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Sissejuhatus 
 
Käesoleva töö eesmärgiks on anda ülevaade Pärnumaale Paikuse valda 
Seljametsa ja Tammuru külade territooriumile kavandatava tuulepargiga 
seonduvatest keskkonnaaspektidest. Töös on käsitletud tuulepargi rajamisega 
tekkida võivaid keskkonnamõjusid lähtudes tuulepargi asukohast ja sealsetest 
tingimustest (looduslikud olud, inimasustus, müra, varjutus ning nende mõjud 
jne). Sealjuures käsitletakse ka kavandatava tegevuse vastavust teistele 
asjakohastele planeeringutele (Pärnu maakonnaplaneering ja 
maakonnaplaneeringu teemaplaneering „Asustust ja maakasutust suunavad 
keskkonnatingimused“, koostamisel olev Paikuse valla üldplaneering). 
  
Käesolevas töös on lähtutud Paikuse valla üldplaneeringu avalikule 
väljapanekule esitatud (01.-28. november 2008. a) eelnõust ning 
analüüsitakse kavandatava tuulepargi üldplaneeringusse lülitamisega 
kaasnevaid keskkonna-aspekte.  
 
Kavandatavaks tegevuseks, millega seonduvaid keskkonnaaspekte käesolev 
töö käsitleb, on tuulepargi rajamine Paikuse valla Seljametsa ja Tammuru 
külade territooriumile. Tuulepark soovitakse üldplaneeringu tasandil 
lahendada käesoleval ajal koostatavas Paikuse valla üldplaneeringus. 
 
Käesoleva keskkonnahinnangu koostajad on töö koostamisel lisaks eelpool 
nimetatud dokumentidele ja tuulepargi esialgsele eskiisile lähtunud kehtivast 
seadusandlusest, asjakohastest andmebaasidest (EELIS e Eesti Looduse 
Infosüsteem, Maa-ameti kaardirakendused, Metsaregister jne) ning tutvunud 
planeeritava ala kohapealsete tingimustega. 
 
 
Töö on teostatud OÜ Hendrikson&Ko ekspertgrupi poolt järgmises koosseisus: 

• Kuido Kartau, keskkonnaekspert (litsents KMH0034); 
• Kaile Peet, keskkonnaspetsialist (looduskaitse); 
• Veiko Kärbla, keskkonnaspetsialist (müra, varjutamine, 

visualiseeringud). 
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1 Ülevaade kavandatavast tegevusest 
 
Kavandatavaks tegevuseks on tuulikute püstitamine Paikuse valda Seljametsa 
ja Tammuru külade territooriumile (Vt joonis 1 ja 2). Esialgse visiooni kohaselt 
koosneb kavandatav tuulikupark kuni 5st tuulikust, igaüks võimsusega 2,5-3 
MW. Kõik tuulikud on planeeritud Tammuru küla territooriumile. Praeguse 
visiooni kohaselt paigutatakse tuulikud järgmistele Tammuru küla 
maaüksustele: Männituka (56801:005:0221), Kusti (56801:005:0050), Kusti 
(56801:005:0051) ja Ojamaa (56801:005:0076). Seljametsa küla 
territooriumile tuulikuid ei ole planeeritud, küll aga läbib küla elektri õhuliin, 
mis ühendab tuuleparki Paikuse alajaamaga.   
 
Tuulepark on liitumistingimuste kontekstis plaanis ehitada kahe erineva 
osana: Paikuse I ja II tuulepark. Mõlema jaoks on Eesti Energia väljastanud 
keskpinge liitumiseks vajalikud tehnilised tingimused, mille kohaselt on 
Paikuse I tuulepargi võimsuseks 6 MW ja Paikuse II tuulepargi võimsuseks 
9,9MW. Tuulepargi liitumised on määratud vastavalt Kabli ja Paikuse 
alajaamadesse.  Siinses dokumendis käsitletakse neid tuuleparke ühe, Paikuse 
tuulepargina, mille koguvõimsus on seega kuni 15,9 MW. 

  
Esialgse visiooni kohaselt on reaalseimateks tuuliku markideks: 

• 3 MW võimsuse korral Enercon E82 (rootori läbimõõduga 82 meetrit ja 
tõenäoliselt 98 meetrise torniga). 

• 2,5 MW võimusega Enercon. 
 
Nimetatud tuuliku markide ja karakteristikutega (Enerconi puhul on arvestatud 
2 MW tuuliku karakteristikuid, kuna eeldatavad 2,5 ja 3 MW Enerconid on 
niivõrd uued mudelid, et nende karakteristikud ei ole üldistes andmebaasides. 
Arendajapoolse informatsiooni kohaselt on nende tuulikute karakteristikud 
analoogsed) on käesoleva eelhinnangu koostamisel arvestatud, sh müra ja 
varjutamise modelleerimisel ning visualiseeringute koostamisel 
(visualiseeringutes on tuulik 98 m mastiga ja 82 m rootori diameetriga).  
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Joonis 1. Kavandatava tuulepargi piirkond. 
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Joonis 2. Kavandatava tuulepargi asendiskeem. 
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2 Olemasolev olukorra lühikirjeldus 

2.1 Asustus ja rahvastik 

 
Kavandatava tuulepargi maa-ala paikneb Paikuse vallas Seljametsa ja 
Tammuru külade territooriumil. Seljametsa külas elab käesoleva aasta seisuga 
302 ja Tammuru külas 153 elanikku (allikas: Paikuse valla koduleht). Valla 
suurimaks asulaks on üle 2,5 tuhande elanikuga Paikuse alevik. 
Kavandatavast tuulepargist mitte kaugel asuvad ka näiteks Sindi ja Pärnu 
linnad. 
 
Ajaloolist asustusmustrit iseloomustab Joonis 3, mille alusel võib järeldada, et 
varasemal ajal on planeeringuala asustusstruktuur olnud üldjoontes sarnane 
tänapäevasega. Nõukogude ajal haarati piirkonna suhteliselt vesist maad 
suuremal määral põllumajanduslikku kasutusse. Sellest ajast on pärit ka 
arendusalal praegu tühjana seisvad laudahooned.   
  
 

 
Joonis 3.  Piirkonna ajalooline kaart (1935-1939 a) 
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2.2 Infrastruktuur 

 
Teedevõrgu olukord ja paiknemine on planeeringualal ja selle lähivööndis hea. 
Planeeritavate tuulikute alast lõunas kulgeb Pikuse-Tammuru ja põhjapool 
Taali-Põlendmaa-Seljametsa kõrvalmaantee. Planeeringuala ennast läbib Luige 
tee kõrvalmaantee. Nimetatud kõrvalmaanteed on kavandatava tuulepargi 
juures osaliselt asfaltbetoon- ja mustkattega ning osaliselt kruusakattega. 
Lisaks läbivad planeeringuala väiksemad  põldudevahelised teed. 
 
Tuulikud on plaanis ühendada kuni 6 MW ulatuses Kabli alajaamaga, mis asub 
tuulikutest ca kilomeetri kaugusel lõunas ning kuni 9,9 MW ulatuses Paikuse 
alajaamaga, mis asub tuulikutest üle 4 km loode suunas. Planeeringuala läbib  
ka Sindi-Kabli 110 kV kõrgepinge õhuliin, mis on valla üldplaneeringu eelnõu 
järgi plaanis rekonstrueerida 330 kV-ks liiniks. Kaitsetsoon 110kV pingega 
liinide korral on kummalegi poole liini 25 meetrit, ja 330 kV liinide puhul 40 m.  

 

2.3 Kaitstavad loodusobjektid ja muud loodusväärtused   

 
Arendusala asetseb maastikul, mis on käesoleval ajal kasutusel  
kultuurmaastikuna ja haritava maana (rapsi- ja viljapõllud, heinamaad). 
Looduslikud kooslused puuduvad kavandatavate tuulikute alusel maal 
täielikult, mistõttu ei saa ala lugeda looduslikult väärtuslikuks piirkonnaks. 
 
Kavandatava tuulikupargiga hõlmataval maa-alal ei leidu (andmebaasi EELIS 
andmed; Maa-ameti kaardirakendused jne) kaitseväärtusega loodusobjekte. 
Kaitstavateks loodusobjektideks Looduskaitseseaduse kontekstis on: 

o Kaitsealad 
o Hoiualad 
o Kaitsealused liigid, kivistised ja mineraalid 
o Püsielupaigad 
o Kaitstavad looduse üksikobjektid 
o Kohaliku omavalitsuse tasandil kaitstavad loodusobjektid. 

 
Järgnevalt on nimetatud Paikuse tuulepargi arendusalale lähimad kaitstavad  
loodusobjektid: 

• Vaskjõe looduskaitseala, mis asub planeeritavatest tuulikutes 
ca kilomeetri kaugusel edelas. Ala kaitse-eesmärk on 
Loodusdirektiivi elupaigatüüpide 3260 (jõed ja ojad) ning 
9010*(esmatähtis elupaigatüüp vanad loodusmetsad) ning 
Linnudirektiivi I lisas nimetatud liikide hallpea-rähni (Picus canus) 
ja musträhni (Dryocopus martius) kaitse. Mõlemad rähniliigid on 
Looduskaitseseaduse järgi III kaitsekategooriasse kuuluvad liigid. 

o Kaitstavatest loomaliikide elupaikadest on tuulepargi arendusala 
lähistel teada järgmised: 

�  Väike-konnakotkas (Aquila pomarina)- I 
kaitsekategooria kaitsealune liik. Arendusala lähedale 
jäävad Tammuru ja Põlendmaa Väike-konnakotka 
püsielupaigad, lähim neist jääb kavandatavatest 
tuulikutest vähem kui 1 km kaugusele; 
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� Must-toonekurg (Ciconia nigra)- I kaitsekategooria 
kaitsealune liik. Arendusalale lähimad on Põlendmaa ja 
Kikepera must-toonekure püsielupaigad, lähim neist jääb 
kavandatavatest tuulikutest ca 2 km kaugusele; 

� Laanerähn (Picoides tridactylus) - III kaitsekategooria liik, 
kelle lähim teadaolev elupaik jääb arendusalast ca 3 km 
kaugusele. 

