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Elektrituulikute arendusalade P9 ja P10 detailplaneeringu lähteseisukohtadele ja
keskkonnamõju hindamise programmile ettepanekute küsimine

Põhja-Pärnumaa Vallavolikogu algatas 16. detsembri 2020 otsusega nr 42 Rahnoja ja
Vihtra tuuleparkide detailplaneeringu koostamise ja keskkonnamõju strateegilise
hindamise aladel P9 ja P10.
Tori Vallavolikogu algatas 18. veebruari 2021 otsusega nr 309 Tori vallas Pärnu maakonna
planeeringuga määratud elektrituulikute arendusaladel P9 ja P10 detailplaneeringu
koostamise ja selle keskkonnamõju strateegilise hindamise.
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 291,2 ha, millest 186,5 ha paikneb Tori valla ja
104,7 Põhja-Pärnumaa valla territooriumil. Elektrituulikute arendusala P10 paikneb PõhjaPärnumaa vallas Vihtra külas ning Tori vallas Aesoo külas, ala kogupindala on 269,4 ha,
millest 35,8 ha paikneb Tori valla ja 233,6 ha Põhja-Pärnumaa valla territooriumil.
Tuulepargi detailplaneering koostatakse kogu arendusalasid P9 ja P10 hõlmavale
tuulepargile või tuuleparkidele Põhja-Pärnumaa Vallavalitsuse ja Tori Vallavalitsuse
koostöös – ühine detailplaneering võimaldab elektrituulikuid ja teenindavat taristut
optimaalsemalt planeerida.
Käesoleva kirjaga esitavad Põhja-Pärnumaa Vallavalitsus ja Tori Vallavalitsus planeeringu
koostamisse kaasatud isikutele elektrituulikute arendusalade P9 ja P10 detailplaneeringu
lähteseisukohad ja KSH programmi nende kohta ettepanekute saamiseks.
Palume esitada arvamused ja ettepanekud antud detailplaneeringu lähteseisukohtade
ja KSH programmi kohta hiljemalt 05.08.2022.
Detailplaneeringuga kavandatavat tegevust ja esitatud materjale tutvustav koosolek toimub
12. juulil kell 18.00 Vihtra Külakeskuses, Jõesuu tee 2, Vihtra küla Põhja-Pärnumaa vald
Pärnumaa 87603
Detailplaneeringu lähteseisukohtade ja KSH programmiga on võimalik tutvuda Tori valla
veebilehel https://www.torivald.ee/tohera-ja-aesoo-tuulikute-dp ja Põhja-Pärnumaa valla
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veebilehel https://www.pparnumaa.ee/ehitus-ja-planeerimine/detailplaneeringud/rahnojaja-vihtra-tuuleparkide-detailplaneering
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