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SISSEJUHATUS
Atmosfääriõhu kaitse seadus [1] (edaspidi AÕKS) § 250 lõige 1 seab kohaliku omavalitsuse üksustele
kohustuse koostada AÕKS § 63 lõikes 1 nimetatud välisõhu mürakaardi j ja § 63 lõikes 5 nimetatud
müra vähendamise tegevuskava.
Välisõhu mürakaart koostatakse olulist mürahäiringut põhjustavate müraallikate ja nendest
ümbritsevasse piirkonda leviva müra kohta. Mürakaart on kohalikule omavalitsusele töövahendiks
eelkõige planeeringute koostamisel, projekteerimistingimuste seadmisel, keskkonnamõju hindamise ja
keskkonnamõju strateegiline hindamise eelhinnangute koostamisel ning valla erinevates piirkondades
ettevõtete keskkonnalubade andmise või muutmise taotluste kohta arvamuse andmisel, et tagada müra
vastavus normtasemetele. Mürakaarti saab kasutada abivahendina üldplaneeringu maakasutuse
juhtostarvete määratlemiseks, uute detailplaneeringute ja erinevate lubade ja keskkonnamõju
hindamiste menetluses.
Läbimõeldud planeerimine on kõige tõhusam vahend müraga võitlemisel. Varajases planeerimisetapis
müraga arvestamine aitab vältida hilisemaid probleeme ja häiringuid. Planeerimisel saab arvestada
keskkonnamüra leevendavate meetmetega.
Varasemalt Luunja vallas teostatud mürauuringute loetelu:
•

Keskkonnamüra taseme mõõtmised tootmisalal, Tarmeko Lohkva (Terviseameti Tartu labor,
16.06.2017. a);

•

Keskkonnamüra taseme mõõtmised Tarmeko Lohkva tootmisala ümbruses (Terviseameti Tartu
labor, 16.06.2017. a);

•

Keskkonnamüra taseme mõõtmised Talli maaüksusel (Terviseameti Tartu labor, 02.09.2020.a);

•

Tartumaal Luunja vallas Lohkva külas paikneva Tarmeko KV OÜ tootmisterritooriumi müra
modelleerimine (Alkranel OÜ, 04.09.2017);

•

Tartumaal Luunja vallas Lohkva külas paikneva Tarmeko KV OÜ tootmise ümberkorraldamise
eelne müra modelleerimine (Alkranel OÜ, 06.04.2018);

•

AS Tarmeko keskkonnamüra mõõtmised tootmisalal – november (Terviseameti Tartu labor,
2019);

•

Tartumaal Luunja vallas Lohkva külas Tarmeko KV OÜ tootmisterritooriumi detailplaneeringu
(DP) keskkonnamõju strateegiline hindamine (KSH). Alkranel OÜ, 2019;

•

Anne Soojus AS Lohkva katlamaja ja elektrijaama keskkonnamüra taseme mõõtmised
(Terviseameti Tartu labor, 2018 (juuli));

•

Tartu idapoolse ringtee 3. ehitusala (Lammi tn – Räpina mnt) teelõigu müra modelleerimine
(Alkranel OÜ, 2017).

•

Keskkonnamõju hindamise Tartu linna idapoolse ringtee eelprojekti aruanne. Lisa 8.
Mürakaardid. Lisa 10. Müra leevendusmeetmed. Ramboll Eesti AS, 2009.

Tulenevalt atmosfääriõhu kaitse seaduses toodust on antud töö eesmärgiks koostada Luunja valla
välisõhu mürakaart vastavalt keskkonnaministri 20.10.2016 määruses nr 39 "Välisõhu mürakaardi,
strateegilise mürakaardi ja müra vähendamise tegevuskava sisu kohta esitatavad tehnilised nõuded ja
koostamise kord" [2] toodud nõuetele.
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ÕIGUSLIKU RAAMISTIKU KIRJELDUS
Õigusaktid
Keskkonnamüra on Eestis siseriiklikult reguleeritud peamiselt järgmiste õigusaktidega:
•

„Atmosfääriõhu kaitse seadus“ 15.06.2016 [1];

•

Keskkonnaministri 20.10.2016.a määrus nr 39 „Välisõhu mürakaardi, strateegilise mürakaardi ja
müra vähendamise tegevuskava sisu kohta esitatavad tehnilised nõuded ja koostamise kord“ [2];

•

Keskkonnaministri 16.12.2016.a määrus nr 71 „Välisõhus leviva müra normtasemed ja
mürataseme mõõtmise, määramise ja hindamise meetodid“ (30.05.2020 redaktsioon) [3];

•

Sotsiaalministri 4. märtsi 2002.a määrus nr 42 „Müra normtasemed elu- ja puhkealal, elamutes ning
ühiskasutusega hoonetes ja müratasemete mõõtmise meetodid“ (1.01.2021 redaktsioon) [4].

„Atmosfääriõhu kaitse seadus” reguleerib tegevust, millega kaasneb välisõhu keemiline või füüsikaline
mõjutamine. Välisõhus leviva müra põhjendamatu tekitamine on keelatud. Seaduses käsitletakse
välisõhus levivat müra, mis on inimtegevusest põhjustatud ning välisõhus leviv soovimatu või kahjulik
heli, mille tekitavad paiksed või liikuvad allikad. Seadusega pannakse strateegilise mürakaardi ja
tegevuskavade koostamise kohustus tiheasustusega piirkonna kohalik omavalitus üksusele,
põhimaantee, põhiraudtee, põhilennuvälja omanikule. Välisõhu strateegiline mürakaart on müra
vähendamise tegevuskava aluseks. Strateegilised mürakaardid esitatakse Terviseametile ja
Keskkonnaministeeriumile teadmiseks.
Keskkonnaministri 20.10.2016.a määrus nr 39 „Välisõhu mürakaardi, strateegilise mürakaardi ja müra
vähendamise tegevuskava sisu kohta esitatavad tehnilised nõuded ja koostamise kord“ on kehtestatud
atmosfääriõhu kaitse seaduse alusel. Määrusega sätestatakse nõuded välisõhu strateegilise
mürakaardi ja müra vähendamise tegevuskava koostamiseks. Müra vähendamise tegevuskava
koostatakse välisõhu mürakaardi või strateegilise mürakaardi tulemuste alusel müra normtasemete
ületamisele mõjutatud elanike arvu, müra leviku ulatuse, inimeste häirituse ning muude asjakohaste
kriteeriumite põhjal. Müra vähendamise tegevuskava meetmete planeerimisel arvestatakse, et meetme
tulemusena väheneks müratase eelkõige seal, kus see võib avaldada kahjulikku mõju inimese tervisele
ning mürahäiring väheneb võimalikult paljudel elanikel, samuti oleks tagatud vaikses piirkonnas
mürataseme suurenemise vältimine.
Keskkonnaministri 16.12.2016.a määrus nr 71 „Välisõhus leviva müra normtasemed ja mürataseme
mõõtmise, määramise ja hindamise meetodid“ (30.05.2020 redaktsioon) on kehtestatud atmosfääriõhu
kaitse seaduse alusel. Määruses on kehtestatud mürataseme mõõtmise, määramise ja hindamise
meetodid. Müra normtaset võrreldakse müra hinnatud tasemega päevases ja öises ajavahemikus ja
müra hinnatud tase ei tohi ületada normtaset. Eesti siseriiklikud müra normtasemed on sätestatud
keskkonnaministri 16. detsembri 2016. a määruse nr 71 lisas 1.
Sotsiaalministri 4. märtsi 2002.a määrus nr 42 „Müra normtasemed elu- ja puhkealal, elamutes ning
ühiskasutusega hoonetes ja müratasemete mõõtmise meetodid“ (1.01.2021 redaktsioon) on
kehtestatud rahvatervise seaduse alusel. Määrus kehtestab müra normtasemed elamute ja
ühiskasutusega hoonete sees ning mürataseme mõõtmise meetodid. Müra normtasemete
kehtestamisel lähtutakse päevasest (7.00–23.00) ja öisest (23.00–7.00) ajavahemikust, müra liigist,
müra iseloomust ja kehtestatud kategooriast.
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Riigisisesed müraindikaatorid ja nende piirväärtused
Keskkonnaministri 16.12.2016.a määrus nr 71 „Välisõhus leviva müra normtasemed ja mürataseme
mõõtmise, määramise ja hindamise meetodid“ sätestab müra siseriiklikud normtasemed.
Välisõhus leviva müra normtasemed on:
•

