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1. SISSEJUHATUS 

Käesolev eksperthinnang on koostatud eesmärgiga määrata Saaremaa vallas Võhma 

külas Metsa-Simmu detailplaneeringuga kavandatava tuuliku töötamisega kaasnev 

müratase lähimatel elamualadel ning vastavus kehtivatele nõuetele. Vajadusel tuuakse 

välja soovitused leevendavate meetmete rakendamiseks (nt piirangud tuuliku töörežiimile 

teatud tuule suuna korral). 

Planeeringualaks on Saare maakonnas Saaremaa vallas Võhma külas Metsa-Simmu 

(48301:006:0435) katastriüksus. Detailplaneeringu eesmärk on kinnistu ehitusõiguse 

määramine ühe elektrituuliku rajamiseks (maksimaalne tuuliku võimsus on 2 MW, 

maksimaalne kõrgus 100 m maapinnast); katastriüksuse sihtotstarbe muutmine; 

tehnovõrkude, juurdepääsu ja muu taristu planeerimine; keskkonnatingimuste seadmine 

planeeringuga kavandatu elluviimiseks; seadustest ja õigusaktidest tulenevate 

kitsenduste ja servituutide ulatuse määramine. Planeeringuala ligikaudne suurus on 6,5 

ha. 

Olemasolevad lähimad elamualad ning eluhooned asuvad kavandatava tuuliku asukohast 

kaugemal kui 500 meetrit, sh lähim eluhoone (Saadu kinnistul) ca 560 m kaugusel. 1 km 

raadiusesse tuulikust jääb 8 eluhoonet, mille puhul tuuakse ka eraldi välja arvutuslik 

müratase eluhoone tuuliku poolsel küljel (lisaks kaasati  arvutustesse veel 2 eluhoonet, 

mis asuvad mõnikümmend meetrit kaugemal).  

Lähipiirkonnas ei toimu märkimisväärset tööstuslikku tegevust ning puuduvad 

märkimisväärsed olemasolevad müraallikad.  Kavandatavast tuulikust lähima 2..3 km 

kaugusel ei asu ka teisi tuulikuid, mis võiksid koosmõjus teoreetiliselt mürataset 

suurendada. 

Kavandatava elektrituuliku töötamisega kaasnev müratase peab lähimate müratundlike 

hoonete juures vastama keskkonnaministri 16.12.2016 määruses nr 71 „Välisõhus leviva 

müra normtasemed ja mürataseme mõõtmise, määramise ja hindamise meetodid“ toodud 

nõuetele. Mürahinnangu koostamisel arvestatakse ka keskkonnaministri 06.10.2016 

määrust nr 32 „Välisõhus leviva müra piiramise eesmärgil planeeringu koostamisele 

esitatavad nõuded“. 

Käesolev töö on koostatud, kontrollitud ja heaks kiidetud vastavalt Hendrikson & Ko OÜ  

kvaliteedipoliitikale. Hendrikson & Ko juhtimissüsteem on sertifitseeritud vastavalt  

kvaliteedistandardile ISO 9001: 2015. Töö tellijaks on Adepte OÜ. 
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2. MÜRA NORMTASEMED 

Planeeringuala mürasituatsiooni hindamisel lähtutakse keskkonnaministri 16.12.2016 

määruse nr 71 „Välisõhus leviva müra normtasemed ja mürataseme mõõtmise, 

määramise ja hindamise meetodid“ nõuetest. Määruse nõudeid tuleb täita planeerimisel 

ning ehitusprojektide koostamisel. Määrust ei kohaldata alal, kuhu avalikkusel puudub 

juurdepääs ja kus ei ole püsivat asustust, ning töökeskkonnas, kus kehtivad 

töötervishoidu ja tööohutust käsitlevad nõuded.   

Eraldi normatiivid on kehtestatud liiklus- ja tööstusmürale. Tööstusmüra eespool 

nimetatud määruse tähenduses on müra, mida põhjustavad paiksed müraal likad sh 

elektrituulikud. Tööstusmüra normid on üldjuhul rangemad kui vastavad liiklusmüra 

normväärtused, kuna tehnoseadmete müra spektraalseid omadusi (näiteks võimalik 

tonaalne ja/või ebaühtlase tekkega müra) peetakse mõnevõrra häirivamaks kui 

tavapärast sõiduvahendite müraspektrit.  

Müratundlike alade kategooriad määratakse vastavalt üldplaneeringu maakasutuse 

juhtotstarbele järgmiselt:  

 I kategooria – virgestusrajatiste maa-alad ehk vaiksed alad, 

 II kategooria - haridusasutuste, tervishoiu- ja sotsiaalhoolekandeasutuste ning 

elamu maa-alad, rohealad, 

 III kategooria – keskuse maa-alad, 

 IV kategooria – ühiskondlike hoonete maa-alad. 
 
