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Austatud Albu valla volikogu esimees, Albu vallavanem
Viidates 6. mai telefonivestlusele Kalju Kertsmiku ja Hannu Lambi vahel ning
hilisemale kirjavahetusele vallavalitsusega, avaldame käesolevaga oma seisukoha
Lapi kinnistule (12902:002:0189) planeeritava arenduse suhtes.
MTÜ Seidla tuuleveski on seisukohal, et planeeritava ala sihtotstarbe muutmine
ei ole kohane. Tegemist on ajaloolise põllumaaga, mida kohalikud põllumehed on
aastate jooksul pidevalt harinud, mis rikastab maastikupilt ning leevendab
mõnevõrra kolhoosi ajal ehitatud uuselamute inetust ja sobimatust külamiljöösse.
Soovitame vallal hoida uuselamute ala kompaktsena, eriti veel kui arvestada
ennustatud linnastumise möödapääsmatut tulevikutrendi.
Seidla tuuleveski on muinsuskaitsealune objekt ning on oma paiknevuse tõttu
maamärgiline objekt, mille vaadeldavus, paiknedes maanteede ristis, ulatub mitme
kilomeetrini. Kahjuks ei ole Albu vald mõistnud, et Seidla tuuliku näol on tegemist
unikaalse kultuuriobjektiga kogu Eesti jaoks. Seidla tuulik on võrreldes paljude teiste
taastamisel olevate või taastamiskõlblike tuulikutega väga soodsas olukorras just
tänu oma asukohale ning looduslikule miljööle. 
Meie jaoks on tähtis säilitada kogu miljöö tuuleveski ümbruses. Oleme väga palju
panustanud oma isiklikku aega ja raha, et Albu vallal oleks Seidlas korrastatud ja
atraktiivne kultuurimälestis, mida tuntakse üle kogu Eesti.
Eelkõige väärtusliku maastiku säilitamise huvides omandasime 2008.a. ka Lapi
kinnistu ning Seidla tuuleveski vahel asuva „Tuuleveski“ kinnistu.


Saadame mõned väljavõtted Albu valla kodulehel avaldatud Albu valla
üldplaneeringu eskiislahendusest 2011. aastast (allikas:
http://www2.jarvamv.ee/albuvv/public/Kitsenduste_kaart.pdf)
Viidatud üldplaneeringu eskiislahenduses on sedastatud:
DĂĂͲĂůĂĚĞĂƌĞŶĚĂŵŝƐĞůĞƐĞĂƚĂǀĂĚƚŝŶŐŝŵƵƐĞĚ͗
•
sććƌƚƵƐůŝŬƵůĞ ŵĂĂƐƚŝŬƵůĞ Ğŝ ĞŚŝƚĂƚĂ ŽůƵůŝƐĞ ƌƵƵŵŝůŝƐĞ ŵƁũƵŐĂ ŽďũĞŬƚĞ͕ Ğŝ ŬĂĞǀĂŶĚĂƚĂ ĞŐĂ
ƉƺƐƚŝƚĂƚĂŬƁƌŐĞŚŝƚŝƐŝǀƁŝƌĂũĂƚŝƐŝŶĂŐƵŵĂƐƚŝĚ͕ƚƵƵůĞŐĞŶĞƌĂĂƚŽƌŝĚũŵƐŝůŵĂććƌŵŝƐĞǀĂũĂĚƵƐĞƚĂ͘
•
DĂũĂŶĚƵƐƚĞŐĞǀƵƐ
ũĂ
ŵĂĂƐƚŝŬƵŚŽŽůĚƵƐ
ǀććƌƚƵƐůŝŬĞů
ŵĂĂƐƚŝŬĞů
ŬŽƌƌĂůĚĂƚĂŬƐĞ
ŵĂĂƐƚŝŬƵŚŽŽůĚƵƐŬĂǀĂǀƁŝŬĂŝƚƐĞĞĞƐŬŝƌũĂĂůƵƐĞů͘
•
sĂĂƚĞĚǀććƌƚƵƐůŝŬĞůĞŵĂĂƐƚŝŬĞůĞũĂǀĂĂƚĂŵŝƐǀććƌƐƵƐƚĞůĞƉĞĂǀĂĚŽůĞŵĂĂǀĂƚƵĚ͘

