
 
 

Sihtuuringu ”Tuulegeneraatoritest tulenev müra” kokkuvõte 

 
 

Sihtuuringu eesmärgiks oli uurida ja hinnata Aulepa tuulepargi müra, teostades 
kontrollmõõtmised ja koostades mürakaardi tuulepargi lähielamisaladel.  

Sissejuhatus  

Eestis on nii tuulegeneraatorite pooldajaid kui ka vastaseid. Kaudselt on kogu Eesti 
elanikkond tuuleenergia pooldajad makstes Eesti Energiale elektrienergia tarbimisel 
taastuvenergia tasu, tänu millele toimub uute tuuleparkide arendamine. 
Tuulegeneraator koosneb vundamendist, tornist, masinaruumist ja rootorist, enamikul 
meil kasutatavatest tuulikutest on kolm laba.  

Tuuliku labad püüavad kinni tuule ning masinaruumis asuv generaator koos 
lisaseadmetega konverteerib selle elektriks.  

Edasi kantakse elekter juba lähedalasuvasse alajaama ning sealt omakorda võrku. Meil on 
nendeks vastuvõtjateks vastavalt Jaotusvõrk ja Elering, endise nimega Põhivõrk. 

Tavaliselt töötab tuulegeneraator tuule kiiruse juures vahemikus 4-25 m/s, maismaal 
kasutatakse tuulikuid võimsusega 0,5-3 MW, meretuulikute puhul on võimalikud ka 5- ja 
isegi kuni 7 megavatised võimsused.  

Euroopa on maailmas juhtival kohal avamere tuuleenergias 828 tuuliku ja 2056MW 
koguvõimsusega, mis jaguneb 28 avamere tuulepargi ja üheksa Euroopa riigi vahel. 
Suurbritannia ja Taani on praegused liidrid, omades turuosast vastavalt 44 ja 30 protsenti. 
Eelmisel aastal ehitasid uusi avamere tuuleparke viis Euroopa riiki: Suurbritannia (284 
MW), Taani (230 MW), Rootsi (30 MW), Saksamaa (30 MW) ja Norra (2,3 MW) 1. 

Põhjamere-äärsed riigid plaanivad taastuvenergia supervõrgustikku.  

Üheksa Põhjamere-äärset riiki (Saksamaa, Prantsusmaa, Belgia, Holland, Luksemburg, 
Taani, Rootsi, Iirimaa ja Ühendkuningriigid) plaanivad muuta taastuvenergia rolli 
Euroopas ning arutada taastuvatest energiaallikatest koosneva supervõrgu loomist. 

Võrgustiku üheks olulisemaks boonuseks peetakse, et see muudaks taastuvenergia 
kohalikust ilmast sõltumatuks. Seega langeks ära taastuvenergia kriitikute suurim 
argument. 

 
Eesti tuulepargid on rajatud Saare-, Hiiu-, Lääne-, Ida-Virumaa ja Pärnu maakonna 
territooriumitele.  
 
Tuuleparkide loomise vajadus on kajastatud nii üleriigilises planeeringus “Eesti 2010” 



kui ka erinevates energeetika arengukavades. Energiamajanduse riiklik arengukava 
aastani 2020 ja Eesti elektrimajanduse arengukava 2008-2018 näevad meetmetena ette 
uute ühenduste ehitamist ja energiabilansis energiaallikate ühtlasema jaotuse saavutamist 
sh taastuvelektri osakaalu tõusu aastaks 2010 vähemalt 5,1% ja  aastaks 2015 vähemalt 
8%. Üleriigilises planeeringus “Eesti 2010” on aga tuuleenergia tootmise võimalusena 
nähtud just nelja läänepoolse maakonna territooriumeid.  
 

Seoses tuuleparkide rajamisega on kerkinud ülesse küsimused, kas nende poolt 
tekitatavad füüsikalised faktorid nagu müra, infrahelid, vibratsioon on kahjulikud meie 
tervisele? 

