoormusega teedest eemal.

Tuleoht
ning
võimalikkus

päästetöö

toimepidevus

ja

päästetöö

teostamise

Planeeringu ja KSH koostamisel on arvestatud Päästeameti poolt 2014 aastal
koostatud käsiraamatuga Päästeameti tegevused ruumilises planeerimises.
Päästeameti seisukohast on küsitud KSH programmi koostamisel ning planeeringu
kooskõlastamisel.
Tuulepargi
rajamisel
on
päästeameti
tegevuse
kontekstis
olulisimaks
tuleohtlikkuse temaatika.
Tuulepargi rajamine toimub ammendatud turbaväljal, kus siiski leidub turbakihi,
mis kuivade ilmaolude korral võib osutuda tuleohtlikuks. Sarnaselt tänase
olukorraga võib ka tulevikus inimliku vea tõttu (suitsukoni, läätsena toimiv
klaasnõu, mootorsõidukid jms) toimuda pinnase süttimine ja alguse saada
tulekahju. Tuulepargi rajamine otseselt ei suurenda täiendavalt tuleohu riski
tõenäosust. Olukorras, kus piirkonnas on rajatud teedevõrgustik ja seeläbi parem
juurdepääsetavus võib küll suurendada tulekahju tekkimise tõenäosust, kuid
samas loob parem juurdepääs ja aktiivsem järelvalve (nt tuuleaprgi operaatori
poolt) kiirema avastusvõimaluse ja tõhusama kustustustöö.
Elektrituulikud on valdavalt mittepõlevatest materjalidest (betoon, metall) ning
näiteks õlide kogus piirdub sadade liitritega ühe tuuliku kohta. Veelgi olulisem on
see, et kõik tuulikud on kogu aeg (24/7) väga täpse automaatika kontrolli all ja
tsentraalse mehitatud valvega. Kõikvõimalikud kõrvalekalded normaalsest tööst
tuvastatakse varakult ning tõenäosus tulekahju tekkimiseks elektrituulikus on
minimaalsed. Veelgi vähem tõenäoline on, et tuulikus tekkiv tuli leviks
ümbritsevale alale.
Siiski tuleb tuulepargi ehituse aegselt ja hilisemas opereerimise faasis arvestada
tuleohtliku
maastiku
aspektiga.
See
tähendab
vastavsisuliste
tulekustutusvahendite ja võimekuse olemasolu kas arendajal endal või koostöös
päästesruktuuridega (nii riiklik kui vabatahtlik).
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Päästetöö toimepidevuse ja päästetöö teostamise tagamiseks loob arendatav
teedevõrgustik ja nende korrashoid senisest oluliselt paremad võimalused.
Edasise
tuulepargi arendamise etapis tuleb projekteerimisel (teede ja
maaparanduse projekteerimine, milles arvestatakse ka hüdroloogilise režiimi
sobiva kujundamise vajadusega) näha vajadusel ette tuletõrje veevõtu kohad.
Osaliselt on see võimalik olemasolevate ja säilivate veekogude näol, täiendavalt
on võimalik rajada täiendavaid tulekustutusvee kogumise ja hoidmise veekogusid
(tiike). Selliste uute veekogude kavandamisel tuleb arvestada nende mõju
sookurgede koondumisele. Tuletõrjevee tiikide konkreetsed asukohad on seotud
vertikaalplaneerimisega (st vee voolamine ja kogunemine), mis lahendatakse
projekteerimise etapis, mistõttu nende konkreetseid asukohti planeeringu kaardil
ei näidata.
Päästetöö toimepidevuse tagamiseks on vajalik arvestada asjaoluga, et
elektrituulikud on kõrged ehitised. Väga väikese tõenäosusega, kuid siiski
eksisteerib tulekahju puhkemise võimalus tuuliku gondlis (ca sajakonna meetri
kõrgusel maapinnast). Tulekahju ärahoidmise, tuvastamise ja võimalusel
kustutamise süsteem on iga elektrituuliku üheks elementaarseks komponendiks.
Kuna aga igal tuulikumargil võib see olla detailides erinev, siis ei ole planeeringu
ja KSH raames võimalik täpselt fikseerida üksikasju. Üldreeglina peab elektrituulik
sisaldama tulekahju vältimise meetmeid, tulekahju tuvastamise süsteeme ja
võimalikke kustutussüsteeme.
Konkreetse tuulikumargi väljavaliku ja ülesseadmise järgselt tuleb teha
täiendavat koostööd päästeametiga määramaks konkreetse lahenduse pääste
toimepidevuseks vajalik ressurss ja elluviimise plaan.
Käesoleval ajal on planeeringualale lähimad riiklikud päästekomandod PärnuJaagupis, Vändras ja Pärnus. Lähimad vabatahtlikud päästekomandod on PärnuJaagupi, Are ja Taali päästekomando. Kõik päästekomandod asuvad kaugemal kui
15 minutilises ajatsoonis, tuleb märkida, et sellises tsoonis asub suur osa Eesti
territooriumist (orienteeruvalt pool).
Käesoleva planeeringu ja KSH raames ei hinnata päästetöö üldist (riiklikku /
süsteemset) korraldust, suutlikkust ega tegutsemispõhimõtteid. Eeldame et
päästetööde ja laiemalt sisejulgeoleku temaatikaga tegeletakse riiklikult ning
üksiku planeeringu koosseisus ei ole asjakohane teha ettepanekuid näiteks
komandode
ümberkorraldamiseks.
Eeldame
et
päästetööde
korraldamisel
jälgitakse vastavate ametkondade poolt pidevalt paljusid erinevaid muutusi (sh
planeeringute kaudu kavandatud uued tegevused) ning reageeritakse neile
vajalike süsteemsete muudatustega.
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Joonis
37.
Päästekomandod
ja
ajatsoonid
vastavalt
Päästeameti
päästekomandode
interaktiivsele
kaardile
(http://www.arcgis.com/home/webmap/viewer.html?webmap=45f7c0b650e54bb
da980c181b5a8e8dd&extent=21.3488,57.5497,28.7535,59.719). Sinise ovaaliga
on tähistatud tuulepargi piirkond.

