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Sissejuhatus 

Luunja vallas Lohkva külas Pajula tee 2 maaüksuse (katastritunnus 43201:001:1604) 
detailplaneeringu koostamise koosseisus on vastavalt Terviseameti (kiri 31.05.2017 9.3-
1/3368) ja Maanteeameti (kiri 09.06.17 nr 15-2/17-00012/303) soovitustele vajalik esitada 
müraprognoos, kuna planeeringuala jääb riigimaantee kaitsevööndisse ja lähedusse ning 
planeeringuga kavandatakse müratundlikku asutust (lasteaed). Mürahinnangu koostamist 
näeb ette ka planeeringu algatamise otsus (Luunja Vallavolikogu otsus 15.06.2017 nr 42). 
Esialgne mürahinnang koostati planeeringule jaanuaris 2018. Septembris 2018 koostati 
käesolev täiendav liiklusmüra hinnang muudetud planeeringulahendusele. 

Välisõhus leviva müra hindamist reguleerib atmosfääriõhu kaitse seadus (edaspidi AÕKS) ja 
müra normtasemeid sama seaduse § 56 lg 4 alusel kehtestatud keskkonnaministri 
16.12.2016. a määrus nr 71 „Välisõhus leviva müra normtasemed ja mürataseme 
mõõtmise, määramise ja hindamise meetodid”, mis jõustus 01.02.2017.  

Mürahinnangu koostamisel arvestatakse keskkonnaministri 06.10.2016 määrusega nr 32 
„Välisõhus leviva müra piiramise eesmärgil planeeringu koostamisele esitatavad nõuded“. 

Töö raames kirjeldati planeeringualal kavandatavat tegevust ja alal valitsevaid tingimusi, 
anti ülevaade müra modelleerimise metoodikast ning selleks kasutatud lähteandmetest ja 
kirjeldati Eestis kehtivaid asjakohaseid piirnorme. Müra modelleerimise tulemusena esitati 
mürakaardid päevasel ajal. Öiste müratasemete modelleerimine ei ole käesoleva 
planeeringu puhul asjakohane kuna kavandatakse asutust, mida kasutatakse ainult 
päevasel ajal. Vastavalt modelleerimise tulemustele soovitati leevendavaid meetmeid.  
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1 Käsitletav ala ja kavandatav tegevus 

Käesoleva mürahinnangu eesmärk on hinnata ja analüüsida Luunja vallas Lohkva külas 
Pajula tee 2 maaüksuse (katastritunnus 43201:001:1604) detailplaneeringualale liikluse 
poolt tekitatava müra mõju.  

Planeeritav ala asub Lohkva küla ja Tartu linna piiril Pajula tee, Jaama tänava, Rahumäe 
kalmistu ja trükikoja Greif territooriumi vahelisel maa-alal. Planeeritava ala suurus on 3,1 
ha ja kinnistu maakasutuse sihtotstarve on 100 % ühiskondlike ehitiste maa.  Tegu on 
osaliselt lageda alaga ja osaliselt metsamaaga.  

Luunja valla üldplaneeringu teemaplaneeringu "Tartu linna idapoolse ringtee 
teemaplaneering“ järgi on planeeringuala juhtfunktsiooniks sotsiaalmaa.  

Planeeringu eesmärk on kaaluda võimalust ehitusõiguse määramiseks lasteaia 
rajamiseks. Juurdepääs planeeringualale toimub Rõõmu-Viira teelt. Lasteaia hoone 
asukoha määramisel on lähtutud detailplaneeringus kavandatud hoonestusala 
paiknemisest september 2018 seisuga. Hoonestusala asukoht on kujutatud Joonis 1. 

Planeeritav ala külgneb riigiteega nr 22253 Rõõmu – Viira (Pajula tee) km 0,00-0,34, mille 
aasta keskmine ööpäevane liiklussagedus on Maanteeameti ametlikel andmetel 2017. a. 
seisuga 1477 a/ööp, kiiruspiirang 50 km/h. Terviseameti Tartu labori liiklusmüra taseme 
mõõteprotokolli alusel oli antud teelõigu tipptunni liiklussagedus 15.11.2017. a. 288 
sõidukit/h. Tipptunni liiklussagedus moodustab 10 % ööpäeva liiklussagedusest, seega võib 
eeldada, et Rõõmu-Viira tee liiklussagedus oli mõõtmiste ajal 2888 a/ööp. Arvestades 
ametlikke aastakeskmisi liiklussageduse andmeid, siis on mõõtmiste ajal tõenäoliselt 
esinenud tavapäraselt kõrgem liikluskoormus.   