WHO “Guidelines for Community Noise” 2 on müra osas toodud järgnevad arvamused ja 
soovitused: 

Hea unekvaliteet on tagatud kui ekvivalentne müratase öösel ei ületa 30 dB(A) ja 
üksikute mürasündmuste tase 45 dB(A). Kui madalsageduslike komponentide osakaal 
müras on kõrge on soovitatavad madalamad müra ekvivalenttasemed. 

Mõnedel inimestel põhjustab müratase 55 dB(A) päevasel ajal tugevat häiringut, vähem  
häiritust aga põhjustab müratase 50 dB(A).  

Müratasemed õhtusel ja öisel ajal peaksid olema 5–10 dB võrra madalamad kui päeval. 

Juhendväärtused mürale, mida soovitatakse, oleksid magamisruumides 30 dBAekv 
püsiva tasemega müra korral, kusjuures müra maksimaalne tase LAmax ei tohiks ületada 
45 dB.  

Välismüra osas on soovituslikeks tasemeteks 1 meetri kaugusel hoone välisseinast, öisel 
ajal mitte üle 45 dBA, ekv, mis tagab selle, et oleks võimalik ka aknaid avada. Seda 
väärtust on soovitatud eeldusel, et ka avatud akendega väheneb müratase ruumis kuskil 
15 dBA võrra.  

(http://www.wind-watch.org/documents/guidelines-for-community-noise/) 3 

Eestis  on müra normtasemed reguleeritud sotsiaalministri 4. märtsi 2002. a määrusega nr 
42 „Müra normtasemed elu- ja puhkealal, elamutes ning ühiskasutusega hoonetes ja 
mürataseme mõõtmise meetodid“ ning keskkonnaministri 04.03.2011 määruses nr 16 
„Välisõhus leviva müra piiramise eesmärgil planeeringu koostamisele esitatavad 
nõuded”.  

Kuna tuulegeneraatorid on ette nähtud elektrienergia tootmiseks tuleks nende poolt 
tekitatavat müra käsitleda tööstusmürana. Seega kehtivad meil juhul kui tegemist on uue 
rajatava tuulepargiga välismüra osas järgnevad müra taotlustaseme arvsuurused uutel 
planeeritavate aladel: 

 

 



Tööstusettevõtete müra ekvivalenttase LpA,eq,T, dB 

  Ala kategooria päeval öösel 

I kategooria  45  35  

II kategooria  50  40  

III kategooria  55  45  

IV kategooria  65  55  

Nagu siin toodud tabelist nähtub on I kuni III kategooria aladel tagatud WHO soovituse 
järgimine öise välismüra osas. Siseruumides saab rakendada samas määruses toodud 
tehnoseadmete müra normtasemeid, kuna tehnoseadmete all mõeldakse  hoonete 
tehnokommunikatsioone (vee-, kanalisatsiooni-, kütte-, ventilatsiooni- ja jahutusseadmed, 
liftid) ning müratekitavad seadmeid sama hoone või läheduses asuvate hoonete tootmis- 
ja teenindusruumides, kaubandus- ja tööstusettevõtetes.  

Hoone ja ruum  Müraallikas  Müra normtasemed  

1. Elamu  

1.1 Elu- ja 
magamisruumides  

Hoone tehnokommunikatsioonid  LpA,eq,T (dB) 30 (25)  

      LpC,eq,T (dB) 50 (45)  

      LpA,max (dB) 35 (32)  

   

Tootmis- ja teenindusruumid, 
 tööstusettevõtted  

LpA,eq,T (dB)  

päeval 30  

öösel 25  

LA,max (dB)  

öösel 40   

Nagu nähtub ülaltoodud tabelist on hoone elu- ja magamisruumides kehtestatud 
müratasemed isegi 5 dB võrra rangemad kui on WHO soovitused. 

2009. a avaldatud ekspertide arvamused seoses tuuleturbiinide mõjuga tervisele „Wind 
Turbine Sound and Health Effects An Expert Panel Review“ on kättesaadavad aadressil -
http://www.awea.org/newsroom/releases/AWEA_CanWEA_SoundWhitePaper_12-11-
09.pdf. 