 
 
Nimetatud loodusväärtustest on potentsiaalselt mõjutatavad eelkõige 
ümbruskonna linnustik. Arvestades, et ümberkaudsetele aladel on mitmeid 
kaitseväärtusega linnuliikide elupaiku on edasisse planeerimise käigus vajalik 
kindlaks teha, kas ja mil määral need kasutavad planeeritava tuulepargi ala 
toitumiseks, ülelennuks jne. Teadaolevalt on nii kotkad kui ka toonekured oma 
elukäiguomaduste tõttu (suguküpsuse saavutamise kiirus, elukestus, 
sigimiskordade arv ajaühikus) tuuleparkide poolt ohustatud linnurühmadeks.  
    
Muid loodusväärtusi nagu vääriselupaiku, vääruslikke poollooduslikke kooslusi, 
märgalasid jne arendusala lähistel ei leidu. Lähimad inventeeritud niidud 
(sürjaniidu kasvukohatüüp) asuvad Vaskjõe kallastel, alal, mis jääb Taali-
Põlendmaa-Seljametsa maanteest põhjapoole ja ei ole otseselt kavandatava 
arendustegevusega seotud (jäävad väljapoole mõjuala).  Ka ei leidu Tammuru 
küla lähistel Natura 2000 võrgustiku alasid.  
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3 Tuulikupargi rajamisega kaasnevad olulisemad 
mõjud ning seos asjakohaste strateegiliste 
planeerimis- ja arengudokumentidega 

3.1 Seos asjakohaste strateegiliste planeerimis- ja 
arengudokumentidega 

3.1.1 Pärnu maakonnaplaneeringu teemaplaneering „Asustust ja 
maakasutust suunavad keskkonnatingimused” 

 
Pärnu maakonnaplaneeringu teemaplaneering „Asustust ja maakasutust 
suunavad keskkonnatingimused” määrab asustust ja maakasutust suunavad 
keskkonnatingimused ning loob eeldused keskkonnakaitseliselt põhjendatuma 
ruumistruktuuri kujunemiseks ja säästvaks arenguks Pärnumaal. 
Teemaplaneering on koostatud põhiliselt kahe alateema kaudu, milleks on 
väärtuslikud maastikud ja roheline võrgustik. Keskkonnatingimuste 
määramisel on lähtutud tasakaalustatud ruumilise arengu põhimõttest. Sellest 
tulenevalt on väärtuslikke maastikke ja rohelist võrgustikku analüüsitud koos 
teiste infrastruktuuridega ja seatud tingimused, mille täitmisel on tagatud 
keskkonna tasakaal ja säilimine. Teemaplaneering on aluseks üld- ja 
detailplaneeringute, valgalade majanduskavade, maastikuhoolduskavade, 
metsamajandus-, maakorraldus- ja kaitsekorralduskavade koostamisel.  
 
 
Roheline võrgustik 
 
Rohelise võrgustiku määratlemise eesmärgiks on tagada Pärnumaale 
iseloomulike ökosüsteemide ja liikide säilimine, looduslike, pool-looduslike ja 
teiste väärtuslike ökosüsteemide kaitsmine ning looduskasutuse juures 
säästlikkuse printsiibi järgimine. Roheline võrgustik koosneb tugialadest ja 
koridoridest, mis on ühendatud ühtselt funktsioneerivaks tervikuks. Tugialad 
on ümbritseva keskkonna suhtes kõrgema väärtusega loodusalad, millele 
valdavalt toetub rohelise võrgustiku funktsioneerimine. Koridorid tagavad 
võrgustiku sidususe ja terviklikkuse.  
 
Teemaplaneeringuga määratud Rohelise võrgustiku üldised kasutustingimused 
(millest peab lähtuma tegevuste kavandamisel ja mille täitmisel on tagatud 
rohelise võrgustiku säilimine ja toimimine):  

 
 • Tugialadel ja koridoridel on metsakategooriaks üldjuhul tulundusmets 

ja seal võib arendada majandustegevust, va väärtuslikud märgalad, 
veekogude kaldaalad, vääriselupaigad, kaitsealad, I ja II kategooria 
kaitsealuste liikide elupaigad ja teised seadustest tulenevate 
piirangutega alad.  

 • Võrgustiku funktsioneerimiseks on vajalik, et looduslike alade 
osatähtsus tugialas ei lange alla 90%.  

 • Väärtuslikel ranna- ja puisniitudel on vajalik säilitada/taastada 
traditsiooniline majandustegevus – karjatamine ja niitmine.  

 • Suurtele tugialadele ja koridoridele on reeglina vastunäidustatud 
teatud infrastruktuuride (kiirteed, prügilad, sõjaväepolügoonid, 
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jäätmehoidlad, mäe-tööstus, kõrge keskkonnariskiga rajatised) 
rajamine. Juhul kui nende rajamine on möödapääsmatu, tuleb eriti 
hoolikalt valida rajatiste asukohta ja rakendada vajalikke 
keskkonnameetmeid võimaliku negatiivse mõju leevendamiseks.  

 • Arendustegevused, mis muudavad maa sihtotstarvet rohelise 
võrgustiku aladel või kavandavad joonehitisi (teetrassid, tehnilise 
infrastruktuuri elemendid jne), samuti looduslike veekogude 
õgvendamine, tuleb kooskõlastada omavalitsuse, kesk-konnateenistuse 
ja maavalitsusega.  

 • Ehitusalade valikul ei tohi seada ohtu rohelise võrgustiku säilimist. 
Asustuse kavandamisel ei tohi läbi lõigata rohelise võrgustiku koridore.  

 • Metsamaa raadamine rohelise võrgustiku aladel ei ole üldjuhul 
lubatud, raadamise vajadusel tuleb maa sihtotstarbe muutmiseks 
koostada detailplaneering. Kaitstavate liikide elupaikades on raadamine 
keelatud.  

 • Rohelise võrgustiku koridoridel tuleb metsade raiumisel lähtuda 
valikraie printsiibist.  

 • Pärnu linna ümbruse rohelise võrgustiku säilitamiseks ja sidususe 
tugevdamiseks koostada Pärnu linna rohelise vööndi teemaplaneering.  

 • Veekogude eutrofeerumise vähendamiseks säilitada kõrgtaimestik 
jõgede lõuna-kallaste veekaitsevööndis. 

  
 
Planeeritavad tuulikud jäävad väljapoole maakonna teemaplaneeringus 
määratletud rohevõrgustikku (Vt Joonis 4) ja ainult tuuleparki Paikuse 
alajaamaga ühendav kaabel läbib rohevõrgustiku maakondliku tähtsusega 
rohekoridori K9 (Vaskjõe kallastel kulgev rohekoridor). Planeeringualast 
põhja- ja idapoolsetele aladele jäävad ulatuslikud rohevõrgustiku struktuuride 
alad. Põhjapool on ulatuslik riikliku taseme suur rohevõrgustiku tuumala (T6). 
Idapool aga on lähimaks maakondliku tähtsusega suur koridor (K8). Nii lõuna 
kui ka lääne poolt on lähimateks rohevõrgustiku struktuurideks maakondliku 
tähtsusega väikesed rohevõrgustiku koridorid K9. Neist esimene üks kulgeb 
mööda Tammearu oja ja teine mööda Vaskjõge.  
 
Paikuse valla koostatava üldplaneeringu järgi on rohevõrgustikku valla 
territooriumil täpsustatud (Vt Joonis 5). Kavandatavad tuulikud ei jää ka  
üldplaneeringus täpsustatud rohevõrgustiku aladele (v.a. Kabli alajaama 
kulgev elektriliin, mis ristub koridoriga K9).  
 