Planeeringuala külgneb ka maanteega nr 45 Tartu - Räpina – Värska, mis antud lõigus ei 
kuulu riigiteede koosseisu, vaid on Tartu linna ulatuses käsitletav Jaama tänavana.  

http://www.adepte.ee/
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Joonis 1. Väljavõte planeeringu põhijoonisest september 2018 seisuga. 
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2 Kehtivad piirnormid 

Välisõhus levivat müra reguleerib atmosfääriõhu kaitse seadus (edaspidi AÕKS) ja müra 
normtasemeid sama seaduse § 56 lg 4 alusel kehtestatud keskkonnaministri 16.12.2016. a 
määrus nr 71 „Välisõhus leviva müra normtasemed ja mürataseme mõõtmise, määramise 
ja hindamise meetodid”, mis jõustus 01.02.2017.  

Müra sihtväärtus on suurim lubatud müratase uute planeeringutega aladel. Liiklusmüra 
sihtväärtused II kategooria aladel (haridusasutuste, tervishoiu- ja sotsiaalhoolekande 
asutuste ning elamu maa-alad, rohealad) on 55 dB päeval ja 50 dB öösel. Lasteaia puhul on 
tegu päevasel ajavahemikul kasutatava asutusega, seega asjakohane on järgida päevaseid 
sihtväärtusi. 

AÕKS § 56 lg 3 lähtuvalt tuleb planeeringust huvitatud isikul tagada, et planeeritaval alal ei 
ületataks müra sihtväärtusi.  
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3 Müra modelleerimise metoodika 

Müra leviku hindamine toimus modelleerimise teel ning selleks kasutati vastavat 
tarkvarapaketti SoundPlan Essential 4.0.  

SoundPlan Essential on maailmas ühe enimkasutatava tarkvara SoundPlan 
kompaktversioon. Antud pakett sisaldab kõiki Euroopa Liidus müraarvutusteks 
soovitatavaid meetodeid tee-, raudtee-, tööstusmüra hindamiseks. Tarkvara võimaldab 
modelleerida nii üksikute müraallikate müralevi kui ka eriliigiliste müraallikate koostoimet, 
koostada mürakaarte, kavandada müraleevendusmeetmeid, arvutada müratasemeid 
hoonete fassaadidel ja huvipakkuvates punktides. 

Teeliikluse müra hindamiseks kasutati Prantsusmaa siseriiklikku arvutusmeetodit "NMPB-
Routes-96 (SETRA-CERTU-LCPC-CSTB)", mis on avaldatud Prantsusmaa Teatajas (Journal 
Officiel) 10. mail 1995 pealkirja all "Arrêté du 5 mai 1995 relatif au bruit des infrastructures 
routières, Article 6" ja Prantsusmaa standardis "XPS 31-133". Tegu on Euroopa Parlamendi 
ja Nõukogu keskkonnamüra hindamise ja kontrollimisega seotud Direktiivis 02/49/EÜ 
toodud soovitusliku arvutusmeetodiga liikmesriikidele autotranspordist tuleneva müra 
hindamiseks.  

Müratasemete modelleerimiseks kanti programmi olemasolev ja planeeringuga kavandatav 
hoonestus koos kõrgustega.  

Teede paiknemine digitaliseeriti aluskaardilt. Maapinna profiil sisestati Maa-ameti 
kõrgusandmete abil.  

Müra modelleerimise tulemusena koostati mürahinnang. Mürakaardid on arvutatud 
päevase (7-23) ajavahemiku kohta.  

Müratasemed modelleeriti kahe meetri kõrgusel maapinnast, mis võimaldab hinnata müra 
mõju hoonete õuealadel inimese kuulmise kõrgusel. Tegu on siseriiklikes mürakaartides 
tavapäraselt kasutatava modelleerimiskõrgusega.  

Haljastuse müratõkestavat mõju modelleeringus arvestatud ei ole.  

