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Lähteseisukohad Tohera ja Aesoo küla
elektrituulikute arendusaladel P9 ja P10
detailplaneeringu koostamiseks
Esitasite Keskkonnaametile ettepanekute saamiseks lähteseisukohad Tohera ja Aesoo küla
elektrituulikute arendusaladel P9 ja P10 detailplaneeringu (edaspidi ka planeering)
koostamiseks. Detailplaneeringu koostamine nimetatud aladel on algatatud Põhja-Pärnumaa
Vallavolikogu 16.12.2020 otsusega nr 42 ja Tori Vallavolikogu 18.02.2021 otsusega nr 309.
Elektrituulikute arendusalad P9 ja P10 ning kavandatav tuulepark (vajadusel tuulepargid)
asuvad osaliselt Tori valla ja osaliselt Põhja-Pärnumaa valla territooriumil. Elektrituulikute
arendusala P9 paikneb Põhja-Pärnumaa vallas Rahnoja külas ning Tori vallas valdavalt Tohera
külas, arendusala kogupindala on 291,21 ha, millest 186,49 ha paikneb Tori valla territooriumil.
Elektrituulikute arendusala P10 paikneb Põhja-Pärnumaa vallas Vihtra külas ning Tori vallas
Aesoo külas, ala kogupindala on 269,42 ha, millest 35,8 ha paikneb Tori valla territooriumil.
Tutvunud lähteseisukohtadega, esitab Keskkonnaamet järgmised märkused:
1. Lähteseisukohtades on öeldud, et arendusala P10 asub kehtiva üldplaneeringuga ja Pärnu
maakonnaplaneeringuga määratud rohelise võrgustiku tuumalal. Elektrituulikute rajamine
rohelise võrgustiku alale ei tohi kahjustada rohelise võrgustiku toimimist ja sidusust.
Detailplaneeringu koostamise käigus tuleb hinnata tuulikute rajamisega kaasnevat mõju
rohevõrgustiku toimimisele. Keskkonnaamet peab vajalikuks rohelise võrgustiku osas
(arendusalale ja arendusala mõjualasse jäävad tuumalad ja ühenduskoridorid) elustiku
alusuuringute läbiviimise. Välja tuleb selgitada, millised loomastikurühmad alal elavad või
võrgustikku kasutavad, milliseid ökosüsteemiteenuseid ja väärtuseid võrgustik
potentsiaalseid pakub ning milliseid ohutegurid neid mõjutavad.
2. Maakasutuspiirangud – Detailplaneeringu alale P10 jääb lisaks kirjeldatud
maakasutuspiirangutele Kõrtsioja (Veneoja; Keskkonnaregistri kood VEE1135900)
veekaitsevööndid. Arendusala P10 asub lisaks asustatud metsise alal ning toimivate metsise
asurkondade vahel. Väga oluline on tagada sidusus erinevate elupaigalaikude vahel vältides
neis koridorides tuulikute rajamise. Eesti tingimuses peaksid need koridorid olema 1 kuni
2 km laiused ning ühegi asustatud elupaiga isolatsiooni jätmine ei ole lubatud. Metsise
kehtivas tegevuskavas (2015) toodud tuumaladele ei ole tuuleparkide kavandamine
soovitav.
3. Eritingimused, uuringud, mõõdistused – Keskkonnaamet nõustub, et vajalikeks uuringuteks
on linnustiku (eelkõige röövlinnud, kanalised) ja nahkhiirtega seotud uuringud, mis
annavad ülevaate nende liikide aastaringsest piirkonna kasutusest, sh pesitsus- ja rändeinfot.
Teostada tuleb vastavad välitööd liikide pesitsuskohtade leidmiseks. Röövlindude puhul
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tuleb arvestada 5 km laiust puhverala, teiste lindude puhul vähem. Keskkonnamõjusid tuleb
hinnata ka läheduses asutavatele kaitstavatele aladele (Pärnu jõe hoiuala, Tellissaare
hoiuala) ja vastavatele Natura 2000 võrgustiku aladele. Lisaks tuulikutele tuleb arvestada
ka vastava taristu (nt uued õhuliinid, maakaablid, teed) mõjusid ja kumulatiivseid mõjusid.
4. Detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise (edaspidi KSH) väljatöötamise
kavatsuses tuleb ära täpsustada mõjuala ulatus. Keskkonnaamet on käesoleva kirja lisas
välja toonud planeeringu eeldatavasse mõjualasse jäävad hetkel teadaolevad
looduskaitselised väärtused, millega tuleb detailplaneeringu ja KSH koostamisel arvestada.
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