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1 KOKKUVÕTE 

Tallinna linna välisõhu strateegiline mürakaardi eesmärk on anda informatsiooni 
keskkonnamüra levikust ning võimaldada müra ohjamise meetmete kavandamist. 

Keskkonnamüra on soovimatu või kahjulik välisõhus leviv heli, mille tekitab inimene oma 
tegevusega, sealhulgas transpordivahendi, maanteeliikluse, raudteeliikluse, lennuliikluse 
ning tööstusettevõtete tekitatud müra. Keskkonnamüra hulka ei loeta n.n olmemüra. 

Strateegilise mürakaardi andmete abil koostatakse välisõhus leviva müra vähendamise 
tegevuskava, millega arvestatakse linna planeerimistegevusel ning mürakaitsemeetmete 
rakendamisel. 

Atmosfääriõhu kaitse seaduse § 66 lõige 2 kohaselt tuleb välisõhu strateegiline mürakaart 
üle vaadata ning vajaduse korral täiendada vähemalt iga viie aasta järel. Esimene Tallinna 
linna strateegiline mürakaart valmis 2008. a ning kajastas 2006. a olukorda1. Mürakaart 
vaadati üle neli aastat hiljem, täiendatud mürakaart valmis 2012. a ning kajastas 2010. a 
müraolukorda2. Käesolevalt valminud mürakaart on järjekorras kolmas ning koostatud 2015. 
a olukorra kohta. 

Strateegilise mürakaardi ajakohastamine teostati, lähtudes strateegilist müra hindamist 
käsitlevatest ja töö teostamise ajal kehtivatest Eesti õigusaktidest, Euroopa Parlamendi ja 
Nõukogu 25. juuni 2002. aasta direktiivist 2002/49/EÜ, mis on seotud keskkonnamüra 
hindamise ja kontrollimisega (edaspidi ka 2002/49/EÜ) ning Tallinna Keskkonnaameti 
koostatud lähteülesandest.  

Ajakohastatud kaart järgib üldjoontes 2012. a koostatud strateegilise mürakaardi struktuuri 
ning nende andmed on, arvestades teatavaid mööndusi, omavahel võrreldavad. 

Mürakaartidel (strateegilisel ja siseriiklikul) on esitatud: 

 liiklusmüra (s.h auto-, rongi-, trammi- ja lennuliikluse müra) tase, 

 tööstusmüra (sh sadamate ja depoode müra) tase; 

 summaarne müratase. 

Euroopa Komisjonile esitamiseks on koostatud strateegilised mürakaardid indikaatoritega 
Lden (päev-õhtu-öö), Lday (päev), Levening (õhtu) ja Lnight (öö). Siseriiklikuks kasutamiseks 
on koostatud mürakaardid indikaatoritega Ld (päev, s.h õhtu) ja Ln (öö).  

Müraindikaatorite arvsuurused on saadud arvutuste teel. Auto-, trammi-, raudtee- ja 
lennuliikluse müratasemete arvutustulemused põhinevad detailsetel lähteandmetel liikluse 
intensiivsuse kohta. Tööstusmüra hinnang põhineb soovituslikel müraemissiooni tasemetel ja 
kättesaadavatel uuringutel. 

Müratsoonide pindalalise ulatuse ja erinevatesse müratsoonidesse jäävate elanike arvu 
põhjal saab Tallinna linna olulisima müraallikana välja tuua maanteeliikluse ehk auto- ja 
trammiliikluse.  

Vastavalt müratsoonide pindalade arvutusele moodustavad alad, kus auto- ja trammiliikluse 
päeva-õhtu-öömüra indikaator Lden ≥ 55 dB, 53 km2 suuruse müratsoonide pindala. See on 
ligikaudu 34 % Tallinna kogupindalast. Aladel, kus auto- ja trammiliikluse müra indikaator 
Lden ≥ 55 dB, elab hinnanguliselt 249900 inimest ehk 57% Tallinna elanikkonnast.   

                                            

1 Ramboll Eesti AS, 2008 

2 Insinööritoimisto Akukon Oy Eesti filiaal, 2012 
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Raudteeliiklusest põhjustatud müratsoonid müratasemega Lden ≥ 55 dB, moodustavad  
vastavalt 3,4 km2 (4900 inimest, 1,1% Tallinna elanikkonnast), tööstustegevusest põhjustatud 
müratsoonid 12 km2 (6700 inimest, 1,8% Tallinna elanikkonnast) ja lennujaama tegevusest 
põhjustatud müratsoonid 5,3 km2 (21900 inimest, 5% Tallinna elanikkonnast).  
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2 LÄHTEKOHAD 

2.1 Taust 

Tiheasustusega piirkonna kohaliku omavalitsuse üksus koostab tiheasustusega piirkonna 
välisõhu strateegilise mürakaardi ja esitab selle teadmiseks Terviseametile ning 
Keskkonnaministeeriumile.  