Planeeringuala ümbruse lähimad müratundlikud hoonestusalad (sh nii elamumaal kui ka 
maatulundusmaal asuvad elamud) loetakse müra hindamisel II kategooria aladeks.  

 
Planeeringutes ja projekteerimisel kasutatakse järgmisi müra normtasemete liigitusi:  

 müra piirväärtus – suurim lubatud müratase, mille ületamine põhjustab olulist 

keskkonnahäiringut ja mille ületamisel tuleb rakendada  müra vähendamise 

abinõusid; 

 müra sihtväärtus – suurim lubatud müratase uute planeeringutega aladel. 

Planeeringust huvitatud isik tagab, et müra sihtväärtust ei ületata.  
 

Uute tuulikute kavandamisel tuleb üldjuhul eesmärgiks seada rangeimate nõuete ehk 

välisõhus leviva müra sihtväärtuse tagamine, mis tagab head tingimused lähimatel 

müratundlikel aladel.  

Välisõhu normväärtustega võrdlemiseks kasutatakse tavapäraselt müra hinnatud taset 

päeval (7.00–23.00) ja öösel (23.00–7.00). Müra hinnatud tase on etteantud 

ajavahemikus mõõdetud või arvutatud müra A-korrigeeritud tase, millele on tehtud 

parandusi, arvestades müra tonaalsust, impulssheli või muid asjakohaseid tegureid.  

Päevane ajavahemik (7-23) sisaldab ka õhtust aega (19-23), millele rakendatakse 

parandustegurit +5 dB. 

Tabel 1. Tööstusmüra normtasemed päeval/öösel, dB(A) 

Ala kategooria 
üldplaneeringu 

alusel 

I 
virgestusrajatiste maa-
alad ehk vaiksed alad 

II 
haridusasutuste, tervis-
hoiu- ja sotsiaalhoole-
kande-asutuste ning 

elamu maa-alad 

III 
keskuse maa-alad 

IV 
ühiskondlike hoonete 

maa-alad 

Müra  

sihtväärtus 
45/35 50/40 55/45 

Müra 

piirväärtus 
55/40 60/45 65/50 
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II kategooria alade (elamud) tööstusmüra sihtväärtus on 50 dB(A) päeval ja 40 dB(A) 

öösel. Kuna tuulikud töötavad ööpäevaringselt saab määravaks mürataseme vastavus 

öistele ehk rangematele nõuetele.  

Tuulikuparkidest (ja üksiktuulikutest) lähtuva müra hindamisel ja tuulikutele sobiva 

asukoha määramisel lähtutaksegi praktikas reeglina just kõige rangemast nõudest ehk 

öisest sihtväärtusest, mis tagab naaberaladel head akustilised tingimused 

ööpäevaringselt. Maaomanikuga kokkuleppel võib olemasolevatel elamumaadel samas 

lähtuda ka öisest piirväärtusest (45 dB(A)).  

Hoonete elu- ja magamisruumides on tööstusaladelt lähtuva müra puhul päevasel ajal 

lubatud 30 dB(A), öisel ajal 25 dB(A), mis on üldjuhul tagatud ka osaliselt avatud akende 

korral.  

 

3. LÄHTEANDMED JA METOODIKA 

Praegune mürafoon vaadeldavas piirkonnas koosneb peamiselt looduslikust foonist (tuul, 

puude sahin jms). Detailplaneeringualaga piirneva Pahapilli – Panga tee liikluskoormus 

on väga madal (Maanteeameti kaardirakenduse andmetel 69 sõidukit ööpäevas), millega 

ei kaasne märkimisväärset (öist) liiklusmüra.  

Tuulikute puhul on inimesele kuuldav peamiselt tuuliku labade tekitatav kesk- ja 

kõrgsageduslik müra, teiste müraallikate osatähtsus on väike. Labade tekitatavat sahinat 

täielikult vältida ei ole võimalik. Mürataset saab vähendada nt rootori pöörete arvu 

vähendamisega. Vaiksema tuule korral on pöörete arv väiksem ja sellega koos ka 

müratase madalam. Tuule kiiruse kasvamisel pöörete arv suureneb, samas tugevneb ka 

looduslik mürafoon. 