Tuulikud paigaldatakse kinnistutele, mis on käesoleval ajal põllumajanduslikus 
kasutuses ja ei jää ei maakonnaplaneeringu ega ka Paikuse valla 
üldplaneeringu eelnõu järgse rohevõrgustiku alale, mistõttu ei kaasne 
planeeritava elluviimisega ka maakonna teemaplaneeringus fikseeritud 
rohevõrgustikule negatiivset keskkonnamõju ega vähenda rohevõrgustiku 
kvaliteeti. Paikuse alajaama ja tuulepargi vaheline elektri õhuliin kulgeb 
planeeritava visiooni järgi peamiselt kultuurmaastikus ja lõikab küll Vaskjõe 
kallastel kulgevat rohevõrgustiku koridori, kuid käesoleva töö koostajate 
hinnangul ei ole mõju võrgustikule väga oluline. Siiski, maakonna 
teemaplaneeringus on toodud soovitused rohevõrgustiku tugevdamiseks. 
Üheks soovituseks on viia rohekoridore lõikavad elektriliinid kaablisse. Selle 
soovituse järgimist võib kaaluda ka käesoleval juhul.      
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Joonis 4. Maakonna teemaplaneeringus määratletud Pärnumaa roheline 
võrgustik (Allikas: Paikuse valla üldplaneeringu eelnõu 2008). Kavandatavad 
tuulikud paiknevad punase sõõri sees  
 
 

 
Joonis 5. Paikuse valla üldplaneeringu eelnõus täpsustatud roheline võrgustik. 
(Allikas: Paikuse valla üldplaneeringu eelnõu 2008). Kavandatavad tuulikud 
paiknevad punase sõõri sees  
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Väärtuslikud maastikud 
 
Teemaplaneering määratleb maastikud, millel teatud aspektidest lähtuvalt on 
teistest suurem väärtus ning mis seetõttu väärivad säilitamist, hooldamist ja 
meie kõrgendatud tähelepanu. Väärtuslikud loodusmaastikud on alad, millede 
väärtus koosneb mitmetest komponentidest: kultuurilis-ajalooline, esteetiline, 
looduslik, identiteediväärtus ning puhkeväärtus ja turismipotentsiaal. Lisaks 
väärtuslikele maastikele on määratletud ka kaunid tee- ja veeteelõigud. 
Teemaplaneeringus “Asustust ja maakasutust suunavad 
keskkonnatingimused” tuuakse välja väärtuslike maastike kasutus- ja 
ehitustingimused- need on kohustuslikud nõuded, millega peab arvestama 
tegevuste kavandamisel. Sealjuures on üldjuhul keelatud tuulikute ehitamine 
väärtuslikele maastikele, ehitamine on võimalik ainult kohaliku omavalitsuse 
kehtestatud detailplaneeringu alusel. Samuti on kohustus säilitada 
silmapaistvalt ilusad vaatekohad:  

→ reserveerida ilusate vaatekohtadega paiga maad puhkekohtadeks ja 
avaliku kasutusega aladeks; 

→ koostada nende lähipiirkonna hoolduskavad (vaadete avamine ja 
säilitamine, ehituspiirangud vaadetele);  

→ uue hoonestusala rajamisel on vajalik koostada detailplaneering.  
 
Analüüsitav tuulepark ei asu otseselt üheski väärtuslikus maastikus (Joonis 6), 
kuid sellele lähimateks on Sindi väärtuslik maastik Põhjapool ja Reiu jõe 
suudmeala läänes. Mõlemad maastikud on planeeringualast üle 4 km 
kaugusel. 
 
 
Reiu jõe suudmeala 
Piirkond hõlmab Reiu jõe suudmeala, jõe kaldaaladele jäävad luitemännikud, 
Silla küla ja Pärnu jõe vasakkalda koos Paikuse alevikuga. Piirkond on 
vanimaid austatud paiku Eestimaal. Reiu jõe suubumisel Pärnu jõkke 
moodustub avar veeala kaunite kõrgete jõekallaste vahel. Jõgede kallastel 
kasvavad männikud, mis leiavad kasutust puhkeotstarbel. Pärnu - Paide 
maantee ääres jääb kahele poole teed heakorrastatud Paikuse alevik, mis on 
Pärnu jõe kõrgele vasakkaldale ehitatud viimastel aastakümnetel. Kõrgeimalt 
on hinnatud Reiu jõe suudmealal väärtusliku maastiku puhke, identiteedi  ja 
esteetilist väärtust. 
 
Sindi 
Piirkond haarab Pärnu jõe kaldaalad, kus jõe paremale kaldale jäävad hajali 
asetsevad talud ja elamud ning vasakkaldale Sindi kalevivabriku ümber aja 
jooksul kujunenud linnamaastik. Maastiku läbiv element on järskude 
kallastega lammiorus voolav Pärnu jõgi. Teiste väärtuste kõrval on kõrgemalt 
hinnatud Sindi väärtusliku maastiku kultuurilis-ajaloolist väärtust. 
 
Tuulepargi ala lähedal edela suunas on maakonnaplaneeringus märgitud ilus 
teelõik: Seljametsa-Sikaselja. Tee kulgeb mööda vana luitevalli. Sikaselja 
poole liikudes jääb teest paremale vanadel liivaluidetel kasvav männik ja 
endisest liivakarjäärist kujundatud veehoidla, mis on kohandatud 
puhkekohaks.  
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Väärtuslikud maastikud ja teelõik ei ole küll tuulepargi alal ega ka selle 
vahetus läheduses, kuid kõrgete objektidena on tuulikud avamaastikes 
nähtavad kilomeetrite kauguselt, siis on kavandatavad tuulikud nähtavad ka 
nimetatud väärtuslikelt maastikelt (vähemalt osaliselt). Tuulikuid otseselt 
väärtuslikele maastikele ja objektidele mitte paigutades on oluliselt 
vähendatud negatiivse visuaalse mõju tekkimise tõenäosust ja selle mõju 
suurust. Seetõttu leiame, et kavandatava tuulepargi rajamine ei too kaasa 
olulist ega ülemäärast negatiivset mõju väärtuslikele maastikele. Edasistes 
tuulepargi arendamise etappides (täpsem planeerimine ja/või projekteerimine) 
tuleb visuaalsele mõjule pöörata jätkuvalt tähelepanu ja leida maastikku hästi 
sobivaid lahendusi. 
 

 

 
Joonis 6. Maakonnaplaneeringu teemaplaneeringuga määratletud väärtuslikud 
maastikud kavandatava tuulepargi piirkonnas. 
 

3.1.2 Paikuse valla üldplaneering  
 
Üldplaneeringuga määratakse valla üldised arengusuunad ning maakasutus- ja 
ehitustingimused. Paikuse valla koostamisel olev üldplaneering on algatatud 
2006.a. 16. jaanuaril ning käesoleval ajal on kooskõlastuste etapi läbinud 
planeering esitatud avalikule väljapanekule (väljapaneku ajavahemik 01.-
28.november 2008. a). Käesolevas töös on lähtutud Paikuse valla 
üldplaneeringu avalikule väljapanekule esitatud eelnõust ning analüüsitakse 
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kavandatava tuulepargi üldplaneeringusse lülitamisega kaasnevaid keskkonna-
aspekte.  
 
Üldplaneeringu eelnõu järgi hõlmab tuulepargi planeeringuala järgmise 
põhikasutusotstarbega maid (vt Joonis 7): 
 

• Väärtuslik põllumaa – osa planeeringualast jääb sellele maale: 
Männituka ja Kusti kinnistu (56801:005:0050) täielikult  ja pool Kusti 
(56801:005:0051) kinnistust.  
 
Maakonna teemaplaneeringuga (2003) on kõrge boniteediga 
põllumaadele seatud järgmised tingimused: 

� kõrge boniteediga põllumaad peab kasutuses hoidma 
avamaastikuna või põllumajandusliku maana; 

� tuleb korras hoida ja säilitada maaparandussüsteemid; 
� põllumaade metsastamine saab toimuda ainult 

üldplaneeringu alusel. 
 

Väärtuslikule põllumaale on planeeritud 2 tuulikut. Tuulikute ja 
juurdepääsuteede poolt hõlmatav pindala moodustab üldjuhul mõne 
protsendi kogu tuulepargi pindalast. Seega ei ole tuulikute paigutamine 
põllumaale oluliselt põllumaad vähendav, pigem tekib sellisel juhul 
ühele maale mitu maakasutusfunktsiooni ning maa summaarne 
majanduslik kasutusintensiivsus suureneb. Seetõttu ei too tuulikute 
paigutamine kaasa väärtuslike põllumaade väärtuse vähenemist. 
Tuulepargi edasisel täpsemal kavandamisel tuleb tähelepanu pöörata 
juurdepääsuteede asendile, et nendega tekitataks võimalikult vähe 
ebamugavusi edasisel põldude harimisel.  
 

• Tootmisalana (T1) on reserveeritud Ojamaa kinnistu ja ligi pool Kusti 
kinnistust (56801:005:0051). Tootmisalad on tööstuse, 
tuulegeneraatorite, prügilate, mäetööstus- jt tootmisehitiste ja neid 
teenindavate infrastruktuuride ehitamiseks ette nähtud alad ning 
nendest tulenevad mõjualad. Täpsemalt, T1 tootmisalad on 
reserveeritud ettevõtetele, mille tootmistehnoloogia vajab insener-
tehnilisi meetmeid keskkonnatingimuste täitmiseks.  
 
Reserveeritud tootmisalale on planeeritud 3 tuulikut. Tuulikute 
paigutamine tootmisalale vastab üldplaneeringu avalikule väljapanekule 
esitatud visioonile. 

 

 
• Planeeringujärgsed  elamumaad jäävad kavandatavatest tuulikutest ca 

500m kaugusele lõunapoole. 
 
Alade reserveerimise all mõistetakse seda, et planeeringuga on vee- või maa-
ala reserveeritud muuks maakasutamise eesmärgiks, kui seda on praegune 
maakasutamise sihtotstarve. See aga ei tähenda selle maa-ala terviklikku ega 
automaatset teise eesmärgiga kasutusele võttu. Vaid seda, et antud ala oleks 
võimalik tulevikus, sellekohase vajaduse ja soovi tekkimisel, kasutada 



Paikuse vallas Seljametsa-Tammuru tuulepargi keskkonnamõju eelhinnang 

 

 

Töö nr. 1166 

16

reserveeritud otstarbel. Maaomanik võib kasutada reserveeritud ala praegusel 
sihtotstarbel seni kuni ta seda soovib. Arendustegevusel on kohustuslik 
arvesse võtta üldplaneeringuga määratud arengusuundi.  
 