Seal käsitletakse põhjalikult müra, infraheli ja vibratsiooniga seotud küsimusi. Seal 
toodud soovituslikud müra tasemed langevad kokku WHO soovitustega. Vibratsiooni 
osas on toodud, et puuduvad igasugused teaduslikud tõendid, et kaasaegsed tuuleturbiinid 
põhjustaks tajutavat vibratsiooni elamutes ja see vibratsioon kujutaks ohtu inimese 
tervisele.  

Infrahelide osas võib öelda, et kaasaegsed tuulegeneraatorid tekitavad infraheli, mille tase 
jääb vahemikku 50 kuni 70 dB, mis on madalam inimese kuulmislävest nendel sagedustel 
ning ei oma seetõttu mõju tervisele. 

Kokkuvõtteks võib öelda, et juhul kui peetakse kinni kehtestatud müra-, infraheli- ja 
vibratsiooni normtasemetest siis: 

1. Tuuleturbiinide müra ei kahjusta otseselt inimese kuulmisorganit, ega kutsu esile muid 
terviseriske. 

2. Kuulmislävist madalam tuuleturbiinide poolt tekitatud infraheli ei kujuta ohtu inimeste 
tervisele. 

3. Põhiliseks põhjuseks, mis tekitab häirivust on tuuleturbiinide müra fluktueeriv 
iseloom, mis võib kutsuda esile häiritust, kuid reaktsioon sellele on seotud isiksuse 
omapäradega ja ei oma seost müra tasemega. 

4. Tuuleturbiinide poolt tekitatud vibratsioonitasemed on nii madalad, et neid on raske 
mõõta ja need ei saa avaldada negatiivset mõju ja kahjustada inimeste tervist. 

Infraheli ja vibratsiooni normtasemed on kehtestatud alljärgnevate sotsiaalministri 
määrustega: 

Sotsiaalministri 6. mai 2002. a määrusega nr 75 „Ultra- ja infraheli helirõhutasemete 
piirväärtused ning ultra- ja infraheli helirõhutasemete mõõtmine“ on Eestis kehtestatud 
infraheli piirtasemed elamutes. Vastavalt sellele ei tohi püsiva tasemega infraheli G-
korrigeeritud helirõhutaseme LpG või muutuva tasemega infraheli G-korrigeeritud 
ekvivalentse helirõhutaseme LpG,eq,T piirväärtus elamus ületada 85 dB.  

 
Sotsiaalministri 17. mai 2002. a määrusega nr 78 „Vibratsiooni piirväärtused elamutes ja 
ühiskasutusega hoonetes ning vibratsiooni mõõtmise meetodid“ on kehtestatud 
vibrokiirenduse  piirväärtused elamutes, mis päeval ei tohi ületada 8,83×10–3 m/s2 (79 
dB) ja öösel 6,31×10–3 m/s2 (76 dB). 

Kuidas hinnata tuulegeneraatorite müra? 

Müra tasemeid on võimalik leida mõõtmistega või müra kaardistamise abil tarkvaraliselt. 
Seoses tuulegeneraatorite poolt põhjustatud müra spektraalse iseloomuga ja 
tuulegeneraatoreid käivitava jõuga on müra reaalsete tasemete määramine mõõtmiste teel 
oluliselt raskendatud ja seda eelkõige tuulegeneraatoritest kaugemal.  



Teatavasti peaks usaldusväärsete mõõtmistulemuste saamiseks taustmüra tase olema 
mõõtmiskohas mõõdetavast tuulegeneraatorite poolt põhjustatud mürast vähemalt 6 dB 
võrra madalam. Generaatorite vahetus läheduses on selline tingimus täidetud, kuid 
generaatorist kaugenedes generaatori põhjustatud müra tase väheneb, kusjuures  
taustmüra tase muutub vähe. Generaatoritest üle 300 m kaugusel asuvates 
mõõtepunktides muutub õhumüra põhiliseks komponendiks looduslik ja muu tehislik 
taustmüra. 

On liikunud arvamusi, et tuuleparkidele tuleks kehtestada mingi fikseeritud kaugus 
elamutest. Tegelikust on selline kaugus juba kehtestatud, ehkki see ei ole fikseeritud vaid 
sõltub kasutatavate tuulegeneraatorite müravõimsusest, generaatorite arvust ja 
kehtestatud müra normväärtustest, mis määravad ohutu kauguse igal konkreetsel juhul. 