3.3.13

Globaalne ja üleriigiline keskkonnamõju

Tuuleenergia kui keskkonnasõbraliku energia kasutamine on globaalses ja
üleriigilises kontekstis üldjuhul keskkonnasõbralikum kui fossiilsete kütuste
(näiteks Eestis valdava põlevkivi) kasutamine. Näiteks 1 kWh elektri tootmiseks
kulub umbes 1,4 kg põlevkivi. Kui 5% elektrist toodetakse Eestis tuule abil, siis
väheneb põlevkivivajadus sisemaise elektritarbe rahuldamiseks 0,67 mln tonni
aastas, mis ligikaudse arvutuse põhjal säästaks otsesest ümberkaevamisest
aastas 15 ha maad. Kaevanduse mõjuala taimkattele, loomastikule ja iseäranis
põhjaveele võib olla suurusjärke suurem. Põlevkivielektri tootmisel paisatakse 1
MWh elektrienergia tootmisega (tänase tehnoloogiaga) atmosfääri 1350 kg CO 2 e, 1,1-1,5 kg NOx -i ja 10-18 kg SO2 -e.
2006 aastal läbi viidud Vestas V90-3,0 MW tuuleturbiini uurimuses leiti, et see
tuulik toodab oma eluea jooksul vajaliku energiakoguse 6,6 kuuga. Oma eluea
jooksul toodab see tuulik aga ligikaudu 158 000 MWh energiat ehk keskmiselt 36
korda rohkem energiat kui ta ise oma elu jooksul kulutab. Väga heas asukohas
toodab see tuulik umbes 280 000 MWh oma eluea 20 aasta jooksul – võrreldes
seda mõjuga keskkonnale, siis paisatakse selle tuuliku töötamisega 230 000 tonni
vähem süsihappegaasi õhku kui sama energia koguse saavutamisel kivisöe
põletamisel. Lisaks sellele saab tuuliku eluea lõppedes 80% tuulikust
taaskasutada.
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Peab märkima Eesti põlevkivielektrijaamade tootmisvõimsuste tehnoloogilisi
reguleerimisvõime piiranguid, mistõttu ei suudeta kogu tuuleelektri toodangu
võrra võrdses koguses põlevkivi põletamist tänases süsteemis vältida.
Tuuleenergia üldisesse elektri süsteemi suunamine selliselt, et süstee m oleks
stabiilne ja efektiivne on väljakutse kõikide riikide ja elektrisüsteemide jaoks.
Tänu süsteemi pidevale täiustamisele ja uutele kogemustele on näiteks Euroopa
elektrisüsteemide
tuuleelektri
integreerimisvõime
pidevalt
paranenud
ja
eeldatakse jätkuvalt sellekohast edenemist (loomulikult on vaja selleks teha
elektrisüsteemis mitmeid ümberkorraldusi ja investeeringuid). Ka Eesti kontekstis
on tuuleelektri osakaalu suurendamiseks vajalik korrigeerida elektrisüsteemi.
Põlevkivi või näiteks kivisöe või fossiilse maagaasi põletamise vältimine
tuuleenergiaga asendamise kaudu pole maailmapraktikas ka ainuke aspekt.
Tähtis on ka katta maailmamajanduse kasvuga kaasnevat elektrivajaduse kasv
taastuvenergia allikate kasutamisega.
Globaalne ja ka üleriigiline positiivne keskkonnamõju jääb kohapeal tihtipeale
„kasuna“ tunnetamata, kuid vaatamata sellele see siiski eksisteerib ja seda tuleb
ka kohalike otsuste tegemisel arvestada.
Globaalse ja üleriigilise keskkonnamõju kontekstis on Tootsi Suursoo tuulepargi
arendamine olulise positiivse mõjuga ettevõtmine.

