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Tohera ja Aesoo külas elektrituulikute arendusalal P9 ja P10 detailplaneeringu koostamine
Esitasite Terviseameti lääne regionaalosakonnale tutvumiseks ja ettepanekute tegemiseks Tori vallas
Tohera ja Aesoo külas elektrituulikute arendusala P9 ja P10 detailplaneeringu lähteseisukohad.
Tori Vallavolikogu 18.02.2021 otsusega nr 309 algatati Tori vallas Pärnu maakonna planeeringuga
määratud elektrituulikute arendusaladel P9 ja P10 detailplaneeringu koostamine ja selle keskkonnamõju
strateegiline hindamine.
Detailplaneeringu eesmärgiks on rajada Pärnu maakonna planeeringus ja Tori valla üldplaneeringus
märgitud elektrituulikute arendusaladele P9 ja P10 elektrituulikud ja nende toimimiseks vajalikud
tehnovõrgud. Elektrituulikute arv, tehnilised parameetrid, tuulikute ja nende toimimiseks vajalike
tehnovõrkude täpsed asukohad selguvad detailplaneeringu menetluse käigus. Elektrituulikute arendusalad
P9 ja P10 ning kavandatav tuulepark (vajadusel tuulepargid) asuvad osaliselt Tori valla ja osaliselt PõhjaPärnumaa 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.
Arendusala P9 lähiümbruses on valdavalt haritava maa ja metsamaa kõlvikuga alad. Lähimad hoonestatud
kinnistud asuvad ~1 km kaugusel lääne suunas Tori vallas Tohera külas Saartaru katastriüksusel
(katastritunnus 80802:001:0581) ja loode suunas Põhja-Pärnumaa vallas Reimetsa katastriüksusel
(katastritunnus 93005:002:0016). Arendusala P10 lähiümbruses on valdavalt metsamaa kõlvikuga alad,
osaliselt võsastunud looduslikud rohumaad ning vähesel määral haritav maa. Lähimad hooned asuvad
lääne-edela suunal Põhja-Pärnumaa vallas Vihtra külas Kaljussaare katastriüksusel (katastritunnus
93005:002:0151), lõuna-edela suunal Tori vallas Aesoo külas Lehestiku katastriüksusel (katastritunnus
80901:001:0452) ning lõuna suunal Tori vallas Aesoo külas Lepiku katastriüksusel (katastritunnus
80802:002:0120).
Planeeringu või selle keskkonnamõju strateegilise hindamise käigus planeeritakse modelleerida
tuulepargist lähtuvat müra sh madalasageduslikku müra ja varjutuse ulatust, esitades müratasemete ja
varjutuse ajalise kestvuse kartograafiliselt ning tekstilise eksperthinnangu.
Terviseameti lääne regionaalosakond on tutvunud esitatud Tohera ja Aesoo külas elektrituulikute
arendusala P9 ja P10 detailplaneeringu lähteseisukohtadega ning ei esita täiendavaid ettepanekuid.
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