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.

•

Müra normtaset võrreldakse müra hinnatud tasemega päevases ja öises ajavahemikus ja müra
hinnatud tase ei tohi ületada normtaset. Määratud ajavahemikud on:
•

päev

07-23,

•

öö

23-07.

Vastavalt üldplaneeringu maakasutuse juhtotstarbele määratakse mürakategooriad järgmiselt:
I kategooria

virgestusrajatise maa-alad;

II kategooria

haridusasutuse, tervishoiu- ja sotsiaalhoolekandeasutuse ning elamu
maa-alad, rohealad;

III kategooria

keskuse maa-alad;

IV kategooria

ühiskondlike hoone maa-alad;

VI kategooria

liikluse maa-alad;

V kategooria

tootmise maa-alad (norme ei ole kehtestatud);

VI kategooria

liikluse maa-alad (norme ei ole kehtestatud).

Siseriiklikult on indikaatoriteks A-korrigeeritud ekvivalentsed müratasemed Ld ja Ln (sisaldab ka õhtust
aega 19-23). Tabelis 1 on toodud Ld ja Ln määratlus kellaajaliselt, kestvused tundides ning siseriiklikest
õigusaktidest tulenev parandustegur häirivuse arvestamiseks.
Tabel 1. Siseriiklike ööpäevase müratasemete indikaatorite Ld ja Ln osad, ajad ja parandus
Ajavahemik

Indikaator

Kellaaeg

Kestvus, h

Parandus

Päev

Ld, sh Le

7-23

16

+5

Õhtu

Le

19-23

4

+5

Öö

Ln

23-7

8

0

Müra normsuurused hoonestatud ja hoonestamata aladel on esitatud tabelis 2.
Tabel 2. Liiklusmüra ja tööstusmüra normtasemed, hinnatud müratase, Ld – päevane ajavahemik, Ln –
öine ajavahemik
Müra piirväärtus
Müra liik
Müra kategooria

Liiklusmüra
Aeg

Tööstusmüra

Müra sihtväärtus
Liiklusmüra

Tööstusmüra
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päev

55

55

50

45

öö

50

40

40

35

päev

60 / 651

60

55

50

öö

55 / 601

45

50

40

päev

65 / 701

65

60

55

öö

55 / 601

50

50

45

müratundliku hoone teepoolsel küljel

Liiklusmüra maksimaalne helirõhutase müratundlike hoonetega aladel LpA,max ei tohi ületada päeval
85 dB(A) ja öösel 75 dB(A).
Tehnoseadmete ning äri- ja kaubandustegevuse tekitava müra piirväärtusena rakendatakse
tööstusmüra sihtväärtust.

2
2.1

PIIRKONNA KIRJELDUS JA MÜRAALLIKATE LOETELU
Piirkonna kirjeldus
Luunja vald on Tartumaa idaosas paiknev kiiresti arenev omavalitsus. Emajõe põhjakaldal asuv, Tartu
linnast Emajõe Suursooni ulatuv vald on väga eripalgeline, hõlmates nii moodsaid elamualasid kui
puutumatu loodusega piirkondi.
Valla haldusterritooriumil paikneb 20 küla (Kabina, Kakumetsa, Kavastu, Kikaste, Kõivu, Lohkva, Muri,
Pajukurmu, Pilka, Poksi, Põvvatu, Rõõmu, Sava, Savikoja, Sirgu, Sirgumetsa, Sääsekõrva, Sääsküla,
Veibri, Viira) ja Luunja alevik. Suuremateks keskusteks on Lohkva küla, Luunja alevik ja Kavastu küla.
Valla suurus on 132 km², (elanikke on 1.01 2021. aasta seisuga 5 185 (https://www.elvl.ee/elanike-arv).

2.2

Müraallikate loetelu
Allpool on välja toodud müraallikad vastavalt lähteülesandele ning mürakaardi ulatus:
1. AS Tarmeko tootmisterritoorium (Lohkva küla Lõõtspilli tee 1, Lõõtspilli tee 2, Lõõtspilli tee 2a,
Lõõtspilli tee 3, Lõõtspilli tee 4, ja Lõõtspilli tee, Soojuse tee 14, Soojuse tee 18) (tööstusmüra);
2. Anne Soojus AS Lohkva katlamaja ja elektrijaama territoorium (Lohkva küla Soojuse tee 13) –
peamine müraallikas töös suvisel perioodil (tööstusmüra);
3. PALMAKO AS tootmisüksus (Kavastu küla, Parve põik 2 ja selle ümbrus) (tööstusmüra);
4. Idaringtee lõik Lammi tn ringteest kuni tugimaanteeni nt 45 Tartu - Räpina – Värska (liiklussagedus
vastavalt aktuaalsele riiklikule statistikale (viimane aastaaruanne) (transpordimüra);
5. Tugimaantee nt 45 Tartu - Räpina – Värska (liiklussagedus vastavalt aktuaalsele riiklikule
statistikale (viimane aastaaruanne)) Tartu linna piirist kuni valla piirini (transpordimüra);
6. Luunja Mõis OÜ teraviljakuivati (Talli tn 3, Luunja alevik) – (tööstusmüra);
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7. Perspektiivne idaringtee Räpina mnt - Viira lõik (müra modelleerimine asjakohaste andmete (sh
Tartu idapoolse ringtee eelprojekt, mürakaardid, olemasoleva idaringtee lõigu liiklussageduse
alusel) (transpordimüra).
Joonisel 1 on näidatud müraallikate paiknemine asulate põhiselt.