Müra modelleerimisel seati arvutussammuks 5x5 meetrit ning kaartidel esitati 
mürakontuurid 5 dB kaupa. Modelleeritava ala maapind määrati neelduvuselt pehmeks, va 
teede ja parklate alune pind, mis määrati kõvaks.  

http://www.adepte.ee/
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4 Müratasemete hindamise algandmed 

Riigitee nr 22253 Rõõmu – Viira (Pajula tee) km 0,00-0,34 liikluskoormuse baasandmetena 
on kasutatud Maa-ameti Maanteeameti kaardirakenduses esitatud liiklusloenduse 
andmeid 2016 a kohta (liiklustihedus 1477 ühikautot ööpäevas, raskeliikluse osakaal 5 %, 
liikluskiirus 50 km/h). Terviseameti Tartu labori liiklusmüra taseme mõõteprotokolli alusel 
oli antud teelõigu tipptunni liiklussagedus 15.11.2017. a. 288 sõidukit/h (lisa 1). Tipptunni 
liiklussagedus moodustab 10 % ööpäeva liiklussagedusest, seega oli mõõtmiste aegne 
ööpäevane liiklussagedus 2888 sõidukit/ööp.  Modelleeringus kasutati aktiivse liiklusega 
perioodi loendusandmeid ehk liiklussagedust 2888 sõidukit/ööp 

Maantee nr 45 Tartu - Räpina – Värska riigimaanteede hulka arvestatavas osas on 
liikluskoormuse baasandmetena on kasutatud Maa-ameti Maanteeameti kaardirakenduses 
esitatud liiklusloenduse andmeid 2017 a kohta (liiklustihedus 8218 ühikautot ööpäevas, 
raskeliikluse osakaal 4 %, liikluskiirus 50 km/h).  

Tartu linna haldusterritooriumile jäävate teede osas on lähtutud IB Stratum OÜ poolt 
koostatud tööst „Liikluskoormuse uuring Tartu linnas 2016. aastal“. Piirkonna õhtuse 
tipptunni liiklussageduste kaart on esitatud järgneval joonisel. Arvestatud on, et õhtuse 
tipptunni liikluskoormused moodustavad u 10 % ööpäevasest liiklussagedusest. Liikluskiirus 
linnasisestel tänavatel on mürahinnangus 50 km/h ja raskeliikluse osakaal 3 %. 

Joonis 2. Väljavõte Tartu 2016 õhtuse tipptunni liiklussageduste kaardist. 

Eeldada on tulevikus piirkonnas liikluskoormuse kasvu nii seoses rahvaarvu kasvuga antud 
piirkonnas kui ka autostumise tõusuga. Teadaolevalt puuduvad antud piirkonna kohta 
liiklusprognoosid.  

http://www.adepte.ee/
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Planeeritavast alast u 480 m kaugusele on Luunja valla üldplaneeringu teemaplaneeringuga 
"Tartu linna idapoolse ringtee teemaplaneering" kavandatud nn idaringtee trassikoridor. 
Trassikoridor jääb teisele poole Salu tee elamurajooni ja teemaplaneeringu alusel on antud 
maanteelõigule kavandatud ka müratõkkesein, mille täpsem lahendus täpsustatakse 
vastava ehitusprojektiga. Uue tee kavandamisel tuleb tagada maantee äärde jäävatel 
elamualadel nõuetekohased müratasemed. Kuna elamualad paiknevad trassikoridorile 
lähemal kui lasteaia ala, siis peab müraleevenduse lahendus tagama ühtlasi normtaseme ka 
lasteaia alal. Arvestades maanteetrassi kaugust planeeringualast ning sellel eeldatavalt 
rakendatavaid müraleevendusmeetmeid, siis ei mõjuta see lasteaia planeeringuala 
tasemel, mis võiks põhjustada müra normtasemete ületamist. Kuna antud idaringtee lõigu 
kohta ei ole valminud teadaolevalt veel tehnilist projekti, mis annaks müra hindamiseks 
piisavalt lähteandmeid (tee kõrgused, liiklussageduste täpsustamine jms), siis käesolevasse 
mürahinnangusse trassikoridori ei hõlmatud.  

http://www.adepte.ee/
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5 Müra modelleerimise tulemused 

Käesolevast müra modelleeringust ilmnes, et 2017 a intensiivse liiklusega perioodi 
liikluskoormuste korral ulatub müra tase hoone teepoolsel fassaadil kuni 59,8 dB-ni. 
Kavandataval lasteaia välialal ning hoone teistel fassaadidel jääb müratase alla 55 dB 
tasemele. Seega võib teepoolsel fassaadil esineda intensiivse liiklusega perioodil müra 
sihtväärtuse ületamist. Aastakeskmise liiklussageduse korral müra sihtväärtusi ei ületata. 
Kuna kõrgemad müratasemed esinevad hoone fassaadil, mitte õuealaks kavandatud alal, 
siis on võimalik siseruumides nõuetekohaseid müratasemeid tagada ehituslike võtetega.  