3.3.14

Kumulatiivsed mõjud

Mõju hindamisel pöörati tähelepanu ka mõju erinevale avaldumisviisile –
kumulatiivsusele, sünergilisusele ja ajalisele dimensioonile. Tuleb aga tunnistada,
et koosmõjude hindamise metoodika (ja pealegi kompleksele strateegilisele
dokumendile – antud juhul tuulikupargi teemaplaneeringule) ei ole maailmas
kaugeltki nii hästi välja töötatud kui nn tavaline mõju hindamine. Ka Eestis on
sellekohane teemakäsitlus suhteliselt uus ja kindlasti ka jätkuvalt täiendamist
vajav
kõigis
keskkonnakorraldusega
tegelevates
sektorites
(näiteks
vastavasisuliste metoodiliste materjalide väljatöötamine keskkonnaministeeriumi
kureerimisel jms).
Erialakirjanduses käsitletakse kaudseid ja kumulatiivseid mõjusid ning koosmõju
teemat järjest aktiivsemalt ja tähelepanu vajavana. Siiski on teema alles
arenemas ning ka näiteks definitsioone on ohtralt - seetõttu on rakenduslikes
keskkonnamõju
hindamistes
kõiki
kolme
tüüpi
mõjusid
käsitletud
koondnimetusega – kumulatiivsed mõjud (sarnaselt ka Eesti praktikas). Sisuliselt
on selline lähenemine õigustatud, sest kumulatsiooniaspekt on ühiselt omane
kõigi kolme tüübi keskkonnamõjudele.
Kumulatiivne
mõju
on
üksikute
tegevuste
ja
mõjuliikide
koostoimes
avalduv/tekkiv mõju (mis ei pruugi olla erinevate mõjude „aritmeetiline summa”).
Osaliselt on kumulatiivsust arvestatud eespool peatükkides käsitletud iga teema
juures integreeritult tavapärase keskkonnamõjude hindamise loogilise osana (nt
müra).
Samuti on
kumuleeruvana
arvestatud
tuulemõõdu
torne koos
elektrituulikutega.
Kumulatiivse mõju aspekt on Tootsi Suursoo tuulepargi teemaplaneeringu puhul
tähelepanuväärne seoses ka teiste võimalike tuuleparkide rajamisega piirkonda,
mis võiks võimendada negatiivseid aspekte.
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Erinevate
tuuleparkide
võimalikku
kumulatiivset
mõju
on
hinnatud
kõrgemalseisva
planeeringu
raames
(Pärnu
maakonna
planeeringu
tuuleenergeetika
teemaplaneering).
Tegemist
oli
Eestis
esmakordse
suurepindalalise
(4
maakonda
samaaegselt
koos
sarnase metoodikaga)
planeeringu koostamisega ja keskkonnamõju hindamisega ja seetõttu oli tegemist
varasemalt põhjalikuma asukohavaliku protsessiga. Seega on Tootsi Suursoo
võimalik
kumulatiivne
mõju
võimalike
teiste
tuuleparkidega
hinnatud
aktsepteeritavaks kõigis aspektides.

3.3.15
Tuuleturbiinide keskkonnakaitseliselt oluliste
tehnoloogiliste parameetrite analüüs parima võimaliku
tehnoloogia (BAT – best available technology) aspektist
Parima võimaliku tehnoloogia aspektist on eelistatud kaasaegseid suure
võimsusega elektrituulikuid väiksema võimsusega (näiteks nominaalne võimsus
alla 500 kW) seadmetele, sest suure võimsusega elektrituulikute keskkonnale
avaldatav mõju on toodetava elektrienergia kohta enamasti väiksem kui
väiksema võimsusega elektrituulikute puhul.
Tootsi Suursoo tuuleparki püstitatava tuuliku konkreetne mark ega mudel ei ole
veel lõplikult selge, kuid tegemist on kindlasti suure võimsusega kaasaegsete
uute tuulikutega.
Elektrituulikute konstruktsioonis kasutatakse nii sõrestik kui monoliitseid maste.
Kaasaegsete elektrituulikute puhul on levinumad monoliitsed mastid, mis
mõjuvad esteetilisemalt. Siiski on arendamisel ka tehnoloogiad, kus näiteks
sõrestikmastid kaetakse nö kangaga – selliselt saavutatakse väiksem masti kaal
ilma et suureneks mõju linnustikule, nahkhiirtele ja visuaalselt (vt näiteks artikkel
(http://www.greentechmedia.com/articles/read/Is-GEs-Space-Frame-WindTurbine-Tower-The-Future-of-Wind-Power)
Käesolevas planeeringus on fikseeritud nõue kasutada torutorniga või muud
visuaalselt sobiva lahendusega tuulikuid.
Arvestades tuulest energia tootmiseks sobivate alade piiratust tule b nende
piirkondade efektiivseks kasutamiseks eelistada elektrituulikuid, mis oleksid:
o suure kasuteguriga ning elektrivõrkude tööd toetavad kaasaegsed
elektrituulikud, mis annavad sama pindalaga maatükki kasutades rohkem
elektrienergiat,
o suure nominaalse võimsusega ja lülituksid tööle ning saavutaksid
maksimaalse võimsuse antud asukohale optimaalse tuule kiirusega,
reguleeritava müratasemega,
o monoliitse torniga (või nt kangaga kaetud sõrestikmast), millesse oleks
visuaalse reostuse vältimiseks integreeritud tuuleturbiini tööks vajalikud
lisaseadmed.
Tuulikuparkide planeerimisel/kujundamisel tuleb arvestada valdavate tuultega ja
paigutada tuulikud viisil, mis võimaldaks igal seadmel toota maksimaalselt
energiat. Ebaefektiivne on tuulikute paigutamine liialt tihedasti või valitsevate
tuulte suhtes vale nurga alla – tuulepealsed tuulikud tekitavad turbulentse
õhuvoo ning hakkavad tuulealustelt nö tuult ära võtma.
Maakasutusintensiivsus
(pindala
toodetava
kWh
keskkonnamõju on suurema võimsusega tuulikutel
tuulikutel.
Suurem
toodetav
energiakogus
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keskkonnasõbralikkust, kuna iga toodetava kWh kohta tuleb vähem utiliseerit avat
materjali, vähem visuaalset reostust, vähem võimalust lindude hukkumiseks jne.
Käesolevas planeeringus on fikseeritud nõue kasutada uusi elektrituulikuid (st
kasutatud elektrituulikute püstitamine on keelatud).
Tootsi Suursoo tuuleparki rajatavad tuulikud on käesolevaks ajaks kasutatava
informatsiooni põhjal kaasaegsed suure võimsusega tuulikud ning sobivad
kasutamiseks Tootsi Suursoo tuulikupargis. Tuulikute paigutus tuulikupargis on
praeguses planeeringulahenduses suhteliselt optimaalne.