Joonis 1. Müraallikate paiknemine Luunja vallas
2.2.1 Liiklusmüra
Liiklusmüra alla kuulub regulaarne maantee-, raudtee- ja lennuliiklus. Antud töös on käsitletud maanteeja raudteemüra.
Maanteemüra alla arvatakse nii kergete (sõiduautod, mootorrattad) kui ka raskete liiklusvahendite
(veoautod, bussid, traktorid, autorongid) poolt tekitatud müra. Maanteemüra põhjustab mootor
(heitgaaside väljalaskesüsteem) ja rataste veeremine teepinnal (veeremismüra). Liiklusmüra suurust
mõjutavad eelkõige kiirus, liiklusintensiivsus, raskete veokite osakaal. Maanteeamet korraldab
vastavalt põhimäärusele riigiteede liiklusloendust, mida saab kasutada liiklusmüra arvutuste
põhiandmetena.
Kaardistatud lõigud:
•

Idaringtee lõik Lammi tn ringteest kuni tugimaanteeni nt 45 Tartu - Räpina – Värska;

•

Tugimaantee nt 45 Tartu - Räpina – Värska;

•

Perspektiivne idaringtee Räpina mnt - Viira lõik.

2.2.2 Tööstusmüra
Tööstusmüra alla kuuluvad paiksed müraallikad sh elektrituulikud ja sadamad, mille näol on tegemist
komplekssete müraallikate kombinatsioonidega ning üksikud müraallikad on tavaliselt unikaalsed,
tavaliselt ei ole müraemissioonid teada. Arvutusmudeli lähteandmete saamiseks on üldjuhul vaja
teostada mõõtmised, et välja selgitada müraallikate andmed.
Tööstusmüra allikad võivad muutuda märgatavalt ajas, kuna seadmed/masinad töötavad vaid osaliselt
käsitletavast ajavahemikust. Sellist tüüpi mürale kehtib ekvivalentne helirõhutaseme määratlus, mis ei
ole muutuva müra tavaline keskväärtus, vaid müra tugevamatel kohtadel on rõhutatud osa
lõpptulemuses. Kui müraallikas toimib ainult osaliselt käsitletavast ajavahemikust, siis selle pikale ajale
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(näiteks päevasele või öisele ajavahemikule) arvutatud ekvivalentne helirõhutase on väiksem kui
müraallika töös oleku ajal valitsev lühiajaline helirõhutase.
Tööstusmüra määratluse alla kuuluvad ka tehnoseadmed. Tehnoseadmeteks hoonete
tehnokommunikatsioonid (vee-, kanalisatsiooni-, kütte-, ventilatsiooni- ja jahutusseadmed, liftid) ning
müratekitavad seadmed sama hoone või läheduses asuvate hoonete tootmis- ja teenindusruumides,
kaubandus- ja tööstusettevõtetes.
Luunja valla välisõhu mürakaardi koostamisel kaardistati vastavalt lähteülesandele järgmised
tööstusmüra objektid/piirkonnad:

3

•

AS Tarmeko tootmisterritoorium;

•

Anne Soojus AS Lohkva katlamaja ja elektrijaama territoorium;

•

PALMAKO AS Kavastu küla tootmisüksus;

•

Luunja Mõis OÜ teraviljakuivati.

MÜRA MÕÕTMISED
Kaalukam viis keskkonnamüra selgitamiseks on tavaliste müratasemete mõõtmiste asemel mõõta
müraallikate helirõhutasemed väikestelt vahemaadelt ja arvutada keskkonda leviv müra arvutus-mudeli
abil. Arvutusmudeliga saab hinnata müra levimist mujalegi kui ainult mõõtmispunktidesse müra
levimisel arvestatakse keskmisi ilmastikutingimusi ja müraemissiooni mõõtmised annavad teavet
erinevate müraallikate omadustest ja samaaegselt viiteid võimalikeks müratõrje meetmeteks.
Tööstusmüra näol võib olla tegemist komplekssete müraallikate kombinatsioonidega, kus üksikud
müraallikad on tavaliselt unikaalsed ning müraemissioonid ei ole teada. Arvutusmudeli lähteandmete
saamiseks on vaja välja selgitada müraallikate mürasündmuste andmed.
Mõõtmised teostati kahel erineval eesmärgil: müraallikate helivõimsustasemete määramiseks ja
müratasemete kontrollimiseks ümbritseval alal.
Mõõtmised teostati 2021. a suvisel ja sügisesel perioodil. Teostatud mõõtmistulemused ja tingimused
on ära toodud mõõtmisprotokollides 201533-M01-M05.

3.1

Ettevõtete ja müraallikate iseloomustus
Järgnevalt on esitatud tähelepanekud ja ettevõtete peamised müraallikad, mis tuvastati objektide
ülevaatusel ja helirõhutasemete mõõtmiste teostamise ajal. Fikseeritud mõõtmistulemusi kasutatakse
Luunja valla välisõhu mürauuringu lähteandmetena. Helivõimsustasemed Lw (dB) määrati arvutuslikult,
kasutades kohapeal teostatud helirõhutasemete mõõtmiste andmeid.

3.1.1 Palmako AS
Palmako AS on üks juhtivaid freesprussist aiamajade, liimpuidu, ümarfreesitud ja süvaimmutatud
puittoodete tootja ja eksportija. Palmakol on kokku neli tootmisüksust, millest üks asub Luunja vallas,
Kavastu külas. Kavastu tootmisüksuse territooriumil asuvad graanulitehas (tööaeg 24h), puiduhakkur
(tööaeg tööpäevadel 7-22), liimpuidu tehas (tööaeg P 23.00-R 23.00), majade toomistehas (tööaeg E
6.00- R 23.00).
Müra mõõtmistulemused on esindatud mõõtmisprotokollis 201533-M01-18020-AS Palmako Kavastu
tootmisüksus.

