
HEA PAIKUSE OSAVALLA JA TORI ELANIK!
Tutvustame teile Põlendmaa tuulepargi kavandamiseks algatatud eriplaneeringut. Uurime selle käigus, 

kas, kuhu ja millistel tingimustel oleks tuulepargi rajamine Paikuse osavalda ja Tori valda võimalik.

Meie eesmärgiks on kaasata kohalikku kogukonda ja avalikkust planeeringu protsessi kohe
algusest peale. Seeläbi saame varakult erinevate huvidega arvestada ja võimalikele muredele

planeerimisprotsessi käigus lahenduse leida. 

Mida me plaanime?

Enefit Green AS ja SW Metsatuul OÜ 
soovivad rajada koos Pärnu linna ja Tori 
vallaga ligikaudu 12 tuulikust koosneva 
tuulepargi. Arendajate esialgsel hinnangul 
võiks potentsiaalne tuulepark asuda kaardil 
kollase joonega märgitud Kõrsa raba ja 
Põlendmaa küla vahelisel alal.

Samas tuleb rõhutada, et praegusel hetkel 
on see eelkõige arendajate eelanalüüsi 
tulemusel valminud nägemus. Kas, kuhu ja 
kui suur tuulepark tuleb, on täna veel vara 
öelda. Eriplaneering ongi algatatud, et 
tuulepargi rajamise võimalikkust ja kõiki 
sellega kaasnevaid detaile koos kogukonna, 
arendajate, planeerijate ning keskkonna-
mõjude hindajaga uurida. 

Kuhu oleme praeguseks jõudnud?

Kohaliku omavalitsuse eriplaneering jaotub kahte etappi: 

Esimeses etapis kaalutakse ja võrreldakse tuulepargi 
jaoks võimalikke asukohti, et leida neist kõige sobivam. 

Teises etapis töötatakse välja juba detailsem lahendus, 
sealhulgas tuulikute arv, kõrgus ja nende paiknemine. 

Praegu oleme eriplaneeringuga faasis, kus meie konsultandid 
AB Artes Terrae OÜ ning Lemma OÜ on koostanud eriplaneeringu 
lähteseisukohad ja keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) 
väljatöötamise kavatsuse. Tegu on dokumendiga, mis kirjeldab 
planeeringu koostamise vajadust, eesmärki ja ülesandeid ning 
on aluseks KSH asukoha eelvaliku aruande koostamisele.

Arendajatele huvipakkuv ala           Eluhoonetest 1 km kaugusjoon           Keskkonnaalased piirangud

ETAPP 1
Märts 21 – November 22

•  Selgitatakse välja sobivad 
asukohad planeeringualal.

•  Tehakse otsus millise(te) 
asukohaga liigutakse edasi 
teise etappi.

ETAPP 2
Jaanuar 23 – Juuli 24

•  Hinnatakse detailselt tuule-
pargi mõju keskkonnale.

•  Tehakse otsus tuulepargile 
ehitusloa andmiseks.
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Miks tuuleenergia?

Nii oma kodukandi kui riigi seisukohast on oluline suuta 
suuremalt jaolt oma energia toota kohapeal. Tänaseks on 
teada, et Eesti lõpetab põlevkivielektri tootmise, mistõttu peame 
leidma keskkonnasäästlikumaid, aga samas töökindlaid viise, 
kuidas kasvavat nõudlust elektrienergia järele rahuldada. 
Lisaks on Eesti lubanud, et vähendab aastaks 2030 oma 
CO2 heitmeid poole võrra ja suurendab roheelektri osakaalu 
42 protsendini. Eksperdid on leidnud, et just tuuleenergia on 
Eestis kõige puhtam ja konkurentsivõimelisem viis, kuidas 
seda eesmärki täita.

Mis kasu saavad kohalikud?