3.3.16

Leevendavad meetmed ja seire

Vastavalt
KeHJS
(§40)
peab
KSH
aruanne
sisaldama
strateegilise
planeerimisdokumendi elluviimisega kaasneva olulise negatiivse keskkonnamõju
vältimiseks ja leevendamiseks kavandatud meetmeid.
Vastavad teemad on loogilisse teksti integreerituna esitatud vastavaid teemasid
käsitlevatesse peatükkidesse ning käesolevaga esitatakse kontsentreeritult
leevendavad meetmed. Kõik väljapakutud meetmed on reaalselt rakendatavad
ning nad on efektiivsed.
Kõige
tõhusamateks
meetmeteks
on
planeeringu
koostamisel tehtavad
ettepanekud, mis muutuvad planeeringulahenduse osadeks (st moodustavad
kehtestatava dokumendi sisuks). Eeskätt planeeringu ruumiline lahendus. Sellised
meetmed hoiavad ära ja leevendavad võimalikke negatiivseid keskkonnamõjusid,
kuid need ei ole nö klassikalised leevendavad meetmed, mida tuleb täiendavalt
ellu viia ja järgida projekti realiseerimisel (sest need on juba planeeringu ning
hilisema ehitamise ja ekspluatatsiooni loomulikud osad).
Planeeringu
seletuskirjas
(st
kehtestatav
dokument)
on
peatükk
Keskkonnatingimused ja seire,
mille järgimine on planeeringu elluviimisel
kohustuslik.
Mitmed leevendavad meetmed, mida ei ole võimalik planeeringulahendusse
integreerida on sisuliselt reguleeritud vastavate temaatiliste regulatsioonidega,
mis ka aeg-ajalt muutuvad.
Näiteks muinsuskaitse osas teostatakse osaliselt eeltööd planeerimise etapis, kuid
teatud määramatus jääb ka planeeringu realiseerimise perioodi. Selleks juhuks on
olemas muinsuskaitseliste leidude korral toimimist reguleeriv kord, mille
ümberkirjutamine KSH aruandesse ei ole mõistlik (sest see suurendab asjatult
KSH aruande mahtu ning võib olla eksitav kui vastav kord tulevikus muutub).
Varjutuse osas on lähtutud kavandatast eeldatavast tuulikust, rahvusvahelisest
kogemusest ning teadmisest et Eestis täna vastavsisuline norm puudub (ja
teadaolevalt ei ole ka koostamisel ega koostamise kavatsust). Leevendava
meetmena nähakse ette konkreetsete tuulikute ajutist peatamist juhul kui
varjutus osutub tulevikus olevat vastuolus normiga.
Sookured:
 kollases tsoonis on mõju leevendusmeetmeks sookurgede sügisrände
perioodiks tuulikute ajutine seiskamine varahommikul ja hilisõhtul kurgede
saabumise ja lahkumise ajal planeeringualalt. Väljalülitamise täpne
periood
ja
mõjutatud
tuulikute
asukohad tuleb välja selgitada
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ehituseelsete ja sellele järgnevate uuringute käigus, määrates Tootsi
ööbimiskoha sookurgede sisse- ja väljalennu dünaamika.
oranžis tsoonis tuleb ehituseelsete uuringute käigus määrata, kas ja
millises ulatuses sookured konkreetsete tuulikute asukohtades seda ala
rändeks kasutavad ning seejärel otsustada, kas tuulikute ajutine
väljalülitamine on piisav leevendusmeede.
punases tsoonis toodud tuulikud jäävad enim sookurgede sügisrände
aegsetele toitumisaladele mistõttu on nende mõju kõige suurem senistel
andmetel ja soovitatav leevendusmeede on tuulikute mitte rajamine
ehituse esimeses etapis.
Tootsi Suursoo tuulepark on võimalik valmis ehitada etappidena (näiteks
kahes etapis), eelistades ehituseelsete uuringute alusel vä iksema mõjuga
tuulikute asukohti praegustel andmetel (roheline, kollane ja oranž ala).
Tuulepargi ehitusjärgsete uuringute käigus on võimalik ala kasutust
täpsustada ja seejärel otsustada, kas ja millises ulatuses on ehituseelsete
uuringute alusel püstitamata jäänud tuulikute asukohas (punases tsoonis)
tuulikute rajamine siiski võimalik või mitte.