Nagu juba eespool oli mainitud hinnatakse Eestis tuuleparkide müra samaselt 
tööstusmüraga. Uusi tööstusobjekte (tuuleparke) tuleb rajada selliselt, et oleks tagatud 
kõige rangemad nõuded müra osas. 
Müra hindamiseks kasutatakse taotlustasemeid, mis tagab elanikkonna parima kaitse 
müra eest.  

Sihtuuringu ”Tuulegeneraatoritest tulenev müra” elanike küsitluse tulemused: 

Sihtuuringusse kaasatud tuulepargid asuvad Läänemaal kahes vallas: Noarootsi (Aulepa ) 
ja Hanila ( Virtsu I, II, III, Esivere I, II, Tooma). 
Elanike küsitlusi sai läbi viia vaid tihedas koostöös nimetatud vallavalitsuste vastava ala 
spetsialistidega, kuivõrd neilt tuli konkreetne info nii uuritavasse alasse (umbes 1 km 
raadiusega ümber generaatorite) jäävate kinnistute asukoha kohta, kui ka nende kinnistute 
omanikega kontakti saamise võimaluste ja tõenäosuse kohta. 
 
Tegevuse käigus ilmnesid järgmised probleemid:  
1. kinnistuomanikud ei nõustunud küsitlusi täitma (4 külastatud kinnistut); 
2. inimesed olid päeval tööl (13 külastatud kinnistut); 
3. kinnistud olid kasutusel vaid suvemajade näol (12); 
4. uuritavas alas (alla 1 km raadiusega tuulegeneraatoritest) asustatud kinnistute 
suhteliselt tagasihoidlik arv. 
 
Kokku külastati 54 majapidamist, täidetud küsitluslehti kogunes 36, neist viis meili teel 
suvilaomanikelt (välja saadeti meilitsi küsimustik 12 inimesele), kaks suvilaomanikku 
vastasid kommentaariga. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Küsitluse tulemused: 

Küsitletute vanuseline jaotus
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Tuulegeneraatorite müra häirivus
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Aulepa ja Hanila elanike küsitluse tulemusena selgus, et praktiliselt kõikides 
vanuserühmades on täheldatud müra häirivust nii väljas, kui ruumides. Kõige 
rahulolematumad olid elanikud vanusegrupis 41-50 aastat (36%), kes peavad 
tuulegeneraatorite poolt tekitatud müra väga häirivaks nii väljas kui ka ruumides. 
Vanuserühmas 51-60 ja 61-70 pidas müra häirivaks vastavalt 11% ja 5,5 % vastanutest. 
Müra väljas ei häirinud 11,5 %  ning ruumides 23% küsitletutest.  
Lihtküsitlus ei võimalda välja selgitada tuulegeneraatorite müra mõju tervisele, vaid 
näitab küsitletute subjektiivset hinnangut müra häirivuse osas seoses 
tuulegeneraatoritega.  

Sihtuuringu ”Tuulegeneraatoritest tulenev müra” müra mõõtmise tulemused: 

Ajavahemikus 16.11.2011. a kl 11:30 kuni 17.11.2011. a kl 13:05 teostati Aulepa 
tuulepargi territooriumil ja selle lähimümbruse elamualadel müra mõõtmised, mille 
tulemused on  toodud Terviseameti Kesklabori füüsika labori müra mõõtmise protokollis 
nr 6/4-6-1/158 02.12.2011. a.4  
 
Aulepa tuulepargi tegevusest põhjustatud müra mõõtmiseks valiti järgmised 

mõõtepunktid: 

Nr. 