Tuulikute tekitatud infraheli (ehk heli sagedusvahemikus ca 0-20 Hz, mis jääb väljapoole 

inimese tavapärast kuulmisläve) on reeglina nii madalal tasemel, et vaid kõige 

keerulisemad aparaadid ja andmetöötlusprogrammid suudavad seda registreerida ja ei 

ole reaalne, et inimesed tunnetaksid seda sadade meetrite kaugusel (inimesed kuulevad 

reeglina rütmilist tuuliku labade liikumisest tingitud kesksageduslikku heli) , samuti 

puudub mitmesaja meetri kaugusel tuulikust risk inimese tervisele .  

Samas ei ole sisuliselt vale ka väide „ infraheli võib tekkida tervisehäireid“, kuid selleks, 

et mitte põhjustada valearusaamasid ja asjatuid hirmusid tuleb alati rõhutada, et 

reaalseks ohu tekkeks peab infraheli puhul esinema äärmiselt kõrge (intensiivne) 

helirõhk. Infraheli esineb tavapäraselt ka looduses, näiteks on tuulikutele sarnaste 

sageduskarakteristikutega tuul samuti üheks infraheli tekitajaks. Samuti põhjustavad 

tuulikutega samal tasemel ja üldjuhul ka intensiivsemat infraheli erinevad tööstuslikud 

seadmed ja transpordivahendid, ometi ei loeta ka nende masinate poolt tavapäraselt 

tekitatavat inimesele tajumatut madalasageduslikku müra reeglina terviseriskide 

põhjustajaks. 

Müra levimiseks on tingimused suhteliselt head – maastik on tasane. Teatud määral 

võivad müra levikut pidurdada metsaalad, kuid kõrghaljastuse mõju müra levikule antud 

juhul siiski ei arvestata kajastamaks võimalikult konservatiivset (halvima juhu lähedast) 

olukorda. Lisaks tuleb arvestada, et kavandatav tuulik on siiski puudest märkimisväärselt 

kõrgem ning seega mõjutab mets müra levikut tuulikute puhul minimaalselt.  
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Müralevi soodustavatest tuultest domineerivad edelatuuled  (suhteliselt kõrge on ka 

lõuna- ja läänetuulte osakaal), mis tähendab, et valdavad tuulesuunad kannavad 

kavandatava tuuliku töötamisest tingitud mürataseme just planeeringualast kirdes 

asuvate lähimate elamute suunas. Seega on oluline võimalikult täpne ning samas ka 

konservatiivne mürataseme hindamine. 

Uute tuulikute kavandamisel hinnatakse tuuleturbiinide müra arvutuslikult, mis annab hea 

ülevaate müra levikust suurel maa-alal. Normidega võrdlemise seisukohalt olulises 

mürataseme vahemikus (35…40 dB) summutab tuule kiirusel üle 8 m/s taustamüra 

moodsate tuuleturbiinide hääle pea täielikult. Väiksema tuule kiiruse korral võib küll 

madalama taustafooni tõttu tuulikute müra kohati selgemalt kostuda (kui tuuliku rootori 

kõrgusel on vähemasti tagatud minimaalne tuuliku töötamiseks vajalik tuule kiirus), ku id 

vastavad ümbruskonna lähimatel müratundlikel aladel esinevad müratasemed jäävad 

siiski madalamaks kui tavapärasele arvutusmetoodikale vastava tuule kiiruse (8 m/s 10m 

kõrgusel maapinnast) korral. Vaiksemates tuuleoludes töötab ka tuulik reeglina 

vaiksemas režiimis. 

Müra modelleerimisel kasutati järgmisi andmeid:  

 Tuuliku tüüp: Vestas V80-2.0 MW; 

 Tuuliku nimivõimsus: 2,0 MW; 

 Tuuliku torni (masti) kõrgus: 60 m;  

 Tuuliku rootori diameeter: 80 m; 

 Tuuliku müraemissoon (LwA): 105,4 dB(A). 

Tuuliku müraemissiooni puudutavad andmed on võetud arvutustarkvara WindPRO 

andmebaasist (16.08.2019 seisuga). Andmebaas sisaldab Vestas V80-2.0 tuuliku 

andmeid erinevate töörežiimide ning tuule kiiruste kohta. Müra leviku modelleerimiseks 

valiti tuulikutüüpi kirjeldavatest andmetest kõige mürarikkamad ehk maksimaalne 

müraemissoon (LwA) 105,4 dB(A). Lisaks võimaldab antud tuulikumudel ka vähendatud 

müratasemega töörežiime, mille korral müratase on  1..4 dB võrra väiksem. 