Osaliselt (linnustik ja nahkhiired) täpustakse leevendavate meetmete konkreetne
olemust veelgi edasise seire tulemuste alusel.
Tänasel päeval ei ole tuuleparkidele kehtestatud (näiteks Keskkonnaministeeriumi
poolt) ühtseid kriteeriume seire teostamiseks. Samuti ei ole välja kujunenud
sellekohast head tava. Mõningatel juhtudel on seire soovitused kirjutatud
projektide
keskkonnamõju
hindamise
aruannetesse,
kuid
nende reaalse
teostamise kohta on info lünklik.
Tootsi Suursoo tuulepargis ei ole spetsiifilist mahukat eelseiret ühegi näitaja osas
teostatud. Küll on aga tuginetud Pärnu maakonna planeeringu tuuleenergeetika
teemaplaneeringu raames teostatud mõningatele uuringutele: nt linnustik ja
nahkhiired (mis omakorda võtsid arvesse erinevaid seiretulemusi). Informatsiooni
elupaikade väärtuse kohta Tootsi suursoo piirkonnas saadi ka käesoleva
planeeringu/KSH’ga samaaegselt koostatud Rail Baltica KSH loodusuuringutest
(kuna üks Rail Baltica trassialternatiiv läbib ka Tootsi raba). Lisaks teostati 2015
aastal käesoleva planeeringu/KSH raames 3 eksperthinnangut: nahkhiirte alane
eksperthinnang (koostaja Rauno Kalda, OÜ Elustik) ning 2 linnustiku alast
eksperthinnangut -Hannes Pehlak, Eesti maaülikool / OÜ Xenus ning Aivar Leito,
Eesti Maaülikool.
Kui tuulikuparkidele kehtestatakse (näiteks Keskkonnaministeeriumi poolt) ühtsed
kriteeriumid seire teostamiseks ja planeeritav tuulikupark vastab neile
kriteeriumitele, siis tuleb vastavat seiret teostada.

Linnustiku seire
Käesoleva planeeringu/KSH käigus on jõutud järeldusele, et t agamaks tulevikus
kasutatava informatsiooni (nii konkreetset piirkonda käsitlev kui ka laiemalt
kasutatav) kvaliteedi paranemine on vajalik linnust iku eel- ja järelseire
teostamine Tootsi tuulepargi teemaplaneeringu alal.
Eeluuringud. Tuulepargi rajamise ja opereerimisperioodi mõju täpsustamiseks,
leevendavate meetmete kavandamiseks ja hilisemale seirele võrdlusaluse
loomiseks on vajalikud täiendavad ornitoloogilised uuringud:
1)
haudelinnustiku inventuur.
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2)
sookurekogumi
kujunemise
dünaamika
ja
sisseväljalennuteede täpsustamine koos kokkupõrkeohu mudeldamisega.