Välisõhus leviva müra strateegilise kaardistamise abil püütakse hinnata müra häirivust, tehes 
kindlaks kõrgete müratasemetega piirkonnad, ning luua tingimused vaiksete piirkondade 
määramiseks, eesmärgiga neid säilitada. 

Atmosfääriõhu kaitse seaduse (edaspidi AÕKS) § 66 lõike 2 kohaselt tuleb välisõhu 
strateegiline mürakaart üle vaadata ja vajaduse korral täiendada vähemalt iga viie aasta 
järel. Käesoleva töö eesmärk on 2012. aastal valminud strateegilise mürakaardi3 
ajakohastamine. Ajakohastatud mürakaart kirjeldab 2015.a müraolukorda.  

Välisõhu strateegilise mürakaardi koostamisel on lähtutud Euroopa Parlamendi direktiivist 
2002/49/EÜ ning töö teostamise ajal kehtinud välisõhu kaitse seadust (kehtetu alates 
01.01.2017, asendatud atmosfääriõhu kaitse seadusega) ja sotsiaalministri 29.06.2005 
määrusest nr 87 „Välisõhu strateegilise mürakaardi ja välisõhus leviva müra vähendamise 
tegevuskava sisule esitatavad miinimumnõuded” (kehtetu alates 01.01.2017, asendatud 
Keskkonnaministri 20.10.2016 määrusega nr 39 AÕKS § 63 lõige 10 ja § 64 lg 10 kohaselt). 

Strateegiline mürakaart on koostatud mürakaartide ja seletuskirjana. Ajakohastatud kaart 
järgib üldjoontes 2012. a koostatud strateegilise mürakaardi struktuuri ning nende andmed 
on, arvestades teatavaid mööndusi, omavahel võrreldavad. 

Vastavalt õigusaktide nõuetele ja töö lähteülesandes määratud kriteeriumitele on 
müratasemed arvutatud ja esitatud eraldi peamiste müraallikate kaupa: 

 maanteeliiklus (sh trammiliiklus);  

 raudteeliiklus;  

 lennuliiklus;  

 tööstusalad (sh sadamad ja depood). 

Lisaks on koostatud ka summaarsed mürakaardid, kus kajastuvad nii liiklus- kui ka 
tööstusmüra. 

Strateegilise mürakaardi andmete abil koostatakse välisõhus leviva müra vähendamise 
tegevuskava, millega arvestatakse linna planeerimistegevusel ning mürakaitsemeetmete 
rakendamisel. 

2.2 Ülevaade õigusraamistikust 

2.2.1 Olulisemad õigusaktid 

Strateegiline mürakaart koostatakse vastavalt Euroopa Parlamendi direktiivile 2002/49/EÜ, 
mis on seotud keskkonnamüra hindamise ja kontrollimisega. Antud direktiivi eesmärk on 
läheneda müraprobleemile võimalikult ühtse käsitlusviisiga, et vältida, ennetada või 
vähendada keskkonnamüraga kokkupuutumisest tingitud kahjulikke mõjusid, sealhulgas 

                                            

3 Insinööritoimisto Akukon OY Eesti filiaal. 2012 
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häirivust. Ühtne käsitlusviis eeldab ühtlustatud indikaatoreid, hindamismeetodeid ning 
kriteeriume müra kaardistamiseks. 

Direktiivi eesmärgi saavutamiseks, on direktiivis nõutud, et liikmesriigid, sh Eesti: 

 määraksid kindlaks kokkupuute keskkonnamüraga müra kaardistamise abil; 

 võtaksid vastu müra kaardistamise tulemustel põhinevad tegevuskavad; 

 tagaksid, et teave keskkonnamüra ja selle mõjude kohta on üldsusele kättesaadav. 

 

Keskkonnamüra hindamise ja kontrollimisega seotud direktiivi nõuded on Eestis integreeritud 
riiklikesse õigusaktidesse. Siseriiklikult on keskkonnamüra reguleeritud peamiselt järgmiste 
õigusaktidega: 

 atmosfääriõhu kaitse seadus (RT I, 05.07.2016, 1)4; 

 Keskkonnaministri 20. oktoobri 2016. a määrus nr 39 „ Välisõhu mürakaardi, strateegilise 
mürakaardi ja müra vähendamise tegevuskava sisu kohta esitatavad tehnilised nõuded ja 
koostamise kord” (RT I, 21.10.2016, 13)5; 

 rahvatervise seadus (RT I 1995, 57, 978); 

 Sotsiaalministri 4. märtsi 2002. a määrus nr 42 „Müra normtasemed elu- ja puhkealal, 
elamutes ning ühiskasutusega hoonetes ja müratasemete mõõtmise meetodid”( RTL 
2002, 38, 511). 

