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Hiiumaa Vallavalitsuse pöördumine seoses Eesti mereala
planeerimisega ja Hiiumaa elektri varustuskindlusega
Head mereplaneeringu koostajad
Pöörame teie tähelepanu tänasele merealade planeeringu lahendusele, kus Hiiumaa elektriga
varustamise edasine areng on saanud tagasikäigu. Teeme ettepaneku mitte arvestada mereala
planeeringus Eleringi ettepanekut üleriigilise planeeringu muutmiseks, kus põhivõrku
Hiiumaale ei tooda. Palume kanda saarte toiteringi kaabellahendused mereala planeeringusse.
Avalikul arutelul tuuleenergeetika kaablikoridoride teemat käsitledes andsite vastuse, et
Eleringi seisukoha alusel olete loobunud põhivõrguga Hiiumaale minemast. Eleringi
merevõrgu valdkonnajuht selgitas, et majanduslikult pole see mõistlik ja hetkel tugevdatakse
vaid 110 kV ühendust Saaremaale. Kõik mereparkide liitumispunktid on ettenähtud mandrile.
Eesti merealade planeeringu 2035+ perspektiiv on 15+ aastat ning üleriigilise planeeringu
2030+ perspektiiv on 10+ aastat. Sellest tulenevalt soovib Hiiumaa Vallavalitsus, et
planeeringu koostamisel ei lähtutaks vaid käesoleva hetkehinnangust, millised investeeringud
on majanduslikult tasuvad ja millised ei ole.
Riigikohus leidis, et Hiiu maakonnaga piirneva mereala maakonnaplaneeringu
keskkonnamõju strateegilise hindamise raames olid nii tuulikute kui ka neid mandriga
ühendavate merekaablite mõjud ja seosed muude tegevustega jäänud välja selgitamata ning
asjakohased uuringud tegemata. Seetõttu Riigikohus tühistas merealade maakonnaplaneeringu
tuuleenergia tootmise alade osas. Muus osas planeering jätkuvalt kehtib.
Soovime, et Hiiu maakonnaga piirneval merealal Riigikohtu poolt tühistatud tuuleenergeetika
osa uuesti planeeritakse ja keskkonnamõju hinnatakse, et leida perspektiivsed
tuuleenergeetika arendamiseks sobivad alad.
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Hiiumaa Vallavalitsus ei saa nõustuda
Hiiumaa elektrivarustuse tugevdamise ja
taastuvenergia tootmisvõimsuste parandamise perspektiivist ilmajätmisega. MKM loob
tingimusi majandusarenguks ka saartel, sh investeeringute hankeks, mille peamiseks
eelduseks on elektri varustuskindlus.
Hiiumaa majandus tugineb peamiselt plastiettevõtetel, mis on energiamahukad. Tööstussektor
saab igal aastal kannatada elektrikatkestustest põhjustatud kahjudest.
Investoritel on jätkuv huvi Hiiumaale investeerida. Näiteks Lehtma sadamasse on soov rajada
innovatiivne plastliiprite tootmine probleemse plastjäätme baasil ja on ka mitmeid teisi
huvilisi. Ootame saarele suure andmekeskuse (serveripargi) investorit. Potentsiaalsed
tuuleparkide rajajad investeerivad merekaablitesse ja loodavad, et PPP-projektina saab teoks
ka ringtoite lahendus Hiiumaale, Saaremaale ja Muhusse. See avaks võimaluse meelitada
saarele andmekeskuste investorid, mis lisaks jahutusveele vajavad ka piisavat (reserv)
elektritoidet. Ka taastuvenergeetika laiem kasutuselevõtt ja arendamine nõuab elektrivarustuse
parendamist.
Koostatavas Lääne-Nigula üldplaneeringus on välja toodud Lääne-Eesti saari ja mandrit
ühendava kõrgepinge ringliini vajadus, et võimaldada elektrivarustuskindluse tagamine
tarbijatele Saaremaal, Hiiumaal ja Läänemaal ning parem meretuulikuparkide võrguga
ühendamine.
Samuti näeb Hiiumaa maakonnaplaneering 2030+ ette ringtoite kaabli paigaldamise Hiiumaa
ja mandri vahele.
Koostamisel on ka Hiiumaa energia- ja kliimakava, milles on tegevusi, mis eeldavad
korralikku ülekandevõrku.
Hiiumaa vallavalitsus soovib, et üleriigiline mereala planeeringu perspektiiv toetaks
põhitaristu arengu planeerimisega Hiiumaa majandusarengut ega elimineeriks juba eos
varasemalt seatud sihte.

Lugupidamisega
(allkirjastatud digitaalselt)
Reili Rand
Hiiumaa vallavanem

Koopiad:
Rahandusministeerium
info@rahandusministeerium.ee
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
info@mkm.ee
Lääne-Nigula Vallavalitsus
vv@laanenigula.ee

Saaremaa Vallavalitsus
vald@saaremaa.ee
Muhu Vallavalitsus
vald@muhu.ee
SA Hiiumaa Arenduskeskus
arenduskeskus@hiiumaa.ee;
Sulev.Alajoe@eas.ee
SA Saaremaa Arenduskeskus
info@sasak.ee
RaM REHO Hiiu talitus
Urve.Pill@fin.ee

Koostaja: Aivi Telvik
arenguspetsialist
aivi.telvik@hiiumaa.ee