ning

Uuringute läbiviimine tuleb ajastada selliselt, et nende tulemusi on võimalik
tuulepargi edasisel rajamisel (st ka planeeringu kehtestamise järgselt) arvestada,
näiteks vajadusel olulist negatiivset mõju avaldavaid tuulikuid mitte rajades (st
planeeringu osaline realiseerimine). Tagada, et püstitatavatel tuulikutel on
juhtimisseadmetega,
mis
võimaldavad
ajutist
peatamist/pöörlemiskiiruse
vähendamist (see on küll üldjuhul niigi tuulikute standardvarustuses).
Sookurekogumi loendused tuleb läbi viia tihedusega üks kord nädalas perioodil
orienteeruvalt 4.09 – 8.10 kokku 6 korral.
Uuringuid ei ole vajalik tingimata teostada käesoleva planeeringu kehtestamise
(ja KSH) eelselt, vaid seda saab ka teha sellele järgnevalt (kuid loomulikult enne
ehitamist).
Ehitusjärgne seire. Seire eesmärgiks on jälgida tuulepargi rajamisele ja
kasutuselevõtule
järgnevaid
muutusi
haudelinnustikus
ja
sookurekogumi
käitumises ning hinnata lindude hukkumissagedust kokkupõrkel tuulikutega.
Kogutud andmete põhjal on vajadusel võimalik kavandada täiendavaid
leevendavaid meetmeid - näiteks elupaikade kvaliteedi parandamine, tuulikute
töörežiimi optimeerimine vms. Nende eesmärkide saavutamiseks on vajalikud
järgmised seiretööd:
1)
Kaitsealuste
haudelinnuliikide
inventuur sammuga
5
aastat
vähemalt kahel korral pärast tuulepargi lõplikku või olulises osas
valmimist.
2)
Sookurekogumi kujunemise dünaamika ja lennuteede uuringu
kordamine 2 või 3 sügisel vastavalt tuulepargi käikuandmise etappidele. 1.
uuring peaks toimuma pärast esimeste tuulikute töölehakkamist ja üks
uuring pärast pargi täismahus valmimist. Kui tuulepark ei avalda kogumile
olulist negatiivset mõju või on võimalik seda piisavalt leevendada, võib
seire jätkuda riikliku sookureseire raames (seiresamm 3 aastat).
3)
Hukkunud
lindude
otsimine
koos
otsija
tulemuslikkuse
ja
röövluskoormuse
testidega
kahel
aastal
esimeste
tuulikute
töölehakkamisele
ja
pargi
täismahus
käivitamisele
järgnevatel
lumevabadel perioodidel sagedusega kaks korda kuus.
Seireskeemi võib lähtudes seiretööde tulemuste analüüsist täpsustada . Seire ja
uuringute läbiviimise kava tuleb kooskõlastada Keskkonnaameti Pärnu-Viljandi
regiooniga ning nende tulemused tuleb avalikustada.
Nahkhiirte seire
Kuigi võib arvata, et kavandatava tuulepargi mõju nahkhiirtele ei oluline, peame
siiski vajalikuks tuulepargis eeluuringu ja realiseerumisjärgse seire läbiviimist (sh
üldise eesmärgiga tuuleparkide võimaliku mõju tuvastamiseks ja kumulatiivse
efekti väljaselgitamiseks, samuti tuulikute osalise peatamise meetme täpsete
tingimuste määratlemiseks).
Eeluuring viiakse läbi enne tuulikute püstitamist (kuid seda võib teha pärast
planeeringu kehtestamist ja ehituslubade väljastamist ), et kaardistada alal elavad
liigid ning nende liikumisteed ja toitumisalad. Peale uuringu läbiviimist saab välja
tuua potentsiaalsed ohukohad ja piirkonnad, kus nahkhiiri lendab rohkem ning on
seetõttu ka suurem hukkumise oht. Tulemused aitavad välja töötada konkreetsed
leevendusmeetmed ning seeläbi vähendada tõenäosust, et tulevikus esineb alal
probleeme.
Tootsi planeeringualal vajab kindlasti kontrollimist alal asuvate ajutiste
veekogude olulisus nahkhiirte toitumisalana.
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Ajakava: Kuna nahkhiirte elupaigakasutus võib olla aastaajast sõltuvalt väga
erinev peaks eeluuring katma kogu nahkhiirte aktiivsusperioodi, hõlmates
kevaded, suvist poegimisperioodi ja sügist. Rändeseirel tuleb arvestada
teadaolevate rändliikide saabumis ja lahkumisaegadega.
Kevadränne algab mai alguses ning kestab kuni juunini, sügisränne algab augusti
algul
(või
juuli
lõpul)
ning
kestab
ligikaudu
septembri keskpaigani.
Poegimisperiood kestab juunist juuli lõpuni.
Suure aastatevahelise varieeruvuse tõttu nahkhiirte elupaigakasutuses soovitab
EUROBATS uuringute kestvuseks 2 aastat. Uuringu optimaalseks korraldamiseks
ja piisava planeerimisaja tagamiseks peaks uuringu maht ja lähteülesanne olema
selge selle toimumise aasta alguseks.
Eeluuringu osad ja eesmärgid:
-Rändeseire. Uuringu eesmärkideks on selgeks teha, kas piirkonnas toimub
nahkhiirte rändeaegset kogunemist, millega võib kaasneda suurem loomade
hukkumisrisk. Rändetee olemasolust annab märku rändliikide möödalendude kasv
rändehooajal võrreldes muu ajaga. Uuringu tulemus võimaldab välja selgitada
ajaperioodi ja ilmastikutingimused, mille puhul on nahkhiirte lennuaktiivsus
piirkonnas kõige suurem. Suure rändeaktiivsuse korral on võimalik välja
selgitatud rändeperioodil
korrigeerida tuulikute töörežiimi ja ohtu minimeerida (vt, Ennetus ja
leevendusmeetmed).
- Aktiivsusperioodi aegne uuring. Uuringu eesmärgiks kindlaks teha, millised liigid
antud piirkonda kasutavad, millised alad on enim kasutatud ning kus on seega
suurim nahkhiirte hukkumisrisk. Uuringu tulemusi saab arvesse võtta tuulikute
asukohtade valimisel, mis võimaldab vähendada tulevikus tekkida võivaid
probleeme.