Tuulepark toob kohalikele nii otsest kui kaudset kasu. Valitsus 
töötab praegu välja kohaliku kasu mudelit, millega makstakse 
omavalitsusele ja tuulepargi naabrusse jäävatele majapida-
mistele iga toodetud megavatt-tunni pealt rahalist toetust. 
Maismaa tuuleparkide puhul on hetkel välja pakutud kuni 
0,5 eurot ühe toodetud megavatt-tunni elektri kohta. 
Näiteks 12 tuulikuga tuulepargi puhul oleks tasu ligikaudu 
150 000 eurot aastas ja see jaguneb omavalitsuse ning 
mõjualasse jäävate majapidamiste vahel.

Otsese kasu kõrval muudab tuulepargi rajamine piirkonna 
ettevõtluskeskkonda atraktiivsemaks. Elektri otseühenduse 
võimalus tuulepargi lähistel, kus võrgutasu ei pea maksma, 
tekitab olulise konkurentsieelise nii juba olemasolevatele kui 
uutele suure elektritarbimisega ettevõtetele. Kui piirkonnas on 
tugevad ja suured ettevõtted, saavad sellest kasu ka kohalikud 
inimesed. Lisaks võib tuulepargi ja ümbritseva taristu ehitamine 
ja hooldamine luua uusi töökohti.

Ole eriplaneeringuga kursis

Tuulepargi rajamise võimalikkust saab uurida vaid konstruk-
tiivses dialoogis kohaliku kogukonnaga. Seetõttu oleme 
moodustanud töörühma, mis arutab regulaarse sagedusega 
teemade ja küsimuste üle, mis eriplaneeringu läbiviimise 
käigus tekivad. Julgustame kõiki inimesi, kel on arendusprojekti 
kohta küsimusi, mõtteid või ettepanekuid, pöörduma mõne 
töörühma liikme poole.
Eriplaneeringu käekäiguga saab end kõige paremini hoida kursis 
veebilehe www.polendmaatuulepark.ee kaudu. Avalikest välja-
panekutest, aruteludest ning tuulepargi külastusest teavitatakse 
inimesi linna ja valla kodulehel ning lehes. 

Kõik, kes soovivad olla eelvaliku tegemisse kaasatud, võivad 
sellest ka teada anda aadressil janno.poopuu@parnu.ee, 
sigrit.kasemets@torivald.ee või liituda infokirjaga 
info@polendmaatuulepark.ee. 

Eesootavad sündmused

Paldiski tuulepargi külastus: 4. septembril.
Sõit algab Paikuse kooli (Paide mnt 19, Paikuse alev) eest 
kell 10:00 ning tagasi oleme orienteeruvalt kell 16.00. 
Ekskursioonile saab registreerida 1. septembrini (k.a) 
www.polendmaatuulepark.ee või helistades telefonil 
+372 5620 3144.

Eriplaneeringu avalik väljapanek: 12. juuli – 9. september. 
Dokumentidega saab tutvuda www.polendmaatuulepark.ee 
veebilehel, samuti Pärnu Linnavalitsuses, Paikuse osavalla-
keskuses ja Tori Vallavalitsuses nende lahtiolekuaegadel. 
Kõigil on võimalik esitada sinna oma ettepanekuid.

Avaliku väljapaneku tulemuste arutelu: 19. oktoober kell 15–17 
Paikuse osavallakeskuse I korruse saalis.

Lugupidamise ja heade soovidega 

Pärnu linn
Tori vald
Lemma OÜ
AB Artes Terrae OÜ
Enefit Green AS
SW Metsatuul OÜ

Kiirete küsimuste arutamiseks ja
ettepanekute tegemiseks saate
ühendust võtta:

Janno Poopuu (Pärnu linn)
janno.poopuu@parnu.ee, +372 444 8346

Sigrit Kasemets (Tori vald)
sigrit.kasemets@torivald.ee, +372 5349 3355

Piret Toonpere (Lemma OÜ)
piret@lemma.ee, +372 505 9914

Heiki Kalberg (AB Artes Terrae OÜ)
heiki@artes.ee, +372 509 1874 

Oliver Zereen (Enefit Green AS)
oliver.zereen@enegitgreen.ee, +372 56 663 429

Klaus-Erik Pilar (SW Metsatuul OÜ, Sunly)
klaus.pilar@sunly.ee, +372 5620 3144
 