Liiklussageduse võimaliku suurenemise korral on oodata ka müratasemete suurenemist. 
Müra piirväärtuse ületamist siiski tavapärase liiklussageduse tõusu korral oodata ei ole.  
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Joonis 3. Liiklusmüra tase päeval 2 m kõrgusel. 
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Joonis 4. Liiklusmüra tase kavandatava hoone fassaadidel ja õuealal.  
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6 Leevendavad meetmed  

Kuna mürahinnangu põhjal esineb kavandatava hoonestusala teepoolsel osal võrdlemisi 
kõrgeid müratasemeid tuleb edasisel projekteerimisel rakendada järgmisi leevendavaid 
meetmeid: 

1. Eestis kehtiva standardi EVS 842:2003 "Ehitiste heliisolatsiooninõuded. Kaitse müra 
eest" tabeli 6.3 "Välispiiretele esitatavad heliisolatsiooninõuded olenevalt 
välismüratasemest" kohaselt tuleks projekteeritava hoone välispiirded projekteerida 
minimaalselt selliselt, et mitmest erineva heliisolatsiooniga elemendist välispiirde 
ühisisolatsioon oleks vähemalt R'w+Ctr ≥ 30 dB. Hoone teepoolne välispiire oleks 
soovitatav projekteerida ühisisolatsiooniga R'w+Ctr ≥ 35 dB. 

R’w (dB) on õhumüra isolatsiooni indeks - arv, mille abil hinnatakse õhumüra 
isolatsiooni ehitise ruumide vahel (iseloomustab heli ülekannet läbi vaadeldava 
piirdekonstruktsiooni ja sellega külgnevate konstruktsioonide). Ctr on transpordimüra 
spektri lähendustegur vastavalt standardile EVS-EN ISO 717, mida kasutatakse ehitiste 
välispiirete heliisolatsiooni hindamisel ja üksikelementide valikul. 

2. Akende valikul eeskätt hoone teepoolsetel külgedel tuleb tähelepanu pöörata akende 
heliisolatsioonile teeliiklusest tuleneva müra suhtes. Kui aken moodustab ≥ 50% 
välispiirde pinnast, võetakse akna nõutava heliisolatsiooni suuruseks välispiirde 
õhumüra isolatsiooni indeks. Kui akna pind on väiksem kui 50 %, siis võib akna 
heliisolatsiooni väärtust vähendada suuruse 10lgS/Sa võrra, kus S on ruumi 
välispiirdepind ja Sa on ruumi akende pind. Kasutada tuleb tõhusa heliisolatsiooniga 
klaaspakettaknaid. 

3. Välispiirde nõutava heliisolatsiooni tagamisel tuleb jälgida, et ventileerimiseks 
ettenähtud elemendid (näiteks akende tuulutusavad) ei vähendaks oluliselt 
heliisolatsiooni taset.  

4. Vältimaks võimalikku müra sihtväärtuse ületamist kõrge liiklussagedusega perioodil või 
liiklussageduse suurenemisel on kaks lahendust:  

Vähendada sõidukiirust Rõõmu – Viira maantee lasteaiaga külgneval lõigul. Asjakohane 
oleks kiiruspiirangu 30 km/h kehtestamine. Kiiruspiirangust kinnipidamise tagamiseks 
tuleks seda rakendada koos liikluse rahustamise võtetega nagu ohutussaared ja/või 
tõstetud ülekäigurajad. Sõidukiiruse vähendamine 20 km/h vähendaks mürataset u 4 
dB.  

Kuna lasteaiale tuleb ohutuse tagamiseks nagunii rajada piire, siis saaks teepoolsel 
küljel kasutada vähemalt 2 m kõrgust müra levikut takistavat piiret. Vajalik ei ole 
spetsiaalsetest müratõkkeelementidest sein, vaid piisav oleks näiteks ka kahekordsest 
laudisest piire (sobilik oleks lisaks puidule materjalina ka kivi, tellis, betoon või plast, 
oluline on, et aia konstruktsioon oleks võimalikult vahedeta). Kirjeldatud piire 
vähendaks eeskätt just õuealal inimese kuulmiskõrgusel müratasemeid 2-5 dB. 
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Kokkuvõte  

Luunja vallas Lohkva külas Pajula tee 2 maaüksuse (katastritunnus 43201:001:1604) 
detailplaneeringu koostamise koosseisus on vastavalt Terviseameti (kiri 31.05.2017 9.3-
1/3368) ja Maanteeameti (kiri 09.06.17 nr 15-2/17-00012/303) soovitustele vajalik esitada 
müraprognoos, kuna planeeringuala jääb riigimaantee kaitsevööndisse ja lähedusse ning 
planeeringuga kavandatakse müratundlikku asutust (lasteaed). Mürahinnangu koostamist 
näeb ette ka planeeringu algatamise otsus (Luunja Vallavolikogu otsus 15.06.2017 nr 42). 
Esialgne mürahinnang koostati planeeringule jaanuaris 2018. Septembris 2018 koostati 
käesolev täiendav liiklusmüra hinnang muudetud planeeringulahendusele. 