Uuring annab olulist infot ka võimalike leevendusmeetmete vajalikkusest.
Metoodika:
- Rändeseire. Rändeseire läbiviimsel soovitatakse kasutada automaatseid
nahkhiirteregistraatoreid, mis on paigutatud alale kogu rände jooksul püsivatesse
asupaikadesse. Võimalusel tuleb seadmed paigutatud labade töötsooni kõrgusele.
Juhul, kui see ei ole võimalik, siis madalamale. Suurte alade puhul tuleks
kasutada mitut seadet.
- Aktiivsusperioodi aegne uuring. Uuringu läbiviimisel on optimaalne kasutada
kombinatsiooni
transektloendustest
ja
punktloendustest
automaatregistraatoritega. Kuna nahkhiirte lennuaktiivsus on läbi hooja muutuv
ja oleneb tugevalt ilmastikutingimustest on tarvis transekte ja punktloendusi teha
aktiivsusperioodi vältel korduvalt. Transektloenduseid on uuringupiirkonnas
soovitatav läbi viia kaks korda kuus, transektid valitakse vastavalt teede
läbitavusele enne uuringut, nii, et need kataksid uuringuala võimalikult laialt.
Punktloenduste kohtadena võiks kasutada tulevaste tuulikute asupaikasid.
Tulemused:
- Rändeseire. Piirkonnas leiduvate liikide nimekiri; teada on kõrgema aktiivsusega
perioodid ja ilmastikutingimused, mille puhul on ala läbivate nahkhiirte hulk
suurim (korrelatsioon ilmastikuga). Tulemused näitavad suurima ohuga tingimusi.
- Aktiivsusperioodi aegne uuring. Teada on uuringuala suvel asustavad liigid,
kindlaks on tehtud olulisemad toitumis alad ja liikumisteed. Juhul, kui selgub, et
mõni oluline toitumisala paikneb vahetult planeeritava tuuliku kõrval saab välja
töötada asjakohased ennetus või leevendusmeetmed.
Järelmonitooring. Tuulikupargis on vajalik vähemalt 2 aasta jooksul pärast
tuulikute paigaldamist teostada tervet aktiivsusperioodi (kevadrändest mai
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alguses kuni sügisrände lõpuni septembri keskpaigas) hõlmav nahkhiirte seire,
mis sisaldab kahte tegevust:
1) nahkhiirte detektoruuring,
2) hukkunud nahkhiirte otsimine tuulikute alt /ümbruses.
Uuringu tulemusel esitatakse hinnang hukkunud loomade üldarvule, mis arvestab
korrigeerivaid faktoreid nagu otsinguperioodide vahelisel ajal kiskjate poolt
eemaldatud isendite hulk, otsijate otsinguefektiivsus, otsitava ala suurus
võrreldes pargi pindalaga.
Uuringu läbiviimiseks sobivaid metoodikaid on kasutusel mitmeid ning täpne
meetod lepitakse eelnevalt kokku töö tellija ja teostaja vahel ning see tuleb
kooskõlastada Keskkonnaameti Pärnu-Viljandi regiooniga.
Hukkunud isendite otsimise käigus saab valideerida, kas eeluuringu käigus
selgunud kõrgema riskiga perioodid peale tuulikute püstitamist ka tegelikku ohtu
põhjustavad ning vajadusel rakendada leevendusmeet meid. Teiseks tuleb
järelmonitooringu käigus jälgida nahkhiirte kevad- ja sügisrännet, mis võimaldab
hinnata nahkhiirte käitumise muutuseid võrreldes tuulepargi eelse perioodiga.
Teostatud seirete ja uuringute andmed tuleb avalikustada.
Veerežiim ning pinna- ja põhjavee seire
Tuulepargi rajamise tõttu ei ole ette näha olulisi negatiivseid mõjusid veerežiimile
ja
vee
kvaliteedile,
kui
rakendatakse
vajalikke
leevendusmeetmeid.
Ehitusperioodil heljumi ja suuremate osakeste jõudmist eesvoolu takistatakse ja
vähendatakse
spetsiaalselt
rajatud
settebasseinides
või
vahetult
kuivenduskraavides, sinna rajatud tammide või laienduste abil. Vees lahustunud
orgaanilise aine hulgale kuivendusveel Are jõe veekvaliteedile olulist mõju ei ole,
kuna suur osa jõe valgalast moodustub juba praegu turbavõtualadest.
Ehitusperioodil teostatud kuivenduse tõttu Are jõkke juhitav täiendav veekogus
on marginaalne ning lisameetmed ei ole vajalikud. Pikaajaliste mõjudena on
teedeäärsete kraavide kiirem sadevee ja setet e juhtimine eesvolu, mille
leevendamiseks tuleb projekteerida vajadusel settebasseinid või tammid,
laiendused kuivenduskraavides, ning soovee infiltratsioon lubjakividega seotud
põhjaveekihti settebasseinide ja vundamentide piirkonnas. Soovee infiltratsiooni
vähendamiseks
tuleb
settebasseinide
asukohti
valida
lähtudes
geoloogilistest/hüdroloogilistest
tingimustest
ja
vajadusel
kasutada
settebasseinide
isoleerimiseks tehismaterjale. Vundamentide rajamisega ei
kaasne olulist veepideme paksuse vähenemist, kuna vundamendi mõõtmed on
väga väikesed, seega vundamendi rajamise mõju infiltratsioonile on tõenäoliselt
tühine.
Sellegipoolest
tuleb
vastavalt
geotehnika
uuringutulemustele
dimensioneerida tööprojektis vundamendid ning veepideme väikese paksuse
korral rakendada
lisameetmeid
vundamendialuse
vertikaalse veejuhtivuse
vähendamiseks.
Konkreetsete
leevendusmeetmete
vajalikkus
ja
ulatus
määratakse
projekteerimise käigus.
Ehitusaegsete leevendusmeetmete seireks tuleb koostada seireprojekt, mis
määrab vajalikud ehitusaegse ja järelseire pinna- ja põhjavee seirepunktide
asukohad, analüüsitavad näitajad, proovivõtu sagedused ning muud seire
kriteeriumid.
Lisaks
fikseeritakse
planeeringu
lisasse,
enne
planeeringu
kehtestamist Are vallas mõjupiirkonda jäävate kaevude ja Are jõe veeproovid.