201533-1-B

Luunja valla välisõhu mürakaart

10(20)

3.1.2 AS Tarmeko tehased - Soojuse tee 14 ja 18, Lohkva küla, Luunja vald, Tartumaa
AS Tarmeko tootmisterritoorium paikneb Lõõtspilli tee 1, Lõõtspilli tee 2, Lõõtspilli tee 2a, Lõõtspilli tee
3, Lõõtspilli tee 4, ja Lõõtspilli tee, Soojuse tee 14, Soojuse tee 18. AS Tarmeko tegeleb vineeri ning
mööblitööstuse
tootmisega. Ettevõte territooriumil paikneb erinevaid tehnoloogilisi seadmeid
(sorteerimisliin, pehmemööbli tootmishalli ventilaator, aspiratsiooniseade, frontaallaadurid). Ettevõte
tööaeg on 24 h, osadel seadmetel on tööaeg kellaajaliselt ära määratud: lakiruumi ventilatsiooniseade
töötab 6-15.30, Kollu tee ääres asuvatel seadmel on tööaeg 8-16.
Müra mõõtmistulemused on esindatud mõõtmisprotokollis 201533-M02-18021-Tarmeko Grupp.
3.1.3 Anne Soojus AS Lohkva katlamaja ja elektrijaam – Soojuste tee 13, Lohkva küla, Luunja vald
Tartumaa
AS Anne Soojus Lohkva elektrijaam on kontserni Fortum Tartu kuuluv äriühing, mille põhitegevuseks
on soojus- ja elektrienergia tootmine. Samuti toodetakse jahutusenergiat Tartu kesklinna ja
Lõunakeskuse kaugjahutusvõrgu tarbeks. Ettevõtte töötab aastaringselt, suvisel ajal väga soojade
ilmadega töötavad katlamaja katusel jahutusseadmed ööpäevaringselt.
Müra mõõtmistulemused on esindatud mõõtmisprotokollis Akukon 201533-M04-18048-Anne Soojus
Lohkva elektrijaam.
3.1.4 Luunja Mõis OÜ teraviljakuivati – Talli 3, Luunja alevik, Luunja vald, Tartumaa
Luunja Mõis OÜ valdkond on teravilja- (v.a riis) ja kaunviljakasvatus; õlitaimeseemnete kasvatus.
Ettevõttel on teraviljakuivati, mis töötab hooajaliselt juuli, augusti ja septembrikuus, kokku ligikaudu 1,52 kuud aastas. Kuivati tööaeg varieerub ja oleneb ilmastikust ning teraviljakogusest, tööaeg võib olla
ööpäevaringne.
Müra mõõtmistulemused on esindatud mõõtmisprotokollis 201533-M05-18049-Luunja Mõis OÜ
teraviljakuivati.
3.1.5 Liiklusmüra mõõtmisprotokollid
Mõõtmised teostati päevasel, õhtusel ja öisel ajavahemikul. Mõõtmiste eesmärgiks oli välja selgitada
autoliikluse poolt põhjustatud helirõhutasemed Luunja vallas Idaringteega piirnevatel Aiandi tee 11,
Aiandi tee 3 ja Soojuse tee 3 kinnistutel.
Müra mõõtmistulemused
mõõtmisprotokollid.

3.2

on

esindatud

mõõtmisprotokollis

201533-M03-18022-Liiklusmüra

Mõõtmistulemuste koondkokkuvõte
Mõõtmiste eesmärgiks oli lähteülesandes välja toodud müraallikate tegevuste kaardistamine.
Helirõhutasemete mõõtmised teostatid tootmisüksuste müraallikate juures ning kaugpunktides.
Fikseeritud mõõtmistulemusi kasutati Luunja valla välisõhu mürauuringu lähteandmetena.
Helivõimsustasemed Lw (dB) määrati arvutuslikult, kasutades kohapeal teostatud helirõhutasemete
mõõtmiste andmeid. Kaugpunktides mõõdetus müratasemed annavad täiendavat informatsiooni, mis
kirjeldavad müratasemeid käsitletaval alal. Lisaks kaardistatavatele allikate tegevustele toimusid ka
tavapärased tegevused, nagu liiklus (maantee) ja olmemüra, mis mõjutasid müraolukorda.
Müra mõõtmistulemused, mõõtmispunktide asukohad, tingimuse ja saadud tulemused on ära toodud
järgmistes mõõtmisprotokollides.
Tööstusmüra

201533-1-B
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•

Mõõtmisprotokoll 201533-M01-18020-AS Palmako Kavastu tootmisüksus;

•

Mõõtmisprotokoll 201533-M02-18021-Tarmeko Grupp;

•

Mõõtmisprotokoll 201533-M04-18048-Anne Soojus Lohkva elektrijaam;

•

Mõõtmisprotokoll 201533-M05-18049-Luunja Mõis OÜ teraviljakuivati.
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Liiklusmüra
•

Mõõtmisprotokoll 201533-M03- 18022 - Liiklusmüra mõõtmisprotokoll.

Teostatud mõõtmiste eesmärk oli välja selgitada helirõhutasemete suurused mõõtmispunktides, mis
suures osas asusid eluhoonete juures või potentsiaalsetel elamumaa aladel. Mõõtmisi teostati nii
päevasel kui ka öisel ajavahemikul.
Müra normtasemega võrreldakse hinnatud mürataset. Müra hinnatud tase on etteantud ajavahemikus
mõõdetud müra A-korrigeeritud tase, millele on tehtud parandusi, arvestades müra tonaalust,
impulssheli või muid asjakohaseid tegureid. Tööstusmüra korral võib esineda tonaalset heli. Tonaalne
heli on heli, mille sagedusspektris esineb selgesti eristatav toon ehk kui mingis 1/3 oktaavribas
mõõdetud helirõhutase ületab temale eelnevas ja järgmises 1/3 oktaavribas mõõdetud taseme
vastavalt ISO 1996-2 2017 lisa K järgi.

4

MÜRATASEMETE JA -KAARTIDE ARVUTUS
Müra tasemete arvutamisel ja mürakaardi koostamisel kasutati arvutiprogrammi Datakustik
Cadna/2021, mille tarbeks tehti maa-alast kolmemõõtmeline akustiline maastikumudel. Arvutused
sooritati kasutades 5×5 m suurusi arvutusruute. Arvutused teostati 2 m kõrgusel maapinnast.
Programm võtab arvesse müra neeldumist õhus ja pinnases ning müra levimise võimendumist vee
pinnal.

Joonis 2. Vaade maastikumudelile
Müra kaardistamisel kasutati järgmisi arvutusmeetodeid:
•

autoliikluse müra – Põhjamaade meetodi Road Traffic Noise (TemaNord 1995:825) [7] ;
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tööstusmüra – ISO 9613-2 „Acoustics – Abatement of sound propagation outdoors, Part 2: General
method of calculation”[8].

Maanteede välisõhu strateegilise siseriiklikud mürakaardid arvutati põhjamaade meetodi järgi, kuna
jõuti järeldusele, et need vastavad paremini mõõtmistulemustele ja kohalikele oludele. Selle tõttu on
antud töös liiklusmüra hindamisel kasutatud sama meetodit.
Keskkonnaministri 16.12 2016. a määrusele nr 71 Lisa 2, 3 järgi on Nordtest meetodiga mõõdetud ja
Nordic Prediction meetodiga arvutatud liiklusmüra tasemed peaksid olema üldjuhul sama olukorra
kirjeldamiseks võrdsed. Mõõtmistulemused on võrreldes arvutuslikega kõrgemad juhul, kui kontrollitav
punkt on teest kaugel ja mõõtmised tehakse atmosfäärist tingitud madalamal refraktsioonil, kui
meetodis on ette nähtud.
Tööstusmürakaardid iseloomustavad käsitletavate aladel olevate müraallikate koosmõju ehk halvimat
müraolukorda. Üldjuhul võib arvestada, et müratasemed on madalamad. Liiklusmüra iseloomustab
regulaarset aastaringset keskmist liiklussagedust päevasel ja öisel ajavahemikul.