Töö raames kirjeldati planeeringualal kavandatavat tegevust ja alal valitsevaid tingimusi, 
anti ülevaade müra modelleerimise metoodikast ning selleks kasutatud lähteandmetest ja 
kirjeldati Eestis kehtivaid asjakohaseid piirnorme. Müra modelleerimise tulemusena esitati 
mürakaardid päevasel ajal. Öiste müratasemete modelleerimine ei ole käesoleva 
planeeringu puhul asjakohane kuna kavandatakse asutust, mida kasutatakse ainult 
päevasel ajal. Vastavalt modelleerimise tulemustele soovitati leevendavaid meetmeid.  

Modelleeritud müratasemeid võrreldi kehtivate normväärtustega. Müra modelleeringust 
ilmnes, et 2017 a intensiivse liiklusega perioodi liikluskoormuste korral ulatub müra tase 
hoone teepoolsel fassaadil kuni 59,8 dB-ni. Kavandataval lasteaia välialal ning hoone teistel 
fassaadidel jääb müratase alla 55 dB tasemele. Seega võib teepoolsel fassaadil esineda 
intensiivse liiklusega perioodil müra sihtväärtuse ületamist. Aastakeskmise liiklussageduse 
korral müra sihtväärtusi ei ületata. Kuna kõrgemad müratasemed esinevad hoone fassaadil, 
mitte õuealaks kavandatud alal, siis on võimalik siseruumides nõuetekohaseid 
müratasemeid tagada ehituslike võtetega.  

Liiklussageduse võimaliku suurenemise korral on oodata ka müratasemete suurenemist. 
Müra piirväärtuse ületamist siiski tavapärase liiklussageduse tõusu korral oodata ei ole.  

Vältimaks võimalikku müra sihtväärtuse ületamist kõrge liiklussagedusega perioodil või 
liiklussageduse suurenemisel on kaks lahendust:  

Vähendada sõidukiirust Rõõmu – Viira maantee lasteaiaga külgneval lõigul. Asjakohane 
oleks kiiruspiirangu 30 km/h kehtestamine. Kiiruspiirangust kinnipidamise tagamiseks 
tuleks seda rakendada koos liikluse rahustamise võtetega nagu ohutussaared ja/või 
tõstetud ülekäigurajad. Sõidukiiruse vähendamine 20 km/h vähendaks mürataset u 4 dB.  

Kuna lasteaiale tuleb ohutuse tagamiseks nagunii rajada piire, siis saaks teepoolsel küljel 
kasutada vähemalt 2 m kõrgust müra levikut takistavat piiret. Vajalik ei ole spetsiaalsetest 
müratõkkeelementidest sein, vaid piisav oleks näiteks ka kahekordsest laudisest piire 
(sobilik oleks lisaks puidule materjalina ka kivi, tellis, betoon või plast, oluline on, et aia 
konstruktsioon oleks võimalikult vahedeta). Kirjeldatud piire vähendaks eeskätt just õuealal 
inimese kuulmiskõrgusel müratasemeid 2-5 dB. 

Ehituslike võtetega on tuleb tagada head akustilised tingimused siseruumides. 
Vähendamaks müratasemeid siseruumides tuleb rakendada edasisel projekteerimisel ja 
ehitamisel Eestis kehtiva standardi EVS 842:2003 "Ehitiste heliisolatsiooninõuded. Kaitse 
müra eest" nõudeid. Standardi kohaselt tuleks projekteeritava hoone välispiirded 
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projekteerida minimaalselt selliselt, et mitmest erineva heliisolatsiooniga elemendist 
välispiirde ühisisolatsioon oleks vähemalt R'w+Ctr ≥ 30 dB ja teepoolsel küljel R'w+Ctr ≥ 35 
dB.  
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Lisa 1 – Mürataseme mõõteprotokoll nr TL2017/M330-M333 
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