Põhikasutusotstarve on ala põhimõtteline kasutusviis (tootmisala, 
kompensatsiooniala), s.t et kogu tegevus sellel alal on allutatud 
põhisihtotstarbest tulenevale eesmärgile. Nt tootmisalal on peamiseks 
maakasutusviisiks tootmismaa ja sellega seonduvad kõrvalkasutusviisid nagu 
äri, transport, kaevandamine jmt.  
 
Üldplaneeringuga nähakse ette ka põhikasutusotstarbega alal lubatud 
maakasutuse sihtotstarvete liigid (katastriüksuse sihtotstarvete liigid, või 
alaliigid). Põhikasutusotstarbega alal ei või kõrvalkasutus ületada 49 % kaardil 
piiritletud kasutusala mahust. Alade piire võib vajadusel (nt kinnisomandi 
piiride järgi) hiljem täpsustada läbi detailplaneeringu. 
 
 

J
oonis 7. Väljavõte avalikul väljapanekul olevast üldplaneeringu 
planeerimisettepanekust.  
 

3.1.3 Energeetika-alased dokumendid 
 
Olulisemaks riiklikul tasandil fikseeritud üldiseks energeetikaalaseks 
dokumendiks saab pidada Kütuse- ja energiamajanduse pikaajalist 
riiklikku arengukava aastani 2015. Riigikogu kinnitas selle 15. detsembril 
2004.  
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Vastavalt dokumendis fikseeritule on strateegilisteks eesmärkideks: 
o tagada nõuetekohase kvaliteediga ning optimaalsete hindadega kütuse- 

ja energiavarustatus; 
o kindlustada sisemaise elektrilise tarbimiskoormuse katmiseks vajalik 

kohaliku genereeriva võimsuse olemasolu ning seadusele vastav 
vedelkütuse varu; 

o saavutada aastaks 2010 taastuvelektri osakaaluks 5,1% 
brutotarbimisest; 

o saavutada aastaks 2020 elektri- ja soojuse koostootmisjaamades 
toodetud elektri osakaaluks 20% brutotarbimisest; 

o tagada elektrivõrgu täielik uuendamine ligikaudu 30 aastastes 
perioodides; 

o tagada avatud turu tingimustes põlevkivienergia tootmise siseturu 
konkurentsivõime säilimine ning efektiivsuse tõus rakendades 
kahjulikke keskkonnamõjusid vähendavaid kaasaegseid tehnoloogiaid; 

o kindlustada riiklikult kehtestatud keskkonnanõuete täitmine; 
o tõhustada energiakasutust soojus-, elektri- ja kütusemajanduses; 
o hoida aastani 2010 primaarenergia tarbimise maht aasta 2003 tasemel; 
o töötada välja meetmed võimaldamaks taastuvate vedelkütuste, eeskätt 

biodiisli, kasutamist transpordisektoris; 
o tagada pidev kaasaegse oskusteabe ning spetsialistide olemasolu 

kütuse- ja energiamajanduse kõigis valdkondades, et soodustada 
siseriiklikku tehnoloogiaarendust ning võimaldada kaasaegse 
energiatehnoloogia siiret; 

o luua eeldused ühenduste rajamiseks Põhjamaade ning Kesk-Euroopa 
energiasüsteemidega. 

 
Arendatav Paikuse tuulikupark aitab kaasa strateegilise eesmärgi – 
taastuvelektri osakaalu kasv – täitmisele. 
 

3.2 Mõju sotsiaalmajanduslikule keskkonnale   

3.2.1 Visuaalne mõju ja varjutamine 
Käesolevas analüüsis on koostatud visualiseeringud erinevatest 
vaatepunktidest (kasutades fotomontaaži tehnikat spetsiaaltarkvaraga 
WindPRO) loomaks ettekujutust kujunevast maastikupildist. 
Visualisatsioonidega saab luua objektiivseid pilte tulevikus ehitatavast 
võimalikust tuulikupargist. 
Maastiku visuaalne mõjutamine on nähtavaim, kõige paremini tajutav ning 
suhteliselt kaugele ulatuv mõju, mis on sageli enim diskussioone tekitav 
teema tuulikuparkide puhul. Ühtlasi on tegemist ka ilmselt kõige 
subjektiivsema aspektiga tuulikuparkide alastes diskussioonides ja otsustes, 
sest „ilu on vaataja silmades“.  
Majanduslikel kaalutlustel peavad tuulikud olema eksponeeritud (tuultele 
avatud), millest tulenevalt on nad üldjuhul maastikus hästi märgatavad. 
 
Planeeritava tuulikupargi rajamisega kaasneva visuaalse mõju võimalikult 
objektiivseks esitlemiseks koostati visualiseeringud 6 vaatekohast (Joonis 8,  
punktid A-...F). Visualiseeritud perspektiivsete tuulikute parameetrid on 
järgmised: torni kõrgus 98 m ja rootori läbimõõt 82 m. 
Joonis 8. Vaatekohtade asukohad ja vaatesuunad. 
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Vaade A. 
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Vaade B. 
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Vaade C. 
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Vaade D. 
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Vaade E. 
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Vaade F. 
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Varjutamine 
Visuaalselt häiriv võib olla tuuleturbiinide rootorite pöörlemisest tingitud 
varjude liikumine ehk varjutamine päikeselistel päevadel.  Varjutamine sõltub 
eelkõige ilmastikuoludest – pilvisusest, tuule suunast (tuuleturbiini asendist) 
ning päikese seisust. Reaalselt on aega, mil vari tekib ja võib olla häiriv, väga 
vähe. Varjud on pikimad hommiku- ja õhtutundidel, mil päikesekiired 
langevad madala nurga all ning lühimad keskpäeval. Pikimad on varjud ida- 
ja läänesuunas, kuid mida pikemad on varjud, seda lühemat aega 
varjutamine kestab. Teoreetilisel võivad varjud ulatuda kuni 2-3 kilomeetri 
kaugusele. 
 
Uuringud on näidanud, et tuulikutest lähtuv varjude liikumine ei põhjusta 
reaalset häiringut kaugemal kui 10 tuuliku rootori läbimõõt tuulikutest 
(Danish Wind Industry Association – 
http://www.windpower.org/en/core.htm). Arvestades antud projektis 
kasutatavaid tuulikuid (Enercon E-82 rootori läbimõõduga 82 m ja torni 
kõrgusega 98 m) võib öelda, et varjutamist kui negatiivset mõju ei ole oluline 
hinnata kaugemal kui ca 820 m tuulikutest. Vaatlemisel kaugemalt kui 10 
rootori diameetrit ei tundu rootori labad lõikavat päikesekiiri, vaid tuulik 
paistab olevat statsionaarne objekt päikesekiirte ees. Samuti on päike niivõrd 
madalal, et atmosfääri optilistest omadustest tulenevalt ei ole päikesekiirgus 
kuigi erk, mistõttu teoreetiliselt tekkiv varjutus on reaalselt vaevu märgatav. 
Varjutamist kui häiringut on antud juhul hinnatud kuni 1 km kaugusel 
tuulikutest.  
 
Varjutamise kestuse ja ulatuse hindamisel kasutati aasta keskmisi 
meteoroloogilisi andmeid: päikesepaiste keskmist jaotust kuude lõikes ja 
domineerivate tuulte jaotust (EMHI andmed 1961-1990 a). Eesti kliimas 
moodustab päikesepaisteline aeg aasta keskmiselt ligi 40 % maksimaalsest 
võimalikust. Teine oluline aspekt varjutuse kujunemisel on tuule suund, kuna 
tuuliku rootor pöörab ennast tuule suunas. Seetõttu on varjutuse hindamisel 
arvestatud ka tuulteroosi. Tuulevaikseid päevi, mil varjutust ei esine, on 
hinnanguliselt 30 päeva aastas.  
Varjukaardi koostamisel ei ole arvestatud võimalike varjutuse levikut 
takistavate objektide (näiteks metsaalad või kõrvalhooned) mõjuga, mistõttu 
kaardil esitatu on mõnevõrra ülehinnatud situatsioon. Arvutamisel 
eeldatakse, et vaatekohad asetsevad risti tuulikupargi kõikide tuulikutega, 
mis ei vasta reeglina tõele ja põhjustab samuti varjutamise ülehindamist. 
 
Eesti seadusandluses puuduvad normid, mis käsitleks lubatud varjutamise 
kestust ühel hoonestusalal. Mitmel pool Euroopas (samuti USA-s ja 
Austraalias) loetakse vastuvõetavaks aastas kuni 30 tundi summaarset 
varjutamise kestust ühel hoonestusalal. Rootsi ja Taani praktikas püütakse 
viimastel aastatel lähtuda mõnevõrra rangemast soovituslikust ajapiirist ehk 
10 tunnist kalendriaasta jooksul. 
 