Atmosfääriõhu kaitse seadus reguleerib tegevust, millega kaasneb välisõhu keemiline või 
füüsikaline mõjutamine. Seaduses käsitletakse välisõhus levivat müra, mille kaudu 
rakendatakse Euroopa Parlamendi ja direktiivi 2002/49/EÜ nõudeid. 

Keskkonnaministri 20. oktoobri 2016. a määrusega nr 39 „Välisõhu mürakaardi, strateegilise 
mürakaardi ja müra vähendamise tegevuskava sisu kohta esitatavad tehnilised nõuded ja 
koostamise kord” sätestatakse nõuded välisõhu strateegilise mürakaardi ja müra 
vähendamise tegevuskava koostamiseks. Eestis ei ole kehtestatud siseriiklikke 
arvutusmeetodeid müratasemete prognoosimiseks. 

Sotsiaalministri 4. märtsi 2002. a määrus nr 42 „Müra normtasemed elu- ja puhkealal, 
elamutes ning ühiskasutusega hoonetes ja müratasemete mõõtmise meetodid” sätestab 
müra siseriiklikud normtasemed. Müra normtasemete sätestamisel lähtutakse päevasest ja 
öisest ajavahemikust, müraallika liigist, müra iseloomust ja keskkonnamüra korral 
hoonestatud või hoonestamata ala kategooriast. Määrus on kehtestatud rahvatervise seaduse 
alusel. 

2.2.2 Siseriiklikud indikaatorid ja normid 

Välisõhu strateegilise mürakaardi koostamise ajal kehtivad Eestis müraindikaatorid ja 
normtasemed, mis on sätestatud Sotsiaalministri 4. märtsi 2002. a määruses nr 42 „Müra 
normtasemed elu- ja puhkealal, elamutes ning ühiskasutusega hoonetes ja müratasemete 
mõõtmise meetodid”. 

Müraindikaator on kahjuliku mõjuga seotud keskkonnamüra kirjeldamise füüsikaline skaala. 
Eristatakse päeva- ja öömüraindikaatorit. 

                                            

4 kuni 01.01.2017 välisõhu kaitse seadus (RT I 2004, 43, 298) 

5 kuni 01.01.2017 sotsiaalministri 29.06.2005. a. määrus nr 87 „Välisõhu strateegilise mürakaardi ja välisõhus 
leviva müra vähendamise tegevuskava sisule esitatavad miinimumnõuded“ (RTL 2005, 78, 1092) 
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 Päevamüraindikaator, Ld – aasta kõikide päevaaegade alusel kindlaksmääratud A-
korrigeeritud pikaajaline keskmine helirõhutase, mis iseloomustab müra häirivat mõju 
päeval kohaliku aja järgi kell 7.00-23.00. 

 Öömüraindikaator, Ln – aasta kõikide ööaegade alusel kindlaksmääratud A-korrigeeritud 
pikaajaline keskmine helirõhutase, mis on unerahu rikkuva müra indikaator ja 
iseloomustab unerahu rikkumist öösel kohaliku aja järgi kell 23.00-7.00. 

Müra normtasemed on kehtestatud müraindikaatorite arvsuurused, mille ületamisel pädevad 
asutused kaalutlevad, kas rakendada müratõrjemeetmeid. Eri tüüpi mürale (maantee-, 
raudtee-, lennuliiklus-, tööstusmüra jne) on erinevatel aladel määratletud erinevad 
normtasemed. Müra normtasemeteks on taotlus-, piir- ja kriitiline tase: 

 Taotlustase on müra tase, mis üldjuhul ei põhjusta häirivust ja iseloomustab häid 
akustilisi tingimusi. Taotlustaset kasutatakse uutes planeeringutes (ehitusprojektides) ja 
olemasoleva müraolukorra parandamisel. 

 Piirtase on 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.  

 Kriitiline tase on müra tase välisterritooriumil, mis põhjustab tugevat häirivust ja 
iseloomustab ebarahuldavat mürasituatsiooni. Kasutatakse olemasoleva olukorra 
hindamisel välismüraallikate vahetus läheduses. 

Kehtestatud normtaseme suurus sõltub maa-ala kasutusest. Maa-alad jaotatakse vastavalt 
nende kasutusotstarbele nelja kategooriasse: 

 I kategooria - looduslikud puhkealad ja rahvuspargid, puhke- ja tervishoiuasutuste 
puhkealad; 

 II kategooria - laste- ja õppeasutused, tervishoiu- ja hoolekandeasutused, elamualad, 
puhkealad ja pargid linnades ning asulates; 

 III kategooria - segaala (elamud ja ühiskasutusega hooned, kaubandus-, teenindus- ja 
tootmisettevõtted); 

 IV kategooria – tööstusala. 