Mõõtepunkti asukoht, 

kinnistu nimetus, katastri 

tunnus 

Kaugus lähimast 

tuulegeneraatorist 

Mõõtepunkti geograafilised         

koordinaadid 

Mõõtepunkt 

MP1 

Tinise talu, 
52001:002:0540 

Lääne maakond, 
Noarootsi vald, Suur-
Nõmmküla / Klottorp 
küla 

TG 12, 745 m N: 59º 4' 40.38" E: 23º 36' 38.95" 

Mõõtepunkt 

MP2 

Rätsepa talu, 
52001:002:1621 

Lääne maakond, 
Noarootsi vald, Suur-
Nõmmküla / Klottorp 
küla 

TG 12, 820 m N: 59º 4' 33.28" E: 23º 37' 22.72" 

Mõõtepunkt 

MP3 

Andruse talu, 
52001:003:0180 

Lääne maakond, 
Noarootsi vald, Aulepa / 
Dirslätt küla 

TG 11,  1025 m N: 59º 4' 26.65" E: 23º 35' 40.87" 

 
 
 



 
Mõõtepunktide ja müraallikate (tuulegeneraatorite) asendiskeem on toodud allpool oleval 
joonisel 

 



 
Aulepa tuulepargi tegevusest põhjustatud müra hinnatud tasemed  

 

Nr Mõõtekoht 
Hindamis-
periood 

Ajavahemik Etteantud 
ajavahemikus müra  
A- korrigeeritud 
ekvivalenttase 

LAeq.ti (dB) 

Müra 

hinnatud 

tase 

LAr,ti (dB) 

algus 
(hh:mm) 

lõpp 
(hh:mm) 

1. 
Mõõtepunkt 

MP1 
Tinise talu 

Päevane 
ajavahemik  
(kogu päev) 
Td = T1+T2 
16 tundi 

7:00 23:00 
T1 (16.11.11) =42,0 
T1 (17.11.11) =39,1 
T2 (16.11.11) =42,6 

43,6 

Öine  
ajavahemik 
Tn = T3 
8 tundi 

23:00 7:00 41,1 41,1 

2. 
Mõõtepunkt 

MP2 

Rätsepa talu 

Päevane 
ajavahemik  
(kogu päev) 
Td = T1+T2 
16 tundi 

7:00 23:00 
T1 (16.11.11) =39,6 
T1 (17.11.11) =36,9 
T2 (16.11.11) =42,0 

42,4 

Öine  
ajavahemik 
Tn = T3 
8 tundi 

23:00 7:00 38,7 38,7 

3. 
Mõõtepunkt 

MP3 

Andruse talu 

Päevane 
ajavahemik  
(kogu päev) 
Td = T1+T2 
16 tundi 

7:00 23:00 
T1 (16.11.11) =38,5 
T1 (17.11.11) =37,4 
T2 (16.11.11) =40,6 

41,3 

Öine  
ajavahemik 
Tn = T3 
8 tundi 

23:00 7:00 38,9 38,9 

 
 
Mõõtmistest järeldus, et kõrgeim müra ekvivalenttase öisel ajal mõõtepunktis MP1 
(Tinise talu) oli 41,1 dBA,ekv,T –ni. 
Kuna mõõtmised elamisaladel teostati suurel kaugusel tuulegeneraatoritest (lähim 
mõõtepunkt MP1 oli 745 m kaugusel lähimast tuulegeneraatorist) oli segavaks asjaoluks 
taustmüra (tuul), mille tase on võrreldav tuulegeneraatorite poolt tekitatud müraga. 
Seetõttu on mõõdetud müratasemed kõrgemad tegelikult tuulegeneraatorite poolt 
tekitatavast mürast. Mõõdetud tasemeid on hinnatud päevase-, õhtuse- ja öise aja 
seisukohalt arvestamata taustmüra taset. 
 



 
Tuule kiiruse ja taostmüra vaheline seos: 
 
Allpool toodud tabelist selgub kuidas sõltub taustmüra tase tuule kiirusest. 
 

 
 
viide tabelile- http://www.quietrevolution.com/downloads/pdf/factsheets/C024%20-
%20The%20relationship%20between%20background%20noise%20levels%2002082010.
pdf 
 
See tabel näitab, et taustmüra tase muutub vahemikus 38 kuni 44 dB kui tuule kiirus 
muutub 4 m/s kuni 7 m/s. 
Kontrolli eesmärgil teostas Füüsika labor ka tuulegeneraatorite müra kaardistamise. 
Mürakaartide lähteandmeteks oli Terviseameti kesklabori füüsika labori poolt 
koostatud müra mõõtmise protokoll nr 6/4-6-1/091 18.11.2009 (lisa 2). Tuulikute heli 
emissiooni tasemed arvutati lähtudes kaugmõõtmiste tulemustest.  

