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Arvamuseavaldus-vastulause                                  Teie e-kiri 04.11.2019 
 
Saaremaa Volikogu on võtnud oma 31.10.2019 otsusega nr 1-3/106 vastu Pahapilli küla 
Varese sadama detailplaneeringu, mis on suunatud avalikule väljapanekule ja millele 
palutakse arvamusavaldust. 
 
Oleme omapoolsed arvamused ja vastuväited sellele detailplaneeringule esitanud eelnevalt 
juba oma 15.07.2017 kirjas endisele Mustjala Vallavalitsusele, 11.04.2018 kirjas Saaremaa 
Vallavalitsusele ning 10.07.2019 kirjas veelkord Saaremaa Vallavalitsusele, milles avaldasime 
oma arvamuse Adepte OÜ poolt eelviimasele - 30.05.2019 esitatud detailplaneeringule.    
 
Käesolev detailplaneering on Adepte OÜ poolt esitatud Vallavalitsusele 11.09.2019. 
Lugesime nimetatud versiooni läbi väga detailselt. Kõrvutades seda eelnevate 
versioonidega, sh. 30.05.2019 esitatud det.planeeringuga, selgus, et peale mõnesõnalise ja 
mitteolulise muudatuse ei ole erinevust varasema(te) versiooni(de)ga. Kuivõrd 
detailplaneeringu lahendust ei ole sisuliselt muudetud, jääme jätkuvalt oma juba eelnevalt 
(ülalmainitud kirjades) esitatud seisukohtade juurde ning palume neid arvesse võtta. 
 
Siinkohal rõhutame veelkord – Varese sadama lähinaabruses elavate Pahapilli küla 
püsielanikena ehk otseselt puudutatud isikutena ei ole meil allakirjutanutena mingeid 
vastuväiteid Varese sadama korda tegemisele, kuid jääme kindlale veendumusele, et 
sadamat saab arendada ka ilma sellesse tuulegeneraatorit planeerimata.  
 
Detailplaneering näeb ette muuta Varese sadam meresadamaks. Sadama kui sellise 
funktsioonideks on veesõidukite teenindamine, mitte elektri tootmine. Sadamaarendaja 
demagoogiline väide, et Varese sadama tõrgeteta toimimiseks ja varustuskindluse 
tagamiseks on vajalik võimsa ja üle 80m kõrguse tuulegeneraatori olemasolu, ei ole (sadama 
lähinaabruses elavate inimeste ning kinnistuomanike huve silmas pidades) millegagi 
õigustatav ja on seletatav vaid üldtuntud asjaoluga, et tegemist on tuuleenergeetikaga 
tegeleva eraettevõtjaga, kelle sihiks on oma erahuvi ehk tuulikuäri arendamine. 
 
Sadama kõrval asuvad inimeste kodud ning suvekodud, sealhulgas ka meie kodu. Uued 
inimesed ostavad siia kinnistuid, lootuses korraldada oma elu seni veel unikaalses 
looduslikus keskkonnas. Neid kodusid ja kinnistuid ei ole võimalik teisaldada kahjulike 
mõjude eest, mida toob kaasa planeeringus kavandatav  tuulegeneraator.  Küll aga saab 
neid mõjusid ära hoida tuulegeneraatori mittepaigaldamisega.  

AADRESS AADRESS AADRESS AADRESS

AADRESS AADRESS AADRESS AADRESS

AADRESS AADRESS AADRESS AADRESS

AADRESS AADRESS AADRESS AADRESS

mailto:vald@saaremaavald.ee


Meenutame, et Saaremaa Vallavalitsus on varem avaldanud oma seisukoha oma 24.05.2018 
kirjas nr 5 2/3355 1, et detailplaneering ei vasta Saare maakonnaplaneeringule 2030+ ning 
tuulegeneraator peaks asuma elamutest 1000 m kaugusel ning samuti on ka Saaremaa valla 
ehituskomisjon leidnud Varese sadama detailplaneeringu lahendust arutades, et 
tuulegeneraatori rajamine sinna ei ole võimalik. Kusjuures hääletus, millega keelduti 
tuulegeneraatori rajamist toetamast, oli komisjonis sisuliselt ühehäälne. Hoopis kummastav 
on sellega seoses fakt, et olukorras, kus  Saaremaa Volikogu on otsustanud sisuliselt 
muutmata detailplaneeringu vastu võtta ja on selle alles avalikule arutelule suunanud, on 
arendaja sadamasse toimetanud juba kavandatava tuuliku masti ning generaatori osad. 
Sellises valguses Saaremaa Vallavalitsuse poolt oma seisukohtade muutmine olukorras (kus 
detailplaneeringu lahendus ei ole sisuliselt muutunud) tekitab tahtmatult küsimusi selle 
menetluse õiguspärasuses ja erapooletuses. 
 
Sadamasse planeeritavaga kaasnev mistahes reostus ei tohi levida väljapoole omanikule 
kuuluvat territooriumi – ei müra, ei varjutushäire, ei visuaalne reostus. Samuti ka 
emotsionaalne reostus, mis on silmas pidades Pahapilli küla miljööväärtust, mitte sugugi 
vähem olulised vastuargumendid sadamasse kavandatavale tuulegeneraatorile. 
Palume siin esitatud seisukohad arvesse võtta.  
 
 
Lugupidamisega, 
 
Krista Saarna  
Pahapilli küla, Sarapuu talu. 
 
Tiit Vimberg 
Pahapilli küla, Sarapuu talu. 
 
/allkirjastatud digitaalselt/ 
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