Spetsiaaltarkvaraga WindPro modelleeritud varjutamise kestus kalendriaasta 
jooksul on toodud joonisel 9. Välja pakutud tuulikute asetuste korral ei jää 
ühtegi eluhoonet alale, kus summaarne varjutamise kestus ühe kalendriaasta 
jooksul ületaks 30 tundi, samuti ei jää ühtegi eluhoonet 10 tunnise 
varjutamise tsooni, mistõttu detailsemat varjutamise kui võimaliku häiringu 
ilmnemise ja kestuse analüüs ei ole antud juhul teostatud. 
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Joonis 9. Varjutamise kestus (tundi/aastas) 5 Enercon E-82 tüüpi tuuliku 
korral. 

 
 



Paikuse vallas Seljametsa-Tammuru tuulepargi keskkonnamõju eelhinnang 

 

 

Töö nr. 1166 

27

 
Üldjoontes põhjustab suvekuudel tõusev päike hommikuti ja loojuv päike 
õhtuti  selgeid varje tuulikust lääne-loode ja kirde-ida sektoris, keskpäeval on 
päike kõrgemal ja varjud lühemad. Talveperioodil võib varjutamist esineda 
peamiselt keskpäeval ja ainult tuulikutest põhjasuunas.  
 
Varjutamise kui häiringu tegelik mõju sõltub suuresti olemasolevatest 
visuaalsetest barjääridest (mets puud, hooned), mis varje “murravad”. 
Reaalselt takistavad maksimaalset varjude ulatust mitmed olemasolevad 
barjäärid (kõrghaljastus, hooned jms).  
 
Kuna kellajaliselt on täpselt teada kus ja kuna varjutamist võib esineda on 
leevendava meetmena võimalik tuulikutel kasutada vastavat digitaalset 
kontrollsüsteemi, mis varjutuse tekkimisel objektil, kus see on ebasoovitav, 
seadme seiskab. Meetme rakendamise vajaduse selgitamisel on oluline teada 
vaadeldava hoonestusala ja varjutamist põhjustavate tuulikute poolsete 
tubade reaalset kasutusiseloomu varjutamise tekkimise kellaaegadel ja 
kuupäevadel. Tuulikute praeguse paigutuse korral nimetatud 
leevendusmeetme rakendamise vajadust ei ole. 
 
Visuaalse häirimise allikana räägitakse mõnikord ka nn „diskoefektist“ ehk 
päikeselistel päevadel valguse tagasipeegeldumisest tiivikutelt. Nimetatud 
teema ei ole viimased kümmekond aastat enam aktuaalne, kuna kaasaegsete 
tuulikute puhul kasutatakse labade värvimiseks spetsiaalseid matte 
mittepeegelduvaid värve. 
 
Tuulikupark muudab teatud määral senist visuaalset olukorda piirkonnas. 
Olulisim muutus, mida tuulikute rajamine põhjustab, on maastikupildis 
vertikaalse mõõtme toonitamine mille negatiivse/positiivse mõju objektiivne 
hindamine jääb jätkuvalt diskussiooni objektiks.  
 
 

3.2.2 Müra ja vibratsioon 
 
Tuulikuparkidest lähtuv müra on tänaseks päevaks märgatavalt vähem 
oluline teema kui 15-20 aastat tagasi. Seda peamiselt kahel põhjusel: esiteks 
on kaasaegsed tuuleturbiinid tehniliselt oluliselt täiustatumad võrreldes 
paarikümne aasta taguse toodanguga. Tuulikute võimsuse ja gabariitide 
suurenemisega on kaasnenud tuuliku rootori labade pöörlemiskiiruse kui ühe 
peamise müratekitaja aeglustumine, mis on oluliselt vähendanud rootori 
labade tuulde lõikamisest tingitud müra. Teine põhjus, miks müratemaatika 
ei ole tuulikuparkide puhul tänapäeval kõige aktuaalsem teema, on inimeste 
teadlikkuse kasv tuulikuparkidega kaasnevatest mõjudest, mis üldjuhul 
kummutab müüte tuulikutest kui olulistest müratekitajatest. Müütide 
lõhkumisele on kaasa aidanud ka juba olemasolevad tuulikupargid, kus iga 
huviline saab oma silma (kõrvaga) ise kujundada enda arvamuse.  
 
Vaatamata kaasaegsete tuulikute suhteliselt vaiksele töörežiimile tuleb siiski 
tuulikud paigutada elamutest mõnevõrra eemale (üldjuhul piisab 250-300 
meetrist) tagamaks arendusprojektidele kehtestatud keskkonnanõuete 
täitmine.   
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Müra normtasemed elu- ja puhkealal, elamute ning ühiskasutusega hoonete 
sees ja nende hoonete välisterritooriumil on kehtestatud Sotsiaalministri 4. 
märtsi 2002. a määrusega nr 42 „Müra normtasemed elu- ja puhkealal, 
elamutes ning ühiskasutusega hoonetes ja mürataseme mõõtmise meetodid“. 
Määruse nõudeid tuleb täita linnade ja asulate planeerimisel ning 
ehitusprojektide koostamisel.  
 
Välisõhu kaitse seadus defineerib müra, kui inimtegevusest põhjustatud ning 
välisõhus levivat soovimatut ja kahjulikku heli, mille tekitavad paiksed või 
liikuvad saasteallikad. 
 
Füüsikalises mõttes on heli gaasilises või elastses keskkonnas piki-, rist- või 
pinnalainetena leviv võnkliikumine. Kitsamas tähenduses on heli inimkõrvaga 
kuuldav võnkliikumine. Terve inimese kõrv kuuleb helisid, mille sagedus on 
20 – 20 000 Hz (1 Hz = 1 võnge sekundis). Madalasageduslikuks loetakse 
helisid sagedusvahemikus 20 - 200 Hz. 
 
Müraks võib lugeda igasugust heli, mis on soovimatu ja mõjub häirivana. 
Füüsikalises mõttes on müra paljude erineva võnkesageduse ja 
intensiivsusega helide korrapäratu segu. Võnkeid, mis jäävad inimkõrva 
tajuvuse piiridest alla- või ülespoole, nimetatakse vastavalt infra- (alla 20 Hz) 
ja ultraheliks. Inimkõrv on kõige tundlikum 1000 – 4000 Hz sagedusega heli 
suhtes. 
 
Müra kahjulikkus oleneb müratasemest, sagedusest, iseloomust, toimeajast, 
inimese individuaalsetest omadustest. Kõige ohtlikum on kõrgsageduslik ja 
impulssmüra, eriti pikemaajalise toime korral. Üldiselt on kõrgsageduslik ja 
tonaalsete komponentidega müra ebameeldivam ja ärritavam kui 
madalsageduslik ja pidevaspektriline müra. Kõige ebameeldivamaks peetakse 
muutuva intensiivsuse ja helisagedusega müra. 
 
Valdav osa elanikest tunneb igapäevases elukeskkonnas segava faktorina 
pidevat mürataset alates 55-60 dB. Sellise tugevusega müra organismi 
otseselt ei kahjusta, kuid võib põhjustada meeleolu langust ja sarnase öise 
müra puhul ka unehäireid. Kestev müratase 60 dB võib häirida elulisi 
toiminguid nagu mõtlemine ja keskendumine.  
 
Pidevat mürataset 65 dB peetakse üldjuhul talutava müra ülempiiriks. 70 dB 
taustamüra raskendab kõnesid ja kõnest arusaamist. Pideva viibimise korral 
üle 75 dB tugevusega müratsoonis sagenevad elanike kaebused ja võimalikud 
tervisehäired. Tervisele otseselt kahjulikuks peetakse kestvat müra 
tugevusega üle 85 dB. Kuulmiselundi ühekordse kahjustuse riskipiiriks 
peetakse 130-140 dB tugevusega müra. Mürafooni suurenemine 10 dB võrra 
on inimese jaoks üldjuhul tajutav mürataseme kahekordistumisena. 
Müratundlikkus sõltub ka konkreetse inimese kõrva reaktsioonist, näiteks 
vanusega müratundlikkus langeb. Madalama sageduse (20-200 Hz) puhul on 
vaja suuremat helirõhku (dB), et inimese kuulmisläveni jõuda. 
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Tabel 1. Näiteid erinevate seadmete ja tegevustega kaasnevast mürast. 
 

Müratase (dBA) 
 

Müraallikas 

0 
20-30 
30-40 

40 
40 
50 

50-60 
60 

60-65 
70-75 
85-90 
100 
110 
120 

130-140 
140 

Inimese kuulmislävi 
Vaikne sosistamine 
Mõõdukas tuul 
Elutuba 
Tuulik 300-400 m kaugusel 
Vihmasadu 
Vestlus 
Linnasisene kontor 
Liiklus kõrvaltänaval 
Tihe liiklus magistraaltänaval 
Raskeveokite liiklus 
Ketassaag, puur 
Rokk-kontsert 
Reaktiivlennuki start (hoovõturaja ääres) 
Inimese valulävi 
Tulirelvad (1 m kaugusel) 

 
 
Tiheda liiklusega linnatänavate ääres on magistraaltänavatega külgnevatel 
aladel tavaline päeva keskmine mürafoon ca 70-75 db, tipptunnil kohati isegi 
kõrgem. I klassi maantee ääres 50 m kaugusel teest on tavapärane mürafoon 
päeval ca 60-70 dB, vahetult tee lähedal kõrgem.  
 
