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Metsa-Simmu detailplaneeringu algatamine  

 

Küsisite Terviseameti Lääne regionaalosakonna seisukohta Saaremaal asuva Metsa-Simmu detailplaneeringu 

algatamisele. 

 

Saaremaa Vallavalitsusele on Adepte OÜ 08.01.2019 esitanud taotluse detailplaneeringu algatamiseks Saare 

maakonnas Saaremaa vallas Võhma külas Metsa-Simmu katastriüksusel (katastriüksuse tunnus 

48301:006:0435, pindala 6,53 ha, 100% maatulundusmaa sihtotstarbega). Taotluse kohaselt on 

detailplaneeringu eesmärgiks kinnistu ehitusõiguse määramine ühe elektrituuliku rajamiseks (maksimaalse 

võimsusega 2 MW ja maksimaalse kõrgusega 100 m maapinnast), maa katastriüksuse sihtotstarbe muutmine, 

tehnovõrkude, juurdepääsu ja muu taristu planeerimine, keskkonnatingimuste seadmine planeeringuga 

kavandatu elluviimiseks, seadustest ja õigusaktidest tulenevate kitsenduste ja servituutide ulatuse määramine. 

Planeeringuala suurus on ca 6,5 ha.  

Alal on Mustjala Vallavolikogu 29.04.2011 otsusega nr 14 kehtestatud Mustjala külade üldplaneering.  Kehtiva 

üldplaneeringu kohaselt asub Metsa-Simmu maaüksus maatulundusalal. Ala piirneb ida suunast 

üldplaneeringujärgse reserveeritud tootmisalaga (olemasolevad ja kavandatavad tootmisalad) ning 

maatulundusaladega. Detailplaneeringuga soovitakse planeerida elektrituulikut, mille eesmärk on energia 

tootmine ja mis tähendab, et soovitakse muuta ala senist maatulunduslikku maa kasutamisotstarvet 

tootmisalaks. 

Planeeritava tuuliku müratase on 250 m raadiuses maksimaalselt 45 dB ja 500 m raadiuses 40 dB. Lähim 

eluhoone jääb ca 600 m kaugusele. Vastavalt detailplaneeringu lähteseisukohtadele on planeeringu raames 

kavandatud koostada ka mürahinnang. 

 

Terviseameti Lääne regionaalosakond on tutvunud esitatud Metsa-Simmu detailplaneeringu algatamise 

otsuse eelnõuga ja planeeringu lisamaterjalidega ning märgib järgmist: 

Metsa-Simmu detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise eelhinnangus on käsitletud tuuliku 

ehitamise ja töötamisega seonduvat võimalikku müra sotsiaalministri 04.03.2002 määruse nr 42 „Müra 

normtasemed elu- ja puhkealal, elamutes ning ühiskasutusega hoonetes ja mürataseme mõõtmise meetodid“ 

järgi. Ühtlasi on mainitud, et tuulikute mürale ei ole Eestis norme kehtestatud. 

Juhime tähelepanu, et alates 1.02.2017 kehtib välisõhus levivale mürale keskkonnaministri 16.12.2016 määrus 

nr 71 „Välisõhus leviva müra normtasemed ja mürataseme mõõtmise, määramise ja hindamise meetodid“ 

(KeM määrus nr 71). Nimetatud määrusega on kehtestatud tööstus- ja liiklusmürale piir- ja sihtväärtused. 

Piirväärtus on suurim lubatud müratase, mille ületamine põhjustab olulist keskkonnahäiringut ja mille 

ületamisel tuleb rakendada müra vähendamise abinõusid, sihtväärtus on suurim lubatud müratase uute 

planeeringutega aladel. KeM määrus nr 71 § 4 kohaselt käsitletakse tööstusmürana müra, mida põhjustavad 

paiksed müraallikad, sealhulgas elektrituulikud ja sadamad. Ehitusmüra piirväärtusena rakendatakse kella 

21.00-7.00 asjakohase mürakategooria tööstusmüra normtaset. 
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