4.1

Maastikumudel
Lähteandmetena vajab arvutusmudel iga müraallika asukohta ja müraemissiooni ning kolmemõõtmelist
maastikumudelit, mis sisaldab hooneid ja teisi takistusi.
Kaardistamise jaoks vajalik kõrgusinfo kolmedimensiooniliste joontena saadi Maanteeameti
veebikeskkonnast. Andmestik sisaldas maapinna kõrgusjooni, hoonete kõrgusinformatsiooni, teede,
tänavate, veekogude, katastripiiride asukohti. Maastikumudeli loomisel kasutati kõrgusinfona
täisarvulisi kõrgusjooni
Hoonete jagunemine kasutusotstarbe alusel oli järgmine:
•

elu-ühiskondlik hoone (kaartidel halli värviga);

•

kõrval-, tootmishoone (kaartidel sinise värviga);

•

lasteaiad (kaartidel kollase värviga);

•

üldplaneeringuga määratud maakasutuse juhtotstarbed on mürakaartidel tähistatud järgnevalt:

Kõikidele hoonetele määrati välispiirde helineeldekoefitsiendiks 0,21, mis vastab struktuurse pinnaga
fassaadile.
Maapinna helineelduvustegur määrati antud töös järgmiselt:

4.2

•

kõik teed ja veekogud määrati kõvadeks pindadeks koefitsiendiga 0,

•

maapiirkonnad määrati akustiliselt pehmeteks pindadeks koefitsiendiga 1,

•

tiheasustusega alad pindadeks koefitsiendiga 0,7.

Arvutuste parameetrid
Vahemaast tingitud nõrgenemine, pehme maapind ja ekraanid muudavad leviva müra spektrit.
Sellepärast teostatakse arvutus sagedusribades. Lõpptulemusena erinevate sageduste väärtused
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liidetakse kokku ühenumbriliseks väärtuseks, ekvivalentseks kaalutud A-helirõhutasemeks LAeq
kõikides arvutuspunktides.
Müra levimisarvutuste lähteandmete jaoks määratakse iga müraallika helivõimsus sageduse ja suuna
funktsioonina. Arvutusmudelis esindab müraallikat või –allikaid ekvivalentne punkti- või joonekujuline
müraallikas, mis paikneb tõelise allika akustilises keskpunktis.
Tähtsamad arvutuste teostamise seaded olid järgmised:
•

arvutusruudustiku samm mürakaartidel on 5x5 m,

•

müratasemete arvutus teostati 2 m kõrgusel,

•

müravahemikud kaartidel on esitatud 5 dB kaupa,

•

maksimaalne viga 0,1 dB,

•

peegelduste arv 1.

4.3

Lähteandmed

4.4

Autoliiklus
Liiklusmüra taseme hindamisel on kasutatud Transpordiameti AS Teede Tehnokeskuse andmeid
„Liiklusloenduse tulemused 2020. aastal“ aasta keskmise ööpäevase liiklussageduse (AKÖL) ja
raskeliikluse osakaalu kohta. Idaringtee liiklussageduse osas on arvestatud teoreetilise
liiklussagedusega, mis põhineb mõõtmiste teostamise ajal läbiviidud liiklusvahendite loendusandmetel
ning Inseneribüroo Stratum OÜ liiklusmudeli andmetel. Idaringtee tuleviku prognoosi aluseks on võetud
150 % Idaringtee teoreetilisest AKÖL sagedusest.
Müratasemete arvutamisel on arvestatud, et kogu ööpäevane liiklussagedus jaguneb ööpäeva lõikes
järgnevalt:

Tugimaantee,

Päevane ajavahemik

Õhtune ajavahemik

Öine ajavahemik

80%

14%

6%

77%

13%

10%

kõrvalmaantee
Põhimaantee

Tabelis 3 on toodud autoliikluse lähteandmed.
Tabel 3. Autoliikluse lähteandmed
Tee nimi

Tee liik

km

AKÖL

Raskeliikluse%

Kiirus

45

tugimaantee

3.264-4.656

7321

8

50-70

4.656-6.086

6310

4

90

6.086-9.709

5044

5

90

9.709-10.685

3691

8

70-90

Lammi

13000

3-8

50-70

Tartu-Räpina-

Värska

Idaringtee*

põhitänav

ristmik-mnt
45
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3-8

50-70

ristmik-mnt
45

* teoreetilines AKÖL sagedus
** Stratum OÜ liiklusmudeli järgne sagedus

4.5

Tööstusmüra
Tööstusmüraallikate arvutuste aluseks on allika helivõimsustase, kõrgus ja tööaeg. Mürakaartide
koostamisel ei kasutata arvutusmeetodites sellist ühenumbrilist väärtust, küll on aga võimalik selliste
ühenumbriliste väärtuste põhjal võrrelda omavahel erinevaid müraallikaid. Helivõimsustasemed on
tuletatud teostatud helirõhutasemetest ja mõnel juhul on kasutatud ka varem teostatud
mõõtmisandmeid.
Tabelis 4 on arvutustes kasutatud tööstusmüraallikate andmed ehk ühenumbriliselt kirjeldatud Aspektrilähendusteguriga helivõimsustasemed LWA detsibellides. Lisaks on ära toodud müraallika
kõrgused maapinnast ja tööaeg ning täiendavad selgitused.
Tabel 4. Arvutustes kasutatud müraemissioonid (A-spektrilähendusteguriga helivõimsustase LWA),
allikate kõrgus maapinnast ja keskmine tööaeg ööpäevas.
Piirkond ja müraallikas

LWA, dB

Allika kõrgus
maapinnast, m

Tööaeg, h

PALMAKO AS Kavastu küla tootmisüksus
Graanuli tehas

95-98

7m

24h

Liimpuidu tehas

95-100

3m

24h

Majade tehase aspiratsiooniseade

101

7m

24h

Puiduhakkur

102

2,5m

16h päeval, 1h öösel

Laoplatside pindmüraallikas (laadurid/

60 dB(A)/m2

1,5

Pidev

veokid, tõstmine/laadimine)

AS Tarmeko tootmisterritooriumil teostati peamiste müraallikate juures helirõhutasemete mõõtmised.
Lisaks on territooriumil mitmeid kauba ladustamise platse, kus tegevus ei ole regulaarne ja pidev.
Tootmisterritooriumit külastades tegevusi ladustamise platsidel ei toimunud. Müra modelleerimisel
arvestati, et ka laoplatsidel toimub tegevus. Laoplatside müratasemete arvutamisel on lähtutud
Euroopa Komisjoni töörühma strateegilise mürakaardistamise juhendmaterjalist (GPG) soovitustest ja
on kasutatud laoaladel pindmüraallikaid (area source Lw“ 60 dB(A)/m2). GPG toodud erinevat
tööstusalade hinnanguliste pindallikate kasutamine toob kaasa kõrgemad tööstusmüratasemed, mis
reaalselt vastavates piirkondades valitsevad.
Piirkond ja müraallikas