Tuuliku töötamisega kaasnev müratase ja müra levik arvutati tuulikuparkide kavandamise 

ja mõjude hindamise spetsiaaltarkvaraga WindPRO. Arvutamisel kasutati rahvusvahelist 

standardit  ISO 9613-2: “Acoustics — Abatement of sound propagation outdoors, Part 2: 

General method of calculation”, mis on Euroopa Liidu soovituslik tööstusmüra 

arvutusmeetod liikmesriikidele, kellel ei eksisteeri siseriiklikke arvutusmeetodeid 

(Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiiv 2002/49/EÜ, 25. juuni 2002, mis on seotud 

keskkonnamüra hindamise ja kontrollimisega). Nimetatud standard on tuulikuparkide 

müra leviku hindamisel laialt kasutatav ka muu maailma praktikas. Müra levik on antud 

ebasoodsates tingimustes, reaalselt igapäevaselt ning päeva/öö keskmisena avalduvad 

müratasemed on seega üldjuhul madalamad. 

Arvutuspiirkonna kohta koostati kolmemõõtmeline maastikumudel (kasutati  Maa-ameti 

Lidar kõrgusandmed). Välisõhu mürataset hinnati 2 m kõrgusel maapinnast ehk keskmise 

inimese kuulmiskõrgusel (või pisut kõrgemal), mürakontuurid esitatakse 5 dB vahemike 

kaupa, arvutusvõrgustikus 10*10 m sammuga.  

Arvutamisel käsitletakse tuulikut kui punktmüraallikat ning maksimaalne müra levik 

antakse samaaegselt kõigis suundades, reaalsetes oludes saab mürakaardil esitatud 

situatsioon korraga esineda ainult ühes suunas. 

Lisaks arvestatakse müralevi modelleerimisel ka heli neelduvust või peegelduvus t 

maapinnal. Heli neelduvus sõltuvalt maapinna ja maakasutuse omadustest on määratud 

skaalal 0 (akustiliselt "kõva" heli peegeldav pinnas: maanteed, veekogud, betoonpind) 
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kuni 1 (akustiliselt "pehme" heli neelav pinnas: põllud, põõsad, heinamaa, lumine pin d). 

Antud juhul esineb müraallika ja müratundlike hoonete vahelisel alal peamiselt ainult 

akustiliselt „pehme” ehk helilaineid neelav looduslik pinnas , akustiliselt "kõva" ehk heli 

peegeldava pinna (nt maanteed) osakaal jääb väiksemaks kui 5%. Sellele vaatamata 

kasutatakse arvutustes koefitsienti 0,5, mis vastab segapinna (ehk 50% akustiliselt 

„kõva“) definitsioonile ning kirjeldab pigem tegelikest oludest ebasoodsamat (müra leviku 

mõistes omakorda soodsamat ehk mürarikkamat) olukorda. Ühtlasi aitab kirjeldatud 

konservatiivne arvutusmetoodika tagada minimaalsest vajalikust suuremat puhverala. 

Modelleerimisel ei ole arvestatud otseselt müra levikut takistavate objektidega nagu 

kõrgemad puud ja metsaalad. Juhul, kui tuuliku ja vaatleja vahele jäävad metsatukad (mis 

nt katkestavad silmsideme tuulikuga) , on tegelikkuses avalduvad müratasemed 

madalamad kui arvutustes näidatud.  

 

4. ARVUTUSTULEMUSED 

Spetsiaaltarkvaraga WindPRO modelleeritud müra levik ebasoodsates oludes on toodud 

skeemkaardil 1. Skeemkaardil 2 on toodud detailsem väljavõte müraarvutuse 

sisendandmetest ja arvutustulemustest lähimate müratundlike hoonete juures. 
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Skeemkaart 1. Arvutuslik müra levik kavandatava tuuliku töötamise korral. 
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Skeemkaart 2. Väljavõte müraarvutuse sisendandmetest ja arvutustulemustes t. 
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Müra modelleerimise tulemustest selgub, et kavandatava tuuliku täisvõimsusel töötamise 

korral ei esine ka ebasoodsate ilmastikuolude korral lähimate elamute fassaadil öise müra 

sihtväärtuse (40 dB(A)) ületamist. Samuti ei esine päevase tööstusmüra sihtväärtuse (50 

dB(A)) ületamist. 

Kõrgeim müratase esineb kavandatavale tuulikule lähima ehk Saadu kinnistu eluhoone 

juures: modelleerimise kohaselt kuni 38,0 dB(A), mis jääb 2 dB võrra madalamaks kui 

öine sihtväärtus. Arvestades konservatiivseid arvutusparameetreid võib eeldada, et 

tegelik igapäevane müratase jääb veelgi rohkem öisest sihtväärtusest (40 dB(A)) 

madalamaks ja tuuliku ning elamualade vahele jäetakse minimaalsest vajalikust 

mõnevõrra suurem puhverala. 