Kuna ei ole olemas tuuleparkide poolt tekitatava keskkonnamüra rahvusvaheliselt 
aktsepteeritud arvutusmudelit on kasutatud arvutusmudelit, mis põhineb standardil 
ISO 9613-2:1996 Acoustics -- Attenuation of sound during propagation outdoors -- 
Part 2: General method of calculation.  

Kolmemõõtmelise (3D) akustilise mudeli ehitamiseks, müratasemete arvutamiseks 
ning müraleviku modelleerimiseks ja mürakaardi koostamiseks kasutati Datakustik 
GmbH tarkvara CadnaA (ver. 3.7.123, BMP XL).  

Mürakaardistamise meteoroloogilised tingimused olid: õhuniiskus 90%, 
õhutemperatuur 10 °C, ning loode-, lääneloodetuule (NW ... WNW) kiirus kuni 9 m/s. 

Mürakaartide arvutuspunktide koordinaatvõrgustiku sammuks vertikaal- ja 
horisontaalsihis võeti 10 meetrit. Mürakaardid olid arvutatud 4,0 m kõrgusel 
maapinnast. Pinnase mürasummutuskoefitsiendiks võeti G=1. Müra peegelduste arv 
oli 3, müra allikate maksimaalne otsinguraadius 2000 m.  

Müratasemete arvutamisel ja mürakaartide koostamisel arvestati müraallikate 
geomeetriliste omadustega,  olemasolevate objektide müravarjestava toimega, müra 



neeldumisega õhus samuti maapinna reljeefi ning tuule mõjuga. Müralevi 
modelleerimisel ei arvestatud temperatuuri gradienti ega müra neeldumist taimestikus. 

Kaardil värvidega märgitud müratasemete tsoonide samm on 5 dBA. 
Arvutustulemuste maksimaalne viga on 0,5 dB. 

Arvutustulemused on esitatud mürakaartidena joonistel 1 ja 2 päevase (kl 07:00 - 
23:00) ja öise (kl 23:00 - 07:00) ajavahemike jaoks. 

Mürakaartidele on lisatud ka müra arvutuspunktid (tähistusega MP1, MP2 ja MP3). 
Arvutuspunktide asukohad on identsed käesolevas mõõtmisprotokolli 
mõõtepunktidele. Ekvivalentsed müratasemed arvutuspunktides arvutati kõrgusele 1,8 
m maapinnast.  

Tuulikute poolt tekitatud müra arvutatud ja mõõdetud arvväärtused on toodud 
allolevas tabelis. 

Arvutuspunkti 
nr. 

Müra arvutatud ja mõõdetud tasemed LAr,ti (dB) 

Päevane ajavahemik Öine ajavahemik 

Tööstusmüra 
taotlustase 
dBA,ekv,T uuel 
planeeritaval alal 

Arvutatud 
müratase 

Mõõdetud 
müratase 

Arvutatud 
müratase 

Mõõdetud 
müratase 

II kategooria ala  

Päev Öö 

MP1  Tinise 39,8 43,6 37,9 41,1 

50 40 MP2  Rätsepa 37,3 42,4 35,5 38,7 

MP3  Andruse 35,3 41,3 33,6 38,9 

MP* referents 
mõõtepunkt  48,1  46,2   

*MP referentspunkt asus tuulegeneraatorite vahetus läheduses 

Müratasemete hindamisel tuleb arvestada, et sotsiaalministri 4. märtsi 2002. a määrus 
nr 42 „Müra normtasemed elu- ja puhkealal, elamutes ning ühiskasutusega hoonetes ja 
mürataseme mõõtmise meetodid“ kehtestab müra normtasemed elu- ja puhkealal, 
elamute ning ühiskasutusega hoonete sees ja nende hoonete välisterritooriumil ning 
mürataseme mõõtmise meetodid. 