Kuna reeglina tavainimesed ei ela ega viibi pikaajaliselt aladel, kus esineks 
inimtervisele ohtlikult kõrge müratase keskenduvad mürauuringud peamiselt 
mürafooni võrdlemisele kehtestatud normidega ja inimeste subjektiivsete 
kaebuste ning häiringute analüüsimisele.  
 
Planeeringutes ja projekteerimisel kasutatakse järgmisi müra normtasemete 
liigitusi:  

→ Taotlustase – mainitud määruse tähenduses müra tase, mis üldjuhul ei 
põhjusta häirivust ja iseloomustab häid akustilisi tingimusi. 
Kasutatakse uutes planeeringutes (ehitusprojektides) ja olemasoleva 
müraolukorra parandamisel. Uutel planeeritavatel aladel ja ehitistes 
peab müratase jääma taotlustaseme piiridesse. Kui taotlustasemel on 
soovituslik iseloom, antakse taotlustaseme arvsuuruse juurde 
sellekohane märkus.  

→ Piirtase – mainitud määruse tähenduses müra tase, mille ületamine 
võib põhjustada häirivust ja mis üldjuhul iseloomustab rahuldavaid 
(vastuvõetavaid) akustilisi tingimusi. Kasutatakse olemasoleva olukorra 
hindamisel ja uute hoonete projekteerimisel olemasolevatel 
hoonestatud aladel. Olemasolevatel aladel ja ehitistes ei tohi müra 
ületada piirtaset. Kui piirtase on ületatud, tuleb rakendada meetmeid 
müra vähendamiseks. 

 
Konkreetselt tuulikute mürale Eestis normid puuduvad, kuid paikse ja pideva 
müraallikana on ta võrreldav ööpäevaringselt töötava tööstusettevõttega. 
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Välismüra normtase on A-korrigeeritud (inimkõrva tundlikkust arvestav) 
ekvivalentne helirõhutase LpA,eq,T. 
 
Tabel 2. Välismüra normtasemed hoonestatud või hoonestamata aladel 
(LpA,eq,T, dB päeval/öösel): 

Ala kategooria 
üldplaneeringu alusel 

I 
looduslikud 

puhkealad ja 
rahvuspargid, 

puhke- ja 
tervishoiuasutu
ste puhkealad 

II 
laste- ja 

õppeasutused, 
tervishoiu- ja 

hoolekandeasut
used, 

elamualad, 
puhkealad ja 

pargid linnades 
ning asulates 

III 
segaala 

(elamud ja 
ühiskasutusega 

hooned, 
kaubandus-, 
teenindus- ja 

tootmisettevõtt
ed) 

IV 
tööstusala 

Tööstusettevõtete 
müra taotlustase 
uutel planeeritavatel 
aladel 

45/35 50/40 55/45 65/55 

Tööstusettevõtete 
müra taotlustase 
olemasolevatel aladel 

50/40 55/40 60/45 65/55 

Tööstusettevõtete 
müra piirtase 
olemasolevatel aladel 

55/40 60/45 
65/50 

601/451 
70/60 

1soovituslik normtase müravastaste meetmete rakendamisel. 
 
 
Tööstusettevõtetest lähtuva müra taotlustase elamualadel on öösel 40 ja 
päeval 50 dBA. Piirtase on öösel 45 ja päeval 60 dB. Tuulikupargist lähtuva 
müra hindamisel (ja tuulikutele sobiva asukoha määramisel) võetakse 
üldjuhul aluseks kõige rangem nõue ehk öine taotlustase uutel 
planeeritavatel aladel (40 dB elamualadel), mis tagab naaberaladel head 
akustilised tingimused ööpäevaringselt. Maaomanikuga kokkuleppel võib 
olemasolevatel elamumaadel lähtuda ka piirtasemest (45 dB), 45 dB-st 
kõrgemat mürafooni ei ole elamualal öisel ajal mõistlik lubada.  
Segaaladel on öine taotlustase 45 dB. Hoonete magamisruumides on öisel 
ajal lubatud 30 dB müratase, mis on reeglina tagatud ka avatud akende 
korral (arvestades, et ka osaliselt avatud aken vähendab müra ca 10-15 dB).  
 
Tuulikupargis tekkiva müra peamised allikad on: 

o Rootori labade tuulde lõikumise sahin, sõltub nn laba tipukiirusest, 
madalama kiiruse puhul on sahin väiksem. Sel viisil tekkiv müra on 
kesk-ja kõrgsageduslik. Tegemist on tuulikute puhul peamise 
müraallikaga, kuid kaasaegsete turbiinide rootori aeglasest 
pöörlemiskiirusest tulenevalt on ka seda liiki müra teke suhteliselt hästi 
piiratud.  

o Õhuturbulents, mis tekib, kui rootor võtab kiirust juurde. Näiteks 
rootori käivitamisel või optimaalse pöörete arvu saavutamisel. 

o Õhuturbulents, mis tekib, kui laba möödub tornist, tavaliselt ei ole see 
madalsageduslik (alla 20 Hz) müra kuuldav, vaid sumbub ülejäänud 
mürafooni enne, kui kuuldavasse spektrisse jõuab. 
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o Tuulikute vaheline vastasmõju, kui näiteks tuulepealsel poolel asuva  
tuuliku poolt tekitatud turbulents mõjutab tuulealusel küljel oleva 
tuuliku rootorit.  

o Generaatori-, transformaatori ja seadmete madalsageduslik (20-100 
Hz) müra – need müraallikad on madalsageduslikud. Kaasaegsetele 
tuulikutel on tuuliku gondlis olevate seadmete poolt tekitatud müra 
väga hästi summutatud ega ole reeglina kuuldav.  

 
Seega inimesele kuuldav on peamiselt tuuliku labade tekitatav kesk – ja 
kõrgsageduslik müra, teiste müraallikate osatähtsus on väike. Labade 
tekitatavat sahinat täielikult vältida ei ole võimalik. Mürataset saab 
vähendada rootori pöörete arvu vähendamisega. Vaiksema tuule korral on 
pöörete arv väiksem ja sellega koos müratase madalam. Tuule kiiruse 
kasvamisel pöörete arv suureneb, kuid samal ajal tugevneb ka looduslik 
mürafoon.  
Kõrgsageduslikku müra neelavad mõningad ained ja gaasid, samuti sõltub 
see õhurõhust ja –niiskusest, niiske õhk on summutava mõjuga. Labade 
sahinat leevendab seetõttu kõrgsagedusliku oktaavi (1 kHz kuni 10 kHz) 
absorbeerumine õhus, puudes, põõsastes ja teistes looduslikes objektides. 
 
 
Infra- ja ultraheli 
Väljaspool inimese kuulmisläve oleva madalasagedusliku müra ehk  infraheli 
mõju inimesele sõltub eelkõige selle tugevusest. Infraheli mõju inimese 
tervisele on maailmas uuritud ja väidetakse, et intensiivne infraheli mõjutab 
inimese vegetatiivset närvisüsteemi tuues kaasa mitmesuguseid häireid, 
nagu hirm, keskendumishäired, väsimus, uimasus, iiveldus, 
kaaluhäired/isutus, peavalu jmt. Infraheli summutavad massiivsed kehad nt 
paksud seinad hoonetel.  
 
Võimalikku tuuliku töötamisest tingitud infraheli on viimase aastakümne 
jooksul uuritud nii Suurbritannias, Taanis, Saksamaal kui ka USA-s, 
sealhulgas on teostatud hulgaliselt testmõõtmisi, kuid üldine järeldus on, et 
moodsate vastutuult seadistatud tuuleturbiinide töötamisel tekkiv 
madalsageduslik müra ning vibratsioon on väga madalal tasemel, mis jääb 
oluliselt madalamaks kui tajulävi.  
Sisuliselt ei ole väide - infraheli võib tekkida tervisehäireid - vale, kuid 
selleks, et mitte põhjustada valearusaamasid ja asjatuid hirmusid tuleb alati 
rõhutada, et reaalseks ohu tekkeks peab infraheli puhul esinema äärmiselt 
kõrge helirõhk (WIND TURBINES AND INFRASOUND, 
 
http://www.canwea.ca/images/uploads/File/CanWEA_Infrasound_Study_Final
.pdf). Tuulikute tekitatud infraheli on nii madalal tasemel, et vaid kõige 
keerulisemad aparaadid ja andmetöötlusprogrammid suudavad seda 
registreerida ja ei ole reaalne, et inimesed tunnetaksid seda, samuti puudub 
risk inimese tervisele ja seda ka vahetult tuuliku all seistes 
(http://www.bwea.com/ref/lowfrequencynoise.html).  
Infraheli esineb tavapäraselt ka looduses, näiteks on tuulikutele sarnaste 
sageduskarakteristikutega tuul samuti üheks infraheli tekitajaks. Samuti 
põhjustavad tuulikutega samal tasemel ja ka intensiivsemat infraheli erinevad 
tööstuslikud seadmed ja transpordivahendid, ometi ei ole ka nende masinate 
poolt tavapäraselt tekitatav inimesele tajumatu madalasageduslik müra 
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terviseriskide põhjustajaks (INFRASOUND FROM WIND TURBINES – FACT, 
FICTION OR DECEPTION, http://www.wind.appstate.edu/reports/06-
06Leventhall-Infras-WT-CanAcoustics2.pdf).  
 