Tuulikute tehnilise
operaator.
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4 KSH kokkuvõte ja lõppjäreldused
Tuuleenergeetika on üks energeetika liike mitmete teiste seas. Tuuleenergeetika
arendamise peamiseks eesmärgiks on vähendada inimtegevuse mõju globaalsele
kliimale.
Käesoleva
planeeringu
raames
ei
seata
kahtluse
alla
ülemaailmsete
kliimauuringute tulemusi ja nende alusel tehtud rahvusvahelisel ja siseriiklikul
tasandil seadusandlike ning täideviivate institutsioonide poolt tehtud järeldusi ja
otsuseid.
Käesolev planeering lähtub arusaamast, et planeet Maa kliima on inimkonnale
ebasoovitavalt kiiresti muutumas, et vähemalt osaliselt on selles „süüdi“ ka
inimtegevus ning maailma elanikkond peab midagi ette võtma, et inimkonna poolt
põhjustatud kliimamuutused oleksid võimalikult väikesed.
Tootsi Suursoo tuulepargis planeerimislahenduse väljatöötamisega sama-aegselt
läbiviidud
konstruktiivne
KSH
protsess
oli
vajalik
parima
võimaliku
planeeringulahenduse koostamiseks. Suur osa KSH protsessis analüüsitud infot ja
selle põhjal tehtud ettepanekuid kasutati (võeti arvesse) planeeringulahenduse
koostamisel.
Tootsi Suursoo tuulepargis planeerimislahenduse väljatöötamisel lähtuti Pärnu
maakonna planeeringu tuuleenergeetika teemaplaneeringus fikseeritud nõuetest
ja põhimõtetest. Maakonnaplaneeringu näol on tegemist Eestis esmakordse
suurepindalalise
(4
maakonda
samaaegselt
koos
sarnase metoodikaga)
planeeringu koostamisega ja keskkonnamõju hindamisega ning seetõttu oni
tegemist varasemalt põhjalikuma asukohavaliku ja tasakaalustatud huvide
otsimise protsessiga.
Vältimaks negatiivset mõju sookurgede sügisrändeaegsele koondumisele on
vajalik tuuleelektrijaam välja ehitada 2 etapilisena.
Teise etapi moodustavad elektrituulikud nr 7, 8, 15, 16, 6 ja 14 (nn sookurgede
punases tsoonis asuvad tuulikud), mille ehituse võimalikkuse üle saab otsustada
pärast vastavasisuliste täpsustavate uuringute teostamist.
Esimeses etapis võib rajada kõik ülejäänud elektrituulikud.
Planeeringu elluviimisel ei ole ehitisi, mille ehitusprojekti koostamisel tuleb läbi
viia keskkonnamõju hindamine (KMH).
Planeeritaval alal ei ole ega planeerita keskkonnaohtikke objekte ega
(keskkonnakaitselist)kaitsevööndit
nõudvaid
rajatisi.
Edasisel maakasutuse
arendamisel tuleb arvestada tuulikute mürast tulenevaid võimalikke piiranguid
(eeskätt elamute rajamisel).
KSH töögrupi hinnangul ja arvestades kehtivaid
kavandatava tuulikupargi rajamine mõistlik realiseerida.
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Lisad
Lisa 1. Keskkonnamõju hindaja hea tava
Eesti Keskkonnamõju Hindajate Ühing (www.iaea.eu)
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