Maksimaalne lubatud ekvivalentne müratase on kategooriate kaupa esitatud alljärgnevas 
tabelis (Tabel 1). Sealjuures tehakse vahet planeeritavate alade ja olemasolevate alade 
vahel. 

Tabel 1. Lubatud ekvivalentsed liiklus6- ja tööstusmüra normtasemed (LAeq, dB) 
sõltuvalt kategooriast 

Kategooria Indikaator 

Taotlustase 
Piirtase Kriitiline tase 

Planeeritav Olemasolev 

Liiklus Tööstus Liiklus Tööstus Liiklus Tööstus Liiklus Tööstus 

I kat. 
Ld 50 45 55 50 55 55 65 60 

Ln 40 35 45 40 50 40 60 50 

II kat. Ld 55 50 60 55 60/651 60 70 65 

                                            

6 Vastavalt sotsiaalministri 4. märtsi 2002. a. määrusele nr 42 rakendatakse lennuliikluse müra 
hindamisel välisterritooriumil liiklusmüra ekvivalentseid normtasemeid. 
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Kategooria Indikaator 

Taotlustase 
Piirtase Kriitiline tase 

Planeeritav Olemasolev 

Liiklus Tööstus Liiklus Tööstus Liiklus Tööstus Liiklus Tööstus 

Ln 45 40 50 40 55/601 45 65 55 

III kat. 
Ld 60 55 60/651 60 65/701 65/602 75 70 

Ln 50 45 50/551 45 55/601 50/452 65 55 

IV kat. 
Ld 65 65 70 65 75 70 80 75 

Ln 55 55 60 55 65 60 70 65 
1 lubatud müratundlike hoonete sõidutee (raudtee) poolsel küljel 
2 soovituslik normtase müravastaste meetmete rakendamisel 

Liiklusega seotud üksikute mürasündmuste korral hinnatakse täiendavalt ekvivalentsele 
helirõhutasemele ka maksimaalset helirõhutaset. Maksimaalne helirõhutase müratundlike 
hoonetega aladel LpA, max ei või olla suurem kui 85 dB(A) päeval ja 75 dB(A) öösel.  

2.2.3 Euroopa Liidu ühtsed indikaatorid ja normid 

Vastavalt direktiivile 2002/49/EÜ on Euroopa Liidu ühtsed müraindikaatorid Lden, Lday, 
Levening ja Lnight: 

• Lden on päevase-õhtuse-öise müra indikaator, mille abil hinnatakse müra häirivust 
kogu ööpäeva vältel (müra üldise häirivuse indikaator); 

• Lday on päevase müra indikaator, mille abil hinnatakse päevase aja (kell 07.00-19.00) 
müra häirivust; 

• Levening on õhtuse müra indikaator, mille abil hinnatakse õhtuse aja (kell 19.00-
23.00) müra häirivust; 

• Lnight on öise müra indikaator, mille abil hinnatakse öise aja (kell 23.00-7.00) müra 
häirivust (unerahu rikkumise indikaator). 

Vastavalt direktiivile on indikaatorid (Lday, Levening, Lnight) standardis ISO 1996-2:19877 
määratletud kui A-korrigeeritud pikaajalised keskmised helirõhutasemed, mis määratakse 
kindlaks aasta kõikide vastavate ajaperioodide alusel.  

Päeva-õhtu-öömüraindikaator Lden määratakse kindlaks järgmise valemiga: 

    /1010Lnight/105LeveningLday /10

den 10*810*410*12
24

1
10logL    

Järgnevas tabelis on toodud Lden arvutamisel aluseks olevad kellaajalised määratlused, 
kestused tundides ning direktiivist tulenevad parandustegurid häirivuse arvestamiseks. 

Tabel 2. Ööpäevase mürataseme indikaatori Lden 

Ajavahemik Indikaator Kellaaeg Kestvus, h Parandus, dB 

Päev Lday 07.00-19.00 12 - 

Õhtu Levening 19.00-23.00 4 +5 

Öö Lnight 23.00-07.00 8 +10 

                                            

7 ISO 1996-2: 1987 „Acoustics – Decription and measurement of environmental noise – Part 2: 
Acquisition of data pertinent to land use“ 
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Strateegiliste mürakaartide koostamisel ja müra hindamisel tuleb direktiivi kohaselt 
kasutada pikaajalisi müraindikaatoreid Lden ja Lnight. Vastavalt töö lähteülesandele 
kasutati lisaks ka müraindikaatoreid Lday ja Levening. 
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3 TIHEASUSTUSEGA PIIRKOND 

3.1 Piirkonna lühikirjeldus 

Tallinna linn on Eesti Vabariigi pealinn, mis paikneb riigi põhjarannikul. Tallinn piirneb 
järgnevate omavalitsustega:  Harku, Saue, Saku, Kiili, Rae, Jõelähtme ja Viimsi vald. 