Inimkõrvaga tajumatut ultraheli (sagedusega enam kui 20 000 Hz) on 
tuulikute puhul uuritud peamiselt seoses nahkhiirte ja tuulikuparkide 
kooseksisteerimisega (http://www.batsandwind.org/pdf/ultrasoundem.pdf), 
mõju inimese tervisele ja heaolule ei ole ultraheli väga madala intensiivsuse 
tõttu aktuaalne teema.  
Arvatakse, et nahkhiirte jaoks kuuldav ultraheli võib meelitada loomi 
tuulikute lähedusse ja põhjustada kokkupõrkeid pöörlevate labadega. Siiski 
valitseb hetkel üldine arvamus, et tuulikud emiteerivad ultraheli äärmiselt 
väikses koguses ja otsest seost ei saa tuua ka nahkhiirte tähelepanu 
tõmbamise osas, rääkimata mõjust inimese tervisele.   
 
Kaasaegsete tuulikute puhul on oluline hinnata potentsiaalset mürafooni 
eelkõige inimesele tajutavas sagedusspektris (eelkõige kesksagedustel 1000-
4000 Hz) ja vastavalt valitavate tuulikute mürakarakteristikutele tagada 
piisav vahemaa tundlike aladega. Inimese kuuldetajust väljapoole jäävad 
võnkumised ei ole madala helirõhu tõttu (loodusliku fooniga sarnaselt) 
aktuaalne teema tuulikute mõju hindamisel inimese tervisele.  
 
 
Müra leviku modelleerimine 
Praegune mürafoon vaadeldavas piirkonnas koosneb peamiselt looduslikust 
foonist (sh tuul), mõnel pool on oluline ka transpordimüra. Müra levimiseks 
on tingimused suhteliselt head – maastik on suures ulatuses avatud. Müralevi 
soodustavatest tuultest domineerivad edelatuuled. 
 
Enamasti hinnatakse tuuleturbiinide müra arvutuslikult. Looduses, eriti mere 
ääres, on harva päris vaikne, see teeb raskeks mõõta vaid tuuleturbiini poolt 
tekitatud müra, näiteks foonimürast eristamiseks peaks tuuleturbiini müra 
mõõtmise ajal olema vähemalt 10 dB kõrgem kui taustamüra. Tuule kiirusel 
üle 8 m/s summutab taustamüra moodsate tuuleturbiinide hääle pea 
täielikult. Foonimüra ning tuuleturbiini müra kumuleeruvad, kuid taustamüra 
enamasti ühtlustab tuuleturbiini tekitatavat selgemate toonidega müra.  
 
Müra hindamisel eeldati, et planeeritavas tuulikupargis kasutatavad tuulikud 
on Enecon E-82 tüüpi võimsusega kuni 3.0 MW. Kuna ka teiste analoogse 
võimsusklassi tuulikute mürakarakteristikud on ligilähedased (mõned ka 
madalamate mürakarakteristikutega), siis saab valitud tuulikutüüpide alusel 
tehtud järeldusi suure tõenäosusega kasutada ka juhul, kui kasutatakse teisi 
sama võimsusega tuulikuid. 
 
3.0 MW võimsusega Enecon E-82 poolt emiteeritav summaarne müratase on 
(Arendajapoolse informatsiooni alusel) 104 dB(A) (tuule kiirusel 8 m/s 10 m 
kõrgusel maapinnast). 
 
Tuulikupargi mürakaardi koostamisel arvestatakse kõigi tuulikute 
summaarset müraemissiooni liites tuulikute omavaheline kumuleeruv 
müraosa. Iga tuulikut käsitletakse kui eraldi punktmüraallikat 
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helirõhutasemega (Lw), mille mürataset (Lp) saab vastaval kaugusel (r, 
väljendatuna meetrites) arvutada järgmise algoritmi põhjal: 
 

 
 
Mürataseme täpsustaval arvutamisel arvestatakse lisaks veel järgmiste 
tuulikupargi summaarset müraemissiooni ja levikut mõjutavate teguritega: 
helirõhk ja sagedus, müraallika kaugus ja atmosfääri seisund (nt. õhurõhk, 
õhuniiskus, tuule suund ja kiirus jne.), reljeef, maakasutus ja heli 
neelduvus/peegelduvus tulenevalt maapinna omadustest.  
 
Joonisel 10 on esitatud arvutuslik müra levik modelleerituna programmiga 
WindPRO  (versioon 2.6.0.235 Aug2008). Arvutamisel kasutati rahvusvahelist 
standardit ISO 1996-2 (sotsiaalministri määrusega nr 42 kehtestatud meetod 
välismüra hindamiseks). Müra levik on antud võimalikes ebasoodsamates 
tingimustes - müralevi maksimaalselt soodustav pärituul 8 m/s igas suunas. 
Reaalselt igapäevaselt avalduvad müratasemed on seega tunduvalt 
madalamad.  
 
Müralevi modelleerimisel on arvestatud ka heli neelduvust või peegelduvust 
maapinnal. Maapinna heli neelavuse omadused on määratud skaalal 0 
(akustiliselt "kõva" heli peegeldav pinnas: maantee, veekogud, betoon) kuni 
1 (akustiliselt "pehme" heli neelav pinnas: põllud, põõsad, heinamaa, lumine 
pind). Antud juhul domineerib kogu uuritaval alal akustiliselt „pehme” ehk 
helilaineid neelav looduslik pinnas.  
 
Modelleerimisel ei ole arvestatud otseselt müra levikut takistavate 
objektidega nagu kõrgemad puud ja metsaalad. Juhul, kui tuulikute ja 
vaatleja vahele jäävad metsatukad, on tegelikkuses avalduvad müratasemed 
veelgi madalamad kui arvutustes näidatud.  
 
Antud tuulikute asetuse korral ei jää ühtegi olemasolevat eluhoonet 40 dB või 
kõrgema müratasemega alale ka ebasoodsate ilmastikuoludega (müralevi 
maksimaalselt soodustav tuul) korral. Täidetud on tööstusettevõtetest 
lähtuva müra kõige rangem kehtestatud nõue – taotlustase uutel elamualadel 
– mis iseloomustab häid tingimusi elamualadel öisel ajal (40 dB).  
Lähimad elamualad jäävad väljapoole ka planeeritavate tuulikute 35 dB 
müratsoonist ja seetõttu ei ole neid alasid müra hindamisel eraldi välja 
toodud ning detailsemalt käsitletud, tuulikupargist lähtuva müra negatiivne 
mõju ümbritsevatele elamualadele puudub. 
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Joonis 10. Mürakaart müra levikut soodustavate tuuleolude korral. 
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Tuulikupargist lähtuva vibratsiooni hinnang 
 
Tuulikute töötamisega kaasneb teatud määral vibratsiooni teket labades, 
rootoris ning sealt edasi kandudes tuuliku torni. Vibratsiooni teke on 
minimaalne, kuna tagamaks tuuliku püsivus ja vastupidavus peab tuuliku 
konstruktsioon olema vibratsiooni võimalikult vähe tekkida laskev, seda 
summutav ja edasikandumist vältiv. 
Oluliseks osaks vibratsiooni vältimiseks ja summutamiseks on tuuliku 
vundament, mis peab olema konkreetse tuuliku ja asukoha ehitusgeoloogilisi 
tingimusi arvestades projekteeritud piisavalt tugev. Konkreetne vundamendi 
lahendus töötatakse välja projekteerimise etapil. 
Eeskätt tagamaks tuuliku püsivus (sh pikka aega ja ka ekstreemsetes 
tingimustes), rajatakse turbiinide vundamendid massiivsed ja sobiva 
konstruktsiooniga, mis tagaks vibratsioonivaba olukorra vundamendis ja 
ümbritsevas pinnases. 
Lähtudes eelnevale võib öelda, et tuuleturbiini poolt tekitatava vibratsiooni 
mõju ümbruskonnale sisuliselt puudub. Vibratsioon ei teki ega kandu edasi  
väljaspool tuuliku vundamenti. 
Mitmete kaasaegsete tuulikute (n. Enerconi toodang) eeliseks on käigukasti 
puudumine, mis täiendavalt vähendab vibratsiooni. 
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3.3   Mõju loodusväärtustele 

 
Nagu looduskeskkonna ülevaatest selgus ei jää planeeritava tuulepargi alale 
kaitstavaid objekte ega ka muid loodusväärtusi. Seega, otsene mõju läbi 
tuulikute ehituse, montaažiplatside ja juurdepääsuteede rajamise piirkonna 
loodusväärtustele puudub. Tuulikupargi ekspluatatsioonaegsed mõjud 
seostuvad peamiselt mõjuga piirkonna linnustikule ja nahkhiirtele. Kuna 
ümberkaudsetel aladel on teada mitmeid rangelt kaitstavate linnuliikide 
elupaiku, siis ei saa välistada, et konkreetselt kavandatava tuulikupargi alad 
omavad neile liikidele tähtust toitumisaladena jms,  mistõttu võivad tuulikud 
neid linnuliike oma olemasoluga mõjutada. Näiteks võib väike-konnakotka 
kaitsekorralduskava järgi (Ü. Väli 2002 a) väike-konnkotka kodupiirkonnaks 
lugeda ca 2 km raadiusega ala pesa ümber. Arvestades, et kavandatavatele 
tuulikutele lähimad väike-konnakotkaste püsielupaigad jäävadki sellesse 
ulatusse, siis on selge, et sellele liigile võivad tuulikud negatiivset mõju 
avaldada (häirimine, pesitsusterritooriumi hõivamine, kokkupõrkeoht). Ka 
lähedal asuvaid must-toonekurgede (suhteliselt inimpelglik ja suure 
pesitsusterritooriumiga lind) püsielupaiku võidakse sellisel viisil mõjutada.  
  