•

•

•

ŚŝƚĂŵŝƐĞů ǀććƌƚƵƐůŝŬƵŵĂĂƐƚŝŬƵ ĂůĂůĞ ƚƵůĞďũćůŐŝĚĂ ŬŽŚĂůŝŬŬƵ ĞŚŝƚƵƐƚƌĂĚŝƚƐŝŽŽŶŝŶŝŶŐ ŚŽŽŶĞĚ
ŚŽŽůŝŬĂůƚ ŵĂĂƐƚŝŬŬƵ ƐŽďŝƚĂĚĂ͘ sćůũĂƐƉŽŽů ŬƺůĂƐƺĚĂŵŝŬŬĞ ŚĂũĂĂƐƵƐƚƵƐĞƐ ĞĞůŝƐƚĂĚĂ ĞŚŝƚĂŵŝƐƚ
ĞŶĚŝƐĂĞŐƐĞƚĞůĞƁƵĞĂůĂĚĞůĞ;ǀĂŶĂĚĞůĞĂůƵƐŵƺƺƌŝĚĞůĞͿ͘
<Ƶŝ ũƵƵƌĚĞƉććƐ ǀććƌƚƵƐůŝŬƵ ŵĂĂƐƚŝŬƵ ĂůĂů ĂƐƵǀĂůĞ ŬĂůůĂƐƌĂũĂůĞ ǀƁŝ ŵƵƵ ŚƵǀŝǀććƌƐĞ ĂǀĂůŝŬƵ
ŽďũĞŬƚŝŶŝŽŶŵĂĂŽŵĂŶŝŬƵƉŽŽůƚƉŝŝƌĂƚƵĚŵŽŽƚŽƌƐƁŝĚƵŬŝŐĂůŝŝŬůĞŵŝƐĞŬƐ͕ƚƵůĞďŝŶĨŽƚĂŚǀůŝůƐĞůŐŝƚĂĚĂ
ũĂůŐƐŝĞĚĂƐŝŵŝŶĞŬƵǀƁŝŵĂůƵƐŝũĂŚƵǀŝǀććƌƐƵƐĞŬĂƵŐƵƐƚ͘
sććƌƚƵƐůŝŬĞůŵĂĂƐƚŝŬĞůĂƐƵǀĂĚƉƁůůƵŵĂĂĚũĂŬƵůƚƵƵƌƌŽŚƵŵĂĂĚƚƵůĞďŚŽŝĚĂŬĂƐƵƚƵƐĞƐ͘

/ůƵƐĂƚĞǀĂĂĚĞƚĞŐĂƚĞĞůƁŝŐƵĚ͗
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Seidla haljasala

Seidla

Väärtus: Vaade tuuleveskile. Vajalik Hoonete rajamine ei ole
hooldamine, kõrghaljastuse rajamine lubatud.
ei ole lubatud.




Seidla tuuleveski ümbrus on planeeritud väärtusliku maastikuna, kuid
kahetsusväärselt on planeeritav Lapi kinnistu piiranguvööndist ebaloogiliselt
välja lõigatud. Lisame käesolevale kirjale Paide-Rakvere maanteelt tehtud foto,
millel on punasega märgitud planeeritav ala, selleks et oleks võimalik hinnata
ehitiste visuaalsest mõju väärtuslikule maastikule ja miljööle Seidla tuuleveski
ümbruses.
Samuti juhime Teie tähelepanu asjaolule, et põllumaa sihtotstarbe muutmine
elamumaaks loob pretsedendi, millele tuginedes on kõrvalasuvate kinnistute
omanikel samasugune õigus oma maatükkide sihtotstarbe muutmist nõuda.
Oleme kõnealuses küsimuses ühendust võtnud Muinsuskaitseametiga ja edastame
kohalikule inspektorile käesoleva kirja koopia. Palume Albu vallal planeeringuga
jätkamisel arvestada MTÜ Seidla Tuuleveski seisukohaga.
Austusega,

MTÜ Seidla Tuuleveski
Triinu ja Hannu Lamp

www.seidlatuulik.ee
Tel. 51 41 800