Haldusterritoriaalselt on Tallinn jagatud kaheksaks linnaosaks: Haabersti, Kesklinn, Kristiine, 
Lasnamäe, Mustamäe, Nõmme, Pirita, Põhja-Tallinn. 

Linna pindala on 159,3 km2. 

Tallinna linna elanike arv oli 01.01.2015 seisuga 434 426 elanikku ning asustustihedus 2 727 
elanikku/km2. Linnaosade kaupa jaguneb Tallinna linna elanikkond järgmiselt8:  

Tabel 2. Elanikkonna jagunemine linnaosade kaupa 

Linnaosa Elanike arv (km2) Pindala Asustustihedus (elanikku/km2) 

Haabersti 43 996 22,26 1 976 

Kesklinn 57 908 30,56 1 895 

Kristiine 31 770 7,83 4 057 

Lasnamäe 118 437 27,47 4 312 

Mustamäe 66 194 8,09 8 182 

Nõmme 39 501 29,17 1 354 

Pirita 17 694 18,73 945 

Põhja-Tallinn 58 926 15,19 3 879 

3.2 Rakendatud mürakaitseprogrammid ja –meetmed 

Müraohjemeetmeid saab grupeerida järgmiselt: müraallikate müraemissiooni vähendamine, 
müra levikutee takistamine ja müratundlike objektide kaitsmine. Täpse lahenduse valimine 
sõltub müraolukorrast. Eelistada tuleks meetmeid, millega välditakse või vähendatakse 
müraemissiooni, sellele järgneb müra leviku takistamine. Tihti on parim kombineeritud 
lahendus, kus võetakse meetmeid nii müratekke vähendamiseks, leviku takistamiseks kui ka 
objektide kaitsmiseks. 

Tallinna linnal on koostatud välisõhus leviva müra vähendamise tegevuskava aastateks 2014-
2018.9 Keskkonnamüra vähendamise tegevuskava eesmärk on vähendada keskkonnamüra ja 
selle mõju inimestele ning kaitsta vaikseid piirkondasid (alasid). 

Tegevuskavas esitatavate meetmete ja projektide üldeesmärk on säilitada hea müraolukord 
ja seda parandada. Üldeesmärk on omakorda jaotatud kaheks alaeesmärgiks: 

 müratekke vältimine ja vähendamine; 

 müraleviku takistamine. 

                                            

8 Tallinna Linnavalitsus. 2016 

9 ELLE OÜ, Tallinna Keskonnaamet. 2013 
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Peamised traditsioonilised müra vähendamise meetmed on planeerimine, ehituslikud ja 
tehnilised võtted hoonete projekteerimisel ja ehitamise, liikluskorraldus ja teede hooldus 
ning müratõkked. Tallinna linnas rakendatud peamised keskkonnamüra leevendamise 
meetmed on järgnevad10: 

 Tallinna linnavalitsuse ja Terviseameti esitatavad nõuded uuetele planeeringutele 
arvestamaks keskkonnamüraga; 

 uute hoonete planeerimisel ja projekteerimisel välispiiretele esitatud 
heliisolatsiooninõuetega arvestamine sõltuvalt keskkonnamüra tasemest ning ehitise 
tüübist ja ruumi kasutusotstarbest (standard EVS 842:2003 „Ehitiste 
heliisolatsiooninõuded. Kaitse müra eest”); 

 tegevuslubade menetlemisel ja kooskõlastamisel keskkonnamüraga arvestamine; 

 kaebuste menetlemine (Terviseamet, Tallinna Keskkonnaamet); 

 piirangute seadmine öistele lendudele Tallinna Lennujaamas; 

 Tallinna Lennujaama poolne müra seire statsionaarsetes müra mõõtmise terminalides,  
lennuliiklusest põhjustatud mürataseme jälgimiseks ja alusandmestikuks kaebuste 
lahendamisel; 

 veotranspordi optimeerimine ja korrastamine marsruutide ning kandejõu alusel (nt on 
raskeveokite transiitliiklus suunatud Tallinna südalinnast ja elurajoonidest välja); 

 ühistranspordi osakaalu suurendamine ning tasuta ühistransport Tallinna elanikele; 

 kiiruspiirangute rakendamine erinevatel tänavalõikudel; 

 müratõkkeseinte rajamine. 