Piirkonna nahkhiirte kohta on informatsioon praegusel hetkel puudulik. 
Ülejäänud loomastikku häirib kavandatav tegevus üksnes tuuleturbiinide 
ehituse perioodil, kuid ei vähenda märkimisväärselt elupaikade hulka ega 
kvaliteeti pikema-ajalises perspektiivis.  
 
Tabelis 1 on kokkuvõtlikult välja toodud piirkonna loodusväärtused ja 
kavandatava tuulepargi mõju neile.  
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Tabel 1 Tuulepargi võimalikud mõjud  kohalikele loodusväärtustele  
Loodusväärtused Leidumine mõju 

K
a
it
s
ta

v
a
d
 l
o
o
d
u
s
o
b
je

k
ti
d
 

Kaitsealad Tuulepargi alal ei leidu. neutraalne 
Hoiualad Tuulepargi alal ei leidu. neutraalne 
Kaitsealused 
liigid, 
kivistised ja 
mineraalid 

Tuulepargi alal ei leidu. Lähimad 
teadaolevad kaitsealuste liikide 
elupaigad asuvad <1km kaugusel- 
väike-konnakotkas, ca 2 km - must-
toonekurg, ca 3 km- laanerähn. 

Võib olla  negatiivne 
seoses tuulikute 
mõjudega 
linnustikule 
(kokkupõrked, 
häirimine jne). 

Püsielupaigad Tuulepargi alal ei leidu, nendeks on 
arvatud eelmainitud väike-konnakotka 
ja must-toonekure elupaigad (lähim 
asub <1 km kaugusel (väike-
konnakotkas)). 

võimalik  negatiivne 
mõju seoses 
toitumisalade ja 
pesitsusterritoorium
i hõivamisega, 
häirimine, 
kokkupõrkeoht. 

Kaitstavad 
looduse 
üksikobjektid 

Tuulepargi alal ega selle läheduses ei 
leidu. 

Neutraalne 

Kohaliku 
omavalitsuse 
tasandil 
kaitstavad 
loodusobjektid 

Tuulepargi alal ega selle läheduses ei 
leidu. 

Neutraalne 

N
a
tu

ra
 

2
0
0
0
 Loodusalad, 

linnualad  
Lähimad Natura alad jäävad ca 4-5 km 
kaugusele. 

Neutraalne 

M
u
u
d
 l
o
o
d
u
s
v
ä
ä
rt

u
s
e
d
 

Taimeliigid ja 
kooslused 

Teadaolevalt ei leidu planeeritaval alal 
kaitsealuste taimeliikide kasvukohti. 
Tegemist on suures osas 
kultuurmaastikuga, kus  väärtuslikke 
taimekooslusi ei leidu.  

Neutraalne  

Linnud Tuulepargi ala on lindudele pigem 
tõenäoliseks toitumisalaks kui tähtsaks 
pesitsusalaks, kuid ümberkaudsetel 
metsa- ja sooaladel leidub ka 
linnustikule olulisi elupaiku.  

Võimalik negatiivne 
mõju lindude 
osalise toitumisalalt 
väljatõrjumise ja 
häirimise näol, 
kokkupõrkeoht. 

Imetajad Teadaolevalt ei ole tuulikud muudele 
loomarühmadele (s.h. ka imetajatele) 
häirivaks. Erandiks võib pidada 
nahkhiiri, kellele tuulikud võivad 
mõningast mõju avaldada (mõju 
olulisus sõltub nahkhiirte olemasolust 
ja arvukusest antud piirkonnas).  
 

Võimalik negatiivne 
mõju nahkhiirtele 
kokkupõrkeohu ja 
hukkumisvõimaluse 
näol. 
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4 Kokkuvõte ja järeldused 
 
Käesoleva töö eesmärgiks on anda ülevaade Pärnumaale Paikuse valda 
Tammuru (ja Seljametsa) külade territooriumile kavandatava tuulepargiga 
seonduvatest keskkonnaaspektidest. Töös on käsitletud tuulepargi 
rajamisega tekkida võivaid keskkonnamõjusid lähtudes tuulepargi asukohast 
ja sealsetest tingimustest (looduslikud olud, inimasustus, müra, varjutus ning 
nende mõjud jne). Tuulepark soovitakse üldplaneeringu tasandil lahendada 
hetkel koostatavas ja avalikustamise faasi jõudnud Paikuse valla 
üldplaneeringus. 
 
Kavandatav tuulepark Paikuse vallas Tammuru külas ei jää käesoleval hetkel 
kehtiva maakonnplaneeringu teeplaneeringu poolt määratletud väärtuslikele 
maastikele/objektidele ega ka rohevõrgustiku alale. Vaid üks kavandatav 
elektriliin läbib rohevõrgustiku maakondliku taseme väikest rohekoridori, 
mille puhul on võimalik näha ette leevendavad meetmed (õhuliinide asemel 
kasutada maakaabelliini nt). Seega, Paikuse tuulepargi rajamine ei tekita 
maakonna teemaplaneeringus fikseeritud rohevõrgustikule negatiivset 
keskkonnamõju ega vähenda rohevõrgustiku kvaliteeti. 
 
Lähimatelt väärtuslikelt maastikelt (Sindi ja Reiu Jõe suudmeala ning 
Paikuse-Tammuru ilusalt teelõigult) on tuulikud kui kõrged objektid  kindlasti 
avamaastikes nähtavad (nagu ilmselt ka kaugemal asuvatelt aladelt teatud 
nurkade ja vaadete korral). Tuulikuid otseselt väärtuslikule maastikule mitte 
paigutades on oluliselt vähendatud negatiivse visuaalse mõju tekkimise 
tõenäosust ja selle mõju suurust. Seetõttu leiame, et kavandatava tuulepargi 
rajamine ei too kaasa olulist ega ülemäärast negatiivset mõju väärtuslikele 
maastikele.  
 
Väärtuslikule põllumaale on kavandatud 2 tuulikut. Tuulikute ja 
juurdepääsuteede poolt hõlmatav pindala moodustab üldjuhul mõne 
protsendi kogu tuulepargi pindalast. Seega ei ole tuulikute paigutamine 
põllumaale oluliselt põllumaad vähendav, pigem tekib sellisel juhul ühele 
maale mitu maakasutusfunktsiooni ning maa summaarne majanduslik 
kasutusintensiivsus suureneb. Seetõttu ei too tuulikute paigutamine kaasa 
väärtuslike põllumaade väärtuse vähenemist. Tuulepargi edasisel täpsemal 
kavandamisel tuleb tähelepanu pöörata juurdepääsuteede asendile, et 
nendega tekitataks võimalikult vähe ebamugavusi edasisel põldude harimisel.  

 
Tuulikute soovitav paigutamine (3 tuulikut) tootmisalale vastab 
üldplaneeringu avalikule väljapanekule esitatud visioonile. 
 
Plaanitava tuulepargi ala looduslikke väärtusi on raske üle hinnata, kuna 
tegemist on pea tervenisti kultuurmaastikuga. Tuulikute ekspluatatsiooniga 
kaasnevatest mõjudest üks põhilisi on mõju linnustikule. Planeeringuala ise ei 
ole looduslikult kõrge väärtusega ala ja lindude pesitsusalana olulist tähtsust 
ei oma. Tuulikupark asub suhteliselt kaugel ka merest ja rannikust, mis on 
paljudele lindudele tähtsaks rändekoridoriks aga ka pesitsusalaks (võrreldes 
mitmete teiste olemasolevate ja kavandatavate tuuleparkide asukohtadega 
Eestis). Tuulikute püstitamine võib aga problemaatiline olla ümberkaudsetes 
metsades pesitsevate (s.h. rangelt kaitstavate) lindude seisukohast, kuna 



Paikuse vallas Seljametsa-Tammuru tuulepargi keskkonnamõju eelhinnang 

 

 

Töö nr. 1166 

39

tuulikud jäävad nende toitumisaladele ja kodupiirkonda. Ei saa välistada, et 
ka sügisel ja kevadel peatuvad siinsetel põldudel läbirändavad hanelised. 
Milline on täpsem ala kasutus kaitstavate ja muude linnuliikide (aga ka 
nahkhiirte) poolt, on praegu veel ebaselge. Sellega seoses on soovitatav 
täpsustava informatsiooni kogumine.  
 
Tuulikud on kavandatud planeeritavatest ja olemasolevatest elamumaadest 
enam kui 700 m kaugusele, mis antud tuulikute asetuse ja arvu juures tagab 
elamumaadel normidele vastava ning kõrgekvaliteedilise elukeskkonna nii 
müra kui varjutamise kui võimaliku häiringu minimiseerimise ning vältimise 
aspektist lähtuvalt.  
 
Kokkuvõttes leiame, et kavandatav tuulepark on kooskõlas Paikuse valla 
üldplaneeringus ettenähtud visiooniga ning sobitub sellesse hästi. Ka 
ümberkaudsetest elamutest on tuulikud paigutatud piisavale kaugusele, et 
tagada sealse elukeskkonna kvaliteedi säilimine. 
 