LWA, dB

Allika kõrgus
maapinnast, m

Tööaeg, h

Anne Soojus AS Lohkva katlamaja ja elektrijaama territoorium
Kuivjahutid hoone katusel (14 tk)
Thermokey GH2790.DN DVQIRAFS

110

5m katuse pinnast

24h
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Ventilatsiooniavad Valguse tee ääres

86

6-7m

24h

Elektrijaama hoovi pindmüraallikas)

Lw“ 60 dB(A)/m2

1,5

24h

Anne Soojus katlamaja ventilatsiooni süsteemi abil juhitakse suvisel perioodil üleliigset soojust
keskkonda. Kuivjahutite helivõimsustasemete andmed on võetud projektist „Akukon nr 170577-1 AS
Anne Soojus, Lohkva – müra leevendusmeetmed“, kus on esitatud andmed vastavalt seadme
spetsifikatsioonile. Modelleerimisel on arvestatud katusel paikneva mürakaitseekraaniga.
Piirkond ja müraallikas

LWA, dB

Allika kõrgus
maapinnast, m

Tööaeg, h

Aspiratsiooniseade (Soojuse tee 14)

90

2,5m

24 h

Aspiratsiooniseadme toru

90

2,5m

08:00-16:00

Aspiratsiooniseadmed (Soojuse tee 18

85-87

mootorid 1m, torud

24 h

AS Tarmeko tootmisterritoorium

hoonete juures)
Lakiruumi ventilatsiooniseade (Soojuse

jms süsteemid 1,5m
84

3m

Kell 06:00-15:30

Veoauto 30 km/h

108-111

1,5m

Kell 08:00-16:30

Frontaallaadur

98

1,5m

24 h

Palgisortöör

107

2m

Eelduslikult 8h

tee 18)

päevasel ajavahemikul

Arvutustes on arvestatud muldvallide ja aspiratsiooniseadmete ees olevate mürakaitseekraanidega.
Arvutustes pole arvestatud palgiplatsil olevate palgivirnadega, kuna need ei ole püsiva iseloomuga ja
nende mõjule ei saa arvestada pidevalt. Transpordi ja frontaallaaduri liikumistrajektoorid on vastavalt
Tarmeko KSH aruande joonisele 4.3.1.
Piirkond ja müraallikas

LWA, dB

Allika kõrgus
maapinnast, m

Tööaeg, h

115

14m

24

Luunja Mõis OÜ teraviljakuivati
Viljakuivatid

5

TULEMUSED
Luunja valla välisõhu mürakaardistamise arvutustulemusena koostati 6 liiklusmüra- ja 4
tööstusmürakaarti päevase ja öise ajavahemiku jaoks. Tulemused on esitatud müraallikate poolt
mõjutatud alade kaupa.
Luunja valla välisõhu mürakaardistamise arvutustulemusena koostati 4 mürakaarti päevase (7-23) ja
öise (23-7) ajavahemiku jaoks. Päevane ajavahemik sisaldab õhtust ajavahemikku 19-23, millele
rakendatakse müra hinnatud taseme arvutamisel parandust +5 dB. Arvutuslikud tööstusmürakaardid
esindavad müra levimist kergelt soodustavate tingimustele, mis vastab pika ajavahemiku
ekvivalenttasemele. Liiklusmürakaardid iseloomustavad regulaarset aastaringset keskmist
liiklussagedust päevasel ja öisel ajavahemikul. Arvutustes on arvestatud autoliikluse puhul lubatud
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piirkiirust. Modelleerimisel saadud arvutustulemuste ebatäpsus/määramatus on käesoleva uuringus
uuritud müraallikate ja kauguste suhtes reeglina ±3 dB.
Müra normtasemete vastavus ei tähenda, et müra ei ole lähimate hoonete juures üldse kuulda.
•

Lisa A1-A4 kirjeldavad olemasolevat liiklusmüra olukorda Luunja vallas päevasel ja öisel
ajavahemikul;
Liiklusmüra on kaardistatud erinevate lähteandmete alusel:
Variant I – Tartu-Räpina-Värska mnt: 2020 ÄKOL, Idaringtee: teoreetiline liiklussagedus;
Variant II – Tartu-Räpina-Värska mnt: 2020 ÄKOL, Idaringtee: Stratum 2020;

•

Lisa B1-B2 kirjeldavad olemasolevat koos perspektiivse Idaringtee liiklusmüra olukorda Luunja
vallas päevasel ja öisel ajavahemikul;

•

Lisa C1-C2 kirjeldavad tööstusmüra olukorda Palmako AS Kavastu küla tootmisüksuses,
päevasel ja öisel ajavahemikul;
Lisa C3-C4 kirjeldavad tööstusmüra olukorda Lokva tootmisterritooriumil AS Tarmeko ja Anne
Soojus AS koosmõju, päevasel ja öisel ajavahemikul;

•
•

6

Lisa C5-C6 kirjeldavad tööstusmüra olukorda Luunja Mõis OÜ teraviljakuivati töötamisel,
päevasel ja öisel ajavahemikul;

JÄRELDUS
Järgnevalt on toodud arvutustulemuste kokkuvõtte müraallikate poolt mõjutatud alade kaupa ja
järeldused.

6.1

Kavastu küla
Palmako AS Kavastu tootmisüksus asub Kavastu külas. Mõjualasse jäävate eluhoonete juures Parve
tee 4, Kavastu keskus 6, Suurekivi elurajoon (Kastani kinnistu) ja Saare elamu juurde ulatub päevasel
ajal valdaval 40-45 dB ja öisel ajal kuni 40 dB suurune müratase. Tööstusmüra normtase II kategooria
aladel päevasel (60 dB) ja öisel (45 dB) ajavahemikul on tagatud. Elanike häirib erinevate masinate
tagurdussignaalid ja liikumine laoaladel. Erinevate masinate tagurdussignaalide eesmärk on tagada
töökeskkonnas ohutus. Võimalusel kasutada elamualade läheduses tagurdussignaalide puhul
alternatiivseid variante, mis ei tõstaks müratasemete häiringuid, nt muutuva helitugevusega signaalid
või suunamoduleeritud signaalid, kuid neid tuleb hinnata igal üksikjuhul eraldi ning arvestada võimalike
ohutusprobleemidega või siis võimalusel rakendada tööajalist piirangut.