Kõige otsesemate meetmetena kasutatakse Tallinnas seega müratõkkeseinu, 
kiirusepiiranguid, raskeliiklusepiiranguid ning lennupiiranguid. Kiiruse-, raskeliikluse- ja 
lennupiirangud on lisaks mürale seotud ka liiklejate turvalisusega. Müratõkkeseinte rajamine 
on seotud müra leviku piiramisega eluhoonete ja teiste müratundlike hoonetega aladel. 

Strateegilise mürakaardi koostamisel kasutatud müratõkkeseinad, mis olid leitavad 
ehitisregistrist11 ning mis on kasutusele võetud pärast eelmise strateegilise mürakaardi 
koostamist, on järgnevad: 

 Ehitajate tee 130 asuv 4 m kõrgune ja 40 m pikkune puidust välisseinaga müratõkkesein, 
kasutuselevõtu aasta 2015 (rajatis 220691378); 

 Lambi tn 1, Oomi tn 1, Tartu mnt 139, Tartu mnt 141, Tartu mnt 143, Tartu mnt 145, 
Tartu mnt 147, Tartu mnt 149, Tartu mnt 151, Tartu mnt 155, Vati tn 1, Vati tn 2 
kinnistutel  asuv 1047 m pikkune metallist välisseinaga müratõkkesein, kasutuselevõtu 
aasta 2013 (rajatis 220637358). 

Varasematest mürakaitsemeetmetest, s.h varem rajatud müratõkkeekraanidest, on 
ülevaade eelmise perioodi mürakaardi seletuskirjas. 

                                            

10 ELLE OÜ, Tallinna Keskonnaamet. 2013 

11 https://www.ehr.ee/ 
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4 PEAMISED MÜRAALLIKAD 

4.1 Autoliiklus 

Sarnaselt eelnevatele Tallinna linna välisõhu strateegilistele mürakaartidele on Tallinna 
linna välisõhu strateegilise mürakaardi uuendamisel arvestatud teede ja tänavatega, mille 
aasta keskmine ööpäevane liiklussagedus on ≥ 800 liiklusvahendit. 

2015. aasta liiklussageduse andmed saadi ööpäevaste liikluskaartide kujul. Kaardid on 
koostatud Stratum OÜ poolt 2015. aasta oktoobri-novembri kümne olulisema ristmiku 

tipptunni liiklussageduse alusel. Andmete põhjal eristati müraarvutusteks enam kui 
3000 teelõiku, mis erinesid üksteisest ka liiklussageduse ja/või sõidukite kiiruse 
poolest. 

Suurima liiklussagedusega Tallinna teed on (ööpäevane liiklussagedus > 50 000 
sõidukit): 

 Järvevana tee, 

 Pärnu mnt, 

 Endla tn, 

 A.H Tammsaare tee, 

 Peterburi tee, 

 Narva mnt. 

4.2 Trammiliiklus 

Tallinna linna välisõhu strateegilise mürakaardi koostamisel on arvestatud Tallinna 
trammiliiklusega. Trammiliiklus on mürakaartidel esitatud maanteeliikluse osana (s.t koos 
autoliiklusega).  

Tallinnas on neli trammiliini:  

 1 (Kopli - Kadriorg),  

 2 (Kopli - Ülemiste),  

 3 (Tondi - Kadriorg) ja  

 (Tondi - Ülemiste).  

Trammide depood asuvad Koplis ja Kitsekülas.  

Trammiliikluse koormuse aluseks võeti Tallinna Transpordiameti edastatud trammiliikluse 
veootsade tabelid.  

2014-2015. aastal teostati ulatuslike trammiliinide rekonstrueerimistöid seoses uute 
trammide liinile saabumisega 2016. aastal ning trammiliiklus oli osaliselt peatatud. Selleks, 
et käesolev strateegiline mürakaart oleks sobiv alus müraleevendusprogrammide 
rakendamiseks ning võrreldav eelmise mürakaardiga, on trammiliikluses arvestatud lõikudes, 
kus 2015. aastal liiklusandmed puudusid, 2013. aasta andmetega. Mürakaardi koostamisel 
arvestati seega tavapärase liiklusega kõigil trammiliinidel. 
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4.3 Raudteeliiklus 

Tallinna linna välisõhu strateegilise mürakaardi koostamisel on arvestatud 3 raudteeharuga. 
Andmed Tallinna linna territooriumil toimuva rongiliikluse kohta saadi AS Eesti Raudteelt, 
Eesti Liinirongid AS-lt ning  Edelaraudtee Infrastruktuuri AS-lt. 

Raudteeliiklus toimub Tallinnas järgmistel suundadel: 

 Tallinn - Narva,  

 Tallinn - Paldiski,  

 Tallinn - Viljandi/Pärnu.  

Tallinna siseselt võib transpordi jagada kolme suunda: Balti Jaam - Lagedi, Balti Jaam - 
Laagri, Balti Jaam - Männiku. 