Mürataseme vahemikku 35…40 dB jääb veel üks  eluhoone (Põlma kinnistu), ülejäänud 

eluhoonete puhul jääb arvutuslik müratase juba 7…9 dB võrra sihtväärtusest  väiksemaks. 

Kavandatava tuuliku lähiümbruses on täidetud uutest tööstuslikest müraallikatest  

lähtuva müra kõige rangem kehtestatud nõue ehk sihtväärtus uutel elamualadel (40 

dB(A)), mis iseloomustab häid tingimusi elamualadel öisel ajal.  

Lisaks võib välja tuua asjaolu, et Vestas V-80 2.0 tuuliku puhul on võimalik valida 

vaiksema töörežiimiga seadistused (nt lähimate elamute suhtes ebasoodsate edelatuulte 

esinemise korral), kuid vaiksema režiimi rakendamise vajadust hetkel ette näha ei ole, 

samuti ei ole piirangud vajalikud päevasel ajal (7.00-23.00). 
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5. KOKKUVÕTE 

Käesoleva eksperthinnangu eesmärgiks oli määrata Saaremaa vallas Võhma külas 

Metsa-Simmu detailplaneeringuga kavandatava tuuliku töötamisega kaasnev müratase 

lähimatel elamualadel ning vastavus kehtivatele nõuetele. Planeeritav elektrituulik Vestas 

V80-2.0 MW on koond(tipu-)kõrgusega 100 m (sh masti kõrgus 60 m, rootori diameeter 

80 m).  

Detailplaneeringuala ümbruse lähimad müratundlikud hoonestusala d loetakse müra 

hindamisel II kategooria aladeks, lähimad eluhooned asuvad kavandatava tuuliku 

asukohast kaugemal kui 500 m. Uute tuulikute kavandamisel tuleb lähimatel müratundlikel 

aladel eesmärgiks seada rangeimate nõuete ehk välisõhus leviva müra sihtväärtuse 

tagamine. II kategooria alade (elamud) tööstusmüra sihtväärtus on 50 dB(A) päeval ja 40 

dB(A) öösel. Kuna tuulikud töötavad ööpäevaringselt saab määravaks mürataseme 

vastavus öistele nõuetele. 

Tuuliku Vestas V80-2.0 MW müraemissiooni puudutavad andmed võeti arvutustarkvara 

WindPRO andmebaasist (16.08.2019 seisuga). Müra leviku modelleerimiseks valiti 

andmetest kõige mürarikkamad ehk müraemissoon (LwA) 105,4 dB(A). Lisaks võimaldab 

antud tuulikumudel ka vähendatud müratasemega töörežiime, mille korral müratase on 

1..4 dB võrra väiksem, kuid vaiksema režiimi rakendamise vajadust hetkel ette näha ei 

ole. Arvutustes kasutati konservatiivset arvutusmetoodikat  (sh pinnase koefitsient 0,5, 

mis kirjeldab tegelikest oludest ebasoodsamat (müra leviku mõistes omakorda soodsamat 

ehk mürarikkamat) olukorda. Modelleerimisel ei arvestatud otseselt müra levikut 

takistavate objektidega nagu kõrgemad puud ja metsaalad. Kirjeldatud konservatiivne 

arvutusmetoodika aitab tagada minimaalsest vajalikust suuremat puhverala.  

Müra modelleerimise tulemustest selgub, et kavandatava tuuliku täisvõimsusel töötamise 

korral ei esine lähimate elamute fassaadil öise müra sihtväärtuse (40 dB(A)) ületamist. 

Samuti ei esine päevase tööstusmüra sihtväärtuse (50 dB(A))  ületamist. Kõrgeim 

müratase esineb kavandatavale tuulikule lähima ehk Saadu kinnistu eluhoone juures:  

modelleerimise kohaselt kuni 38,0 dB(A). Arvestades konservatiivseid 

arvutusparameetreid võib eeldada, et tegelik igapäevane müratase jääb mõnevõrra 

rohkem öisest sihtväärtusest (40 dB(A)) madalamaks. Mürataseme vahemikku 35…40 dB 

jääb veel üks eluhoone (Põlma kinnistu), ülejäänud eluhoonete puhul jääb arvutuslik 

müratase juba 7…9 dB võrra sihtväärtusest väiksemaks.  

Kavandatava tuuliku lähiümbruses on täidetud uutest tööstuslikest müraallikatest  

lähtuva müra kõige rangem nõue ehk öine sihtväärtus uutel planeeritavatel 

elamualadel (40 dB(A)), mis iseloomustab häid tingimusi elamualadel öisel ajal.  

 