6.2

Lohkva küla
Lohkva küla müraolukorda mõjutavad Tarmeko Grupp ja Anne Soojus Lohkva elektrijaam, ettevõtted
on osaliselt ümbritsetud elamutega. Kumulatiivne müraolukord oleneb ettevõtete töörežiimist nt. Anne
Soojuse Lohkva elektrijaama katusel paiknevad seadmed tööavad ainult suvisel perioodil. Sellest
tulenevalt võib olla kumulatiivne müraga kaasnev häiring olla periooditi suurem/väiksem. Käesolevas
töös on käsitletud AS Tarmeko ja Anne Soojuse koosmõju aktiivsel perioodil.
Kumulatiivse tööstusmüra korral ulatub lähima elamuni Kollu tee 11 45-49…50-54 dB päevasel ajal ja
öisel ajal 45-49 dB. Kollu tee 2 eluhoone juurde ulatub kuni 49 dB suurune müratase päevasel ajal ja
öösel valdavalt 40-44…45-47 dB. Tööstusmüra II kategooria normtase päevasel ajal (60 dB) on
tagatud, öisel ajavahemikul on normtase (45 dB) ületatud. Aiandi tee eluhooneteni ulatub valdavalt
päevasel ajal 40-44…45-49 dB ja öisel ajal 40-45 dB suurune müratase. Valguse tee 6 lasteaiani ulatub
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päevasel ajal 40-45…45-49 dB suurune müratase, sisehoovi ulatuvad madalad tasemed kuni 40 dB.
Puupilli elamurajoonis ulatub päevasel ajal Pillikoori tee eluhooneteni valdavalt 40-44 dB ja öisel ajal
35-39…40-44 dB suurune müratase.
Tööstusmüra normtase II kategooria aladel päevasel (60 dB) ja öisel (45 dB) ajavahemikul on tagatud..
Kui Anne Soojuse katusel paiknevad ventilaatorid ei tööta siis hinnanguliselt on Kollu tee 11 eluhoone
juures kuni 4 dB madalamad müratasemed ehk siis tulemused on piiripealsed. Ettevõtted on
rakendanud leevendusmeetmeid (vallid, mürakaitseekraanid), kui mürauuring ja mõõtmised näitavad,
et tuleb rakendada lisameetmeid, et kumulatiivset mürahäiringut piirkonnas vähendada. Atmosfääriõhu
kaitse seaduse järgi tagab müraallika valdaja, et tema müraallika territooriumilt ei levi normtaset
ületavat müra.

6.3

Luunja alevik
Luunja Mõis OÜ ettevõttel on teraviljakuivati, mis töötab hooajaliselt juuli, augusti ja septembrikuus,
kokku ligikaudu 1,5-2 kuud aastas. Kuivati tööaeg varieerub ja oleneb ilmastikust ning teraviljakogusest,
tööaeg võib olla ööpäevaringne, seega ettevõte tõstab ajutiselt piirkonnas müratasemeid. Viljakuivatite
töötamisest tulenev müra on ühtlane ja vali. Arvutatud mürakaardid kirjeldavad aktiivset olukorda, kui
viljakuivatid töötasid. Lähim elamu aadressile Talli tn 5 asub viljakuivatitest ~130m kaugusel, kuhu
ulatub päevasel ja öisel ajal 60-65 dB suurune müratase. Talli (43202:004:0083) kinnistule
planeeritakse ulatuslikku elamuarendust, mis asub ~350m kaugusel teraviljakuivatist. Planeeritava
kinnistuni ulatuv päeval ja öisel ajal valdavalt 40..44…45-49 dB suurune müratase, kinnistu viljakuivati
poolses osas on kohati ka 50-54 dB suurune mürtase. Tööstusmüra II kategooria aladel päevasel (60
dB) ja öisel (45 dB) ajavahemikul on ületatud kui on aktiivne viljakuivatamise periood.
Pargi tn, Jõesadama tn 2 ja Puiestee tn 4 elamute juurde ulatub päevasel ajal valdaval 45-50 dB ja
öisel ajal 40-45 suurune müratase ning teiste piirkonna eluhooneteni mõnevõrra madalamad
tulemused. Tööstusmüra II kategooria aladel päevasel (60 dB) ja öisel (45 dB) ajavahemikul on tagatud.
Selleks, et piirkonna müratasemeid vähendada soovitame avadele (nt õhuvõtu-väljaviskerestid)
paigaldada mürasummutid ja lisaks soovitame müratekitavate tehnokommunikatsioonide
isoleerimist/vooderdamist. Leevendusmeetmete täpne rakendamine vajab koostööd ettevõttega, et
selgitada välja millised tehnilisi lahendusi on võimalik kasutada olenevalt seadmetest.

6.4

Liiklusmüra
Luunja valda läbib Tartu-Räpina-Värska tugimaantee. Üksikute elu- ühiskondlike hooneteni (Kaalukoja
tee 1, Ridaküla tee 2, Nurga), mis asuvad vahetult maantee ääres ulatub päevasel ajal 65-69 dB ja
öisel ajal 55-59 dB suurune müratase. II kategooria liiklusmüra piirväärtus (65 dB) hoone teepoolsel
küljel on päevasel ajal ületatud, öise aja piirväärtus (60 dB) on täidetud.
Teiste hooneteni ulatub päevasel ajal kuni 60-64 dB ja öisel ajal kuni 50-54 dB suurune müratase, mis
täidab lubatud normtaset päevasel ja öisel ajavahemikul.
Idaringtee mõjutab Aiandi tee 3, Aiandi tee 5 korruselamuid, kuhu ulatub päevasel ajal kuni 60 dB
suurune müratase ja öisel ajal kuni 50 dB suurune müratase, mis täidab II kategooria liiklusmüra
piirväärtust. Pajula tee lasteaia territooriumile ulatub päevasel ajal valdavalt 40-44..45-49 dB suurune
müratase.
Perspektiivse liiklussageduse osas suurenevad müratasemed kuni 3 dB võrra, mis lubatud piirväärtust
ei ületa.
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TEGEVUSKAVA VAJADUS
Müra vähendamise tegevuskava koostatakse välisõhu mürakaardi tulemuste alusel. Müra
vähendamise tegevuskava meetmete planeerimisel arvestatakse, et meetme tulemusena väheneks
müratase eelkõige seal, kus see võib avaldada kahjulikku mõju inimese tervisele ning mürahäiring
väheneb võimalikult paljudel elanikel, samuti oleks tagatud vaikses piirkonnas mürataseme
suurenemise vältimine.
Mürakaart on aluseks müra vähendamise tegevuskavale. Müra vähendamise tegevuskavas antakse
ülevaade leevendusmeetmete kohta, kus müra on vaja vähendada. Lisaks tuuakse välja müra
ennetavad meetmed, mille eesmärk on mürahäiringuid vältida. Atmosfääriõhu kaitse seaduse järgi
tagab müraallika valdaja (ettevõte), et tema müraallika territooriumilt ei levi normtaset ületavat müra.
Müra piirväärtus on defineeritud kui suurim lubatud müratase. Piirväärtuse ületamine põhjustab olulist
keskkonnahäiringut ja tuleb rakendada müra vähendamise abinõusid.