Tallinnas sõidavad kolme tüüpi rongid: elektri- ja diiselmootoriga reisirongid ning 
diiselveduriga kaubarongid. 

4.4 Lennuliiklus 

Tallinnas  paikneb üks lennujaam. Tallinna Lennart Meri nimeline Lennujaam on Eesti suurim 
rahvusvaheline lennujaam, mis asub Tallinna kesklinnast 4 km kaugusel kagu suunas Ülemiste 
järve idakaldal. 

Lennuliikluse müra on modelleeritud 2015. aasta andmete põhjal, mis saadi Tallinna 
Lennujaamalt ja lennujaama Lennuliiklusteenistuse AS-lt. 

Antud andmete põhjal toimus 2015. aastal kokku 42 843 lendu. 

4.5 Tööstusalad  

Arvestamaks, millistel kinnistutel toimus 2015. a reaalselt tootmistegevus, määrati 
mürakaardi ülevaatamisel tööstusaladeks katastriüksused, millel paiknevale käitisele on 
väljastatud: keskkonnakompleksluba, välisõhu saasteluba (v.a tanklad, autosalongid, 
keemilised puhastused ja põletusseadmed alla 5 MW võimsusega), jäätmeluba/ohtlike 
jäätmete käitluslitsents (autolammutuskojad, jäätmete vastuvõtupunktid) või maavara 
kaevandamise luba (Väo karjäär). Samuti on tööstusmüra allikatena arvestatud sadamate 
territooriumeid ning rongidepoosid. 

Töö käigus kaardistati kokku 166 müraarvutustes arvesse võetavat käitist/territooriumi. 

Tootmisettevõtete n.ö koondumisaladena saab välja tuua: 

 Lasnamäe linnaosas Peterburi tee, Suur-Sõjamäe tn. ja Punane tn piirkond; 

 Põhja-Tallinna linnaosas Kopli ps ja Paljassaare ps piirkond (s.h sadama-alad), samuti 
raudtee-äärsed alad; 

 Kristiine linnaosas Mustamäe tee ja Kadaka tee piirkond; 

 Mustamäe linnaosas Kadaka tee piirkond; 

 Nõmme linnaosas Männiku tee ja Silikatsiidi tn piirkond; 

 Kesklinna linnaosas raudteede äärsed alad ja Vanasadama piirkond. 
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5 HINDAMISMEETODID 

5.1 Arvutusalused 

Vastavalt direktiivile 2002/49/EÜ ning lähteülesandele arvutati ja koostati mürakaardid 
autoliikluse (sh trammiliikluse), rongiliikluse, tööstustegevuse ja lennujaama müra kohta. 

Müratasemete arvutustes kasutati vastavalt direktiivile ühtseid Euroopa Liida 
müraindikaatoreid Lden, Lday, Levening ja Lnight ning siseriiklikke müraindikaatoreid Ld ja 
Ln. Mürakaartidel esitatud müraindikaatorite täpsem ülevaade on esitatud ptk 2.2. 

Müraindikaatorite arvsuurused määrati kindlaks arvutusmeetodi abil. Juhul, kui arvutusteks 
vajalikud andmed müraallika kohta puuduvad, on kasutatud direktiivi rakendusdokumenti 
„Good Practice Guide for Strategic Noise Propagation and the Production of Associated Data 
on Noise Exposure” (edaspidi ka WG-EAN)12. 

WG-AEN annab soovitusi ja toob lahendusi, kui lähteandmed on lünklikud või puuduvad. 
Strateegilise mürakaardi koostamisel on WG-AEN soovitusi ja lahendusi kasutatud enim 
tööstusmüra andmete analüüsil ning müratasemete modelleerimisel. 

5.2 Arvutusmeetodid ja -tarkvara 

Direktiivist 2002/49/EÜ lähtuvalt on strateegilisel mürakaardistamisel arvesse võetud 
järgnevaid soovitavaid arvutusmeetodeid: 

• autoliikluse müra – Prantsusmaa siseriiklik meetod „NMPB-Routes-96 (SETRA-CERTU-
LCPC-CSTB)” (edaspidi NMPB-Routes-96); 

• raudteeliikluse müra – madalmaade meetod „Reken- en meetvoorschrift 
Railverkeerslawaai ’96. Ministerie Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en 
Milieubeheer“ (edaspidi RMR); 

• lennuliikluse müra – ECAC.CEAC Doc 29 „Report on Standard Method of Computing 
Noise Contours around Civil Airports” 1997; 

• tööstusmüra – ISO 9613-2 „Acoustics – Abatement of sound propagation outdoors, Part 
2: General method of calculation” (edaspidi ISO 9613-2). 