Müra mõõtmiste protokollis toodud Aulepa tuulepargi müra mõõtetulemuste ja 
arvutatud müra väärtuste võrdlus näitab, et arvutatud müra tasemed on mõõdetud 
tasemetest madalamad. Tinise talu asub tuulegeneraatoritest 745 m kaugusel kus 
taustmüra tase on võrreldav tuulegeneraatorite poolt tekitatava müraga. Mõõdetud 
mürataset ei saa kasutada hinnangu andmiseks sest mõõtmised näitavad summaarset 
taset (tuulegeneraatorite müra + taustmüra) Hinnangu andmiseks mürale on kasutatav 
ainult arvutuslikult leitud müratase, mille puhul taustmüra segav mõju puudub.  

 
Järeldused 

 
1. Müra tasemete mõõtmine suurtel kaugustel tuulegeneraatoritest annab kõrgendatud 
müratasemed võrreldes arvutuslikul teel leitutega, kuna suurel kaugusel 
tuulegeneraatorist on taustmüra tase võrreldav tuulegeneraatori poolt tekitatud 
müratasemega või sellest kõrgem. 



2. Müra kaardistamisel tarkvaraliselt on arvutuste aluseks tuulegeneraatori 
müravõimsus ja puudub segav faktor, milleks on taustmüra.  

Seega tuulegeneraatorite müra hindamiseks on õigem kasutada müra kaardistamist 
tarkvara abil, kuna see võimaldab täpselt hinnata tuulegeneraatorite poolt tekitatud 
müra. 

3. Tuulegeneraatori asukoha valikul tuleb lähtuda tuulegeneraatori poolt tekitatavast 
müratasemest, mis ei tohi ületada kehtestatud müra normtasemeid elu- ja puhkealal, 
elamute ning ühiskasutusega hoonete sees ja nende hoonete välisterritooriumil.  

4. Tuulegeneraatorite müra sõltub tuulegeneraatori müravõimsusest, tuulegeneraatorite 
arvust, paigalduskõrgusest, maapinna reljeefist ja muudest faktoritest. Seetõttu ei saa 
kehtestada üheselt mingit tuulegeneraatorite nõutavat kaugust müratundlikest 
hoonetest, vaid igale juhule tuleb läheneda individuaalselt ja kauguse leidmisel on 
määravaks tuulegeneraatorite poolt tekitatav müratase. 

5. Tuulegeneraatorite asukohtade, tüüpide või arvu muutmisel tuleb teostada uus 
müratasemete hindamine. 

6. Elanike küsitlus näitas, et kõige häiritumad olid vanusegrupi 41-50 aastat (35%) 
esindajad, kes peavad tuulegeneraatorite poolt tekitatud müra väga häirivaks nii väljas kui 
ka ruumides. Vanemate vanusgruppide elanikud peavad müra vähem häirivaks. 
Vanuserühmas 51-60 ja 61-70 pidas müra häirivaks vastavalt 11% ja 5,5 % vastanutest. 
Müra väljas ei häirinud 11,5 %  ning ruumides 23% küsitletutest. 
 
7. Lihtküsitlus ei võimalda välja selgitada tuulegeneraatorite müra mõju tervisele, vaid 
näitab küsitletute subjektiivset hinnangut seoses tuulegeneraatoritega. 
 
8. Tuulegeneraatorite müra arvutatud tasemed näitasid, et sotsiaalministri 4. märtsi 
2002. a määrusega nr 42 „Müra normtasemed elu- ja puhkealal, elamutes ning 
ühiskasutusega hoonetes ja mürataseme mõõtmise meetodid“ kehtestatud müra 
normtasemeid elamuala välisterritooriumil ei ületata. 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joonis 1. Aulepa tuulepargi mürakaart päevase aja jaoks soodustavate tuule tingimustes 
Loode-, lääneloodetuule (NW ... WNW) kiirus kuni 9 m/s, 
14 tuulikute  WWD-3 (3 MW) korral, 
Noise calculation model ISO 9613-2 



 

 

 

 

 

 

 

 

Joonis 2. Aulepa tuulepargi mürakaart öise aja jaoks soodustavate tuule tingimustes 
Loode-, lääneloodetuule (NW ... WNW) kiirus kuni 9 m/s, 
14 tuulikute  WWD-3 (3 MW) korral, 
Noise calculation model ISO 9613-2 
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