8

KESKKONNAMÜRAGA ARVESTAMINE PLANEERINGUTES
Planeerimisel arvestada keskkonnamüra leevendavate meetmetega. Näiteks keskkonnamüraga
arvestamine uutes planeeringutes, et tagada uute müratundlike objektide planeerimisel piisav
mürakaitse ja/või kõikide uute võimalikku mürahäiringut omavate objektide planeerimise puhul on
projekti planeerimis staadiumis mürauuringu tegemine kohustuslik. Müraleviku piiramine tehniliste
lahendustega või planeerimisega projekti algustaadiumis on parem ja mõistlikum, kui hiljem probleeme
lahendada. Oluline on jälgida, et üldplaneeringu alusel perspektiivseks elamumaaks määratud alad ei
paikneks vahetult müraallikate lähedal, et ennetada ja vältida mürahäiringuid ja konflikte.
Tabelis 5. on välja toodud meetmed, mis vähendavad keskkonnamüra häirivust.
Tabel 5. Müra vähendamise meetmed
Müra vähendamise aspektiga arvestamine valla igapäevases töös
Elluviimine

- Vähem müratekitavate sõiduautode ja ühistranspordivahendite (hübriid, elektri) kasutamine ja
soodustamine;
- hankedokumentide ja lepingute koostamisel vähem müra lubavate kriteeriumite esitamine;
- erinevate kooskõlastuste ja lubade väljastamisel kehtestada nõuded arvestamaks
keskkonnamüraga;
- ühistranspordi kasutamise soodustamine;
- mürakategooriate määramine;
- süsteemne lähenemine kaebuste lahendamisel (andmebaas, tegevuskava kaebuse
lahendamisel);

Kasutegur

Mõju avaldub juba lühikese aja vältel

Ajakava

Pidev

Keskkonnamüraga arvestamine uutes planeeringutes
Elluviimine

- Kehtestada nõuded planeeringutele keskkonnamüra osas;
- uute müratundlike objektide planeerimisel tuleb tagada piisav mürakaitse (välispiiretele nõutav
heliisolatsioon, vaikne fassaad ja siseõu, võimaluse korral vaikust nõudvad ruumid projekteerida
mitte müraallika poole);
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- planeeringutes ette nähtud mürakaitseekraanid ja muud müraleevendusmeetmed - rajada ja
rakendada enne müratundlike objektide kasutusele võtmist (kasutusloa saamist);
- määrata müra mõju liikluse planeerimisel või võtta liikluse planeerimisel aluseks müraprognoosid
ja mõjutatud elanike arv;
- uute teede/tänavate projekteerimisel hinnata müratasemete muutusi sh hinnata piirkiiruse
määramist;
- uute tänavate/teede ja tööstusalade planeerimisel/ projekteerimisel mitte suurendada
olemasolevat mürahäirivust;
- uute planeeringutega näha ette ühistranspordi soodustamist, kergliiklusteid ja erinevaid
puhkevõimalusi;
- erilise tähelepanuga kaitsta eriti tundlikke objekte (laste- ja õppeasutused, mänguväljakud,
haiglad, vanadekodud);
- uute planeeringutega ei ohustata vaikseid alasid ja vajadusel nähakse ette meetmed nende
kaitsmiseks;
- suurem osa liiklusest suunata põhimagistraalidele, säilitamaks kaugemal asuvate müratundlike
alade rahu, näiteks vajadusel rakseveokite liikumise ümbersuunamine või piiramine;
- koolide, koolieelsete lasteasutuste ja huvikoolide renoveerimise käigus vahetada välja aknad
(ehitusprojekti koostamisel määrata vajalik akende heliisolatsiooni toime);
- planeerimisel kasutada müraresistentseid alasid/hooneid mürapuhvritena müratundlike
alade/hoonete kaitseks;
- soodustada mürarikaste tegevuste ühtekoondamist madala müratasemega maa-alade
säilitamiseks.
Kasutegur

Mõju avaldub nii lühema kui pikema aja vältel. Mürahäirivus ei suurene. Õige planeerimine tagab
hea elukeskkonna, kus on piisavalt vaikseid puhkekohti, head töötamis- ja õppimisvõimalused.

Ajakava

9

Pidev tegevus
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LISAD
200427 Lisa A1 Luunja vald, olemasolev liiklusmüra I variant, päevane ajavahemik, päev Ld;
200427 Lisa A2 Luunja vald, olemasolev liiklusmüra I variant, öine ajavahemik, öö Ln;
200427 Lisa A3 Luunja vald, olemasolev liiklusmüra II variant, päevane ajavahemik, päev Ld;
200427 Lisa A4 Luunja vald, olemasolev liiklusmüra II variant, öine ajavahemik, öö Ln;

200427 Lisa B1 Luunja vald, perspektiivne liiklusmüra, päevane ajavahemik, päev Ld;
200427 Lisa B2 Luunja vald, perspektiivne liiklusmüra, öine ajavahemik, öö Ln;

200427 Lisa C1 PALMAKO AS Kavastu küla tootmisüksus, tööstusmüra, päevane ajavahmik Ld;
200427 Lisa C2 PALMAKO AS Kavastu küla tootmisüksus, öine ajavahemik Ln;
200427 Lisa C3 Lohkva tootmisterritooriumil AS Tarmeko ja Anne Soojus AS, tööstusmüra, päevane
ajavahemik Ld;
200427 Lisa C4 Lohkva tootmisterritooriumil AS Tarmeko ja Anne Soojus AS, öine ajavahemik Ln;
200427 Lisa C5 Luunja Mõis OÜ teraviljakuivati, tööstusmüra, päevane ajavahemik Ld;
200427 Lisa C6 Luunja Mõis OÜ teraviljakuivati, öine ajavahemik Ln.

Lisa M01-M08 Helirõhutasemete mõõtmisprotokollid
Tööstusmüra
Mõõtmisprotokoll 201533-M01-18020-AS Palmako Kavastu tootmisüksus;
Mõõtmisprotokoll 201533-M02-18021-Tarmeko Grupp;
Mõõtmisprotokoll 201533-M04-18048-Anne Soojus Lohkva elektrijaam;
Mõõtmisprotokoll 201533-M05-18049-Luunja Mõis OÜ teraviljakuivati.
Liiklusmüra
Mõõtmisprotokoll 201533-M03- 18022 - Liiklusmüra mõõtmisprotokoll.
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45.0 < ... <= 50.0
50.0 < ... <= 55.0
55.0 < ... <= 60.0
60.0 < ... <= 65.0
65.0 < ... <= 70.0
70.0 < ... <= 75.0
75.0 < ...

olemasolev elamumaa
perspektiivne elamumaa
ühiskondlik maa
tootmismaa
liiklusmaa

Akukon Eesti OÜ
KOOSTAJA

KUUPÄEV

MV
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