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 ..., et on olemas ettepanek luua Apollo 
madalikule merekaitseala? 

..., et Apollo madalik on eriti oluline aulide 
jaoks? 

..., et need madalikud on olulised peatumis-, 
toitumis- ja talvitumisalad rändlindudele? 

Kas olete kuulnud, et Hiiumaa madalikel 
asuvad väärtuslikud looduslikud elupaigad? 

Kas olete kunagi Hiiumaal käinud? 
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Energia ja elektri tootmisel tuleks eelkõige 
kasutada põlevkivi 

Tuuleenergia tootmist tuleks tarbijate poolt 
toetada nii, nagu praegu 

Eestis tarbitakse juba piisavalt energiat 
taastuvatest allikatest (26% lõpptarbimisest) 

Tuleks toetada muud tüüpi taastuvenergia 
tootmist, kuid mitte tuuleenergiat 

Taastuvenergia tootmist tuleks Eestis toetada 

Olen taastuvenergiaallikate osas ELi 
eesmärkide poolt 
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Nõustun Ei nõustu 



Hiiumadalike võimalikud 
arenguvariandid 

 
1. Merekaitseala (MKA) 
2. Tuulepargi ehitamine (TP) 
3. Keskkonnahoidliku tuulepargi ehitamine (ÖKO-TP) 
4. Olukorra säilitamine (Muutusteta) 

 
 



Valik-katse meetod 
(discrete choice experiment) 

  
Olukorra 

säilitamine 
Alternatiiv 

A 
Alternatiiv 

B 

Apollo madalik Muutusteta ÖKO-TP MKA 
Lääne madalikud Muutusteta ÖKO-TP Muutusteta 
Kulu Teie leibkonnale 
(eurot aastas) 0 10 5 

TEIE VALIK       

VALIKÜLESANNE (NÄIDIS).  
Palun valige alternatiiv, mida eelistate enim: 

MKA – merekaitse ala; TP – tuulepark;  
ÖKO-TP – keskkonnahoidlik tuulepark 



 

Küsimustiku teema ei ole minu jaoks 
oluline 

Ma ei taha, et tuulepark asub 
Hiiumaa lähedal 

Ma ei saa endale lubada lisakulutusi 

Usun, et kogutud raha kasutatakse 
eesmärgipäraselt 

Usun, et saab rajada 
keskkonnahoidliku tuulepargi 

Küsimustikus on piisavalt infot 
valikuteks 

Pean taastuvenergia küsimusi 
oluliseks 

Hoolin keskkonnast 
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Tulemused 
• Kõrge maksevalmidus mere kaitseala rajamisel 

• 7 € inimese kohta aastas – MKA kõikidel madalikel 
• Kõrge maksevalmidus “keskkonnahoidliku“ 

tuulepargi ehitamisel  
• 6 € inimese kohta aastas  

• Maksevalmidus “tavapärase” tuulepargi rajamisel 
madal 

• Metoodika sobib konfliktsete kasutuste ja eelis-
tuste hindamiseks ning meetmete arendamiseks 
 
 



Kuidas edasi? 

Rajame tuulepargi, mis 
• annab kohalikele inimestele tööd ja täiendavat tulu 
• tagab energia tarnekindluse läbi targa võrgu 
 
AGA sellele lisaks 
• võimaldab automaatselt jälgida merekeskkonna 

seisundit suurel merealal 
• loob täiendavaid võimalusi õlireostuse kaitseks 
• ei mõjuta oluliselt mereelupaiku ega lindude rännet 
 



 
Tänud!  

 
 
GES-REG projekt: 
http://gesreg.msi.ttu.ee 

http://gesreg.msi.ttu.ee/en�
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