Müra hajumise hindamine toimus modelleerimise teel, milleks kasutati Wölfel Messsysteme 
Software GmbH & Co väljatöötatud müra hindamise tarkvara IMMI 2016. 

ELLE Grupp kasutab litsentsiga IMMI Premium paketti, mis vastab täielikult Direktiivi 
2002/49/EÜ nõuetele ning võimaldab teha arvutusi strateegilisele mürakaardile ettenähtud 
mahus. IMMI sisaldab direktiivis ja selle lisades nimetatud arvutusmeetodeid liiklus-, 
raudtee-, lennuliikluse- ja tööstusmüra modelleerimiseks. 

Vastavalt direktiivi 2002/49/EÜ määratlusele peab mürauuring esindama keskmisi 
ilmastikutingimusi kogu aasta vältel ja see eeldab, et arvutuste teostamisel tuleb arvestada 
meteoroloogiliste tingimustega. Müra modelleerimisel kasutati meteoroloogiliste tingimuste 
arvestamiseks Keskkonnaagentuuri Ilmateenistuse Harku aeroloogiajaama andmeid.  

Müratasemete arvutused Tallinna territooriumil teostati strateegilise mürakaardi puhul 4 m 
kõrgusel ja siseriikliku mürakaardi puhul 2 m kõrgusel maapinnast.  

                                            

12 European Commission Working Group Assessment of Exposure to Noise (WG-EAN). 2006. 
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Müratasemete arvutus eluhoonete välispiiretel (fassaadidel) erinevatesse müratsoonidesse 
jäävate inimeste arvu määramiseks teostati 4 m kõrgusel maapinnast.  

Müratasemete arvutuste põhjal teostati arvutused ka müratsoonides asuvate müratundlike 
hoonete ja neid elavate inimeste kohta. 

Mürakaartide arvutusruudustiku sammuks valiti 10x10 m.  

5.3 Maastikumudel 

Arvutuste teostamiseks koostati kolmemõõtmeline maastikumudel.  

Tallinna Linnaplaneerimise ametilt saadi mudeli põhjaks aluskaart, mis sisaldab endas 
andmestiku teede- ja tänavate, rohealade ja parkide, veekogude ning sildade asukohtadega.  

Müra modelleerimisel tuleb arvesse võtta maapinna akustilisi omadusi. Selleks määrati 
maapinnale aluskaardil määratletud maakasutuse põhjal helineeldekoefitsiendid.  

Helineeldekoefitsendid määrati vastavalt pinnakatte helineelde omadustele vahemikus 0 - 
1, kus 0 vastab peegeldavale pinnale ning 1 heli neelavale pinnale. Heli pigem neelavaks 
maakatteks on näiteks metsased alad ja heli pigem peegeldavaks maakatteks asfalteeritud 
platsid. 

Maastikumudeli jaoks vajalikud maapinna kõrgusandmed saadi Maa-ametilt 
areolaserskaneerimise kõrguspunktidena (LIDAR andmetena). LIDAR andmestikku kasutati ka 
viaduktide/sildade kõrguse määratlemiseks ja hoonete kõrguse kontrolliks. 

5.4 Müratõkkeseinad 

Tallinna linna müratõkkeseinte kaardistamisel tugineti järgmistele allikatele: 

 2012. aasta  strateegilise mürakaardi seletuskirjale, 

 ehitisregistri13 andmebaasile, 

 Tallinna Linnaplaneerimise Ametilt saadud aluskaardile. 

Varem rajatud müratõkkeekraanidest on ülevaade eelmise perioodi mürakaardi 
seletuskirjas. 

Strateegilise mürakaardi koostamisel kasutatud müratõkkeseinad, mis olid leitavad 
ehitisregistrist14 ning mis on kasutusele võetud pärast eelmise strateegilise mürakaardi 
koostamist, on järgnevad: 

 Ehitajate tee 130 asuv 4 m kõrgune ja 40 m pikkune puidust välisseinaga müratõkkesein, 
kasutuselevõtu aasta 2015 (rajatis 220691378); 

 Lambi tn 1, Oomi tn 1, Tartu mnt 139, Tartu mnt 141, Tartu mnt 143, Tartu mnt 145, 
Tartu mnt 147, Tartu mnt 149, Tartu mnt 151, Tartu mnt 155, Vati tn 1, Vati tn 2 
kinnistutel  asuv 1047 m pikkune metallist välisseinaga müratõkkesein, kasutuselevõtu 
aasta 2013 (rajatis 220637358). 

Lisaks on arvestatud ka selliseid Tallinna linnas paiknevaid statsionaarseid seinu/aedu, mis 
ei ole otseselt rajatud müratõkkeseintema, kuid mis oma omaduste tõttu (materjal, pikkus, 

                                            

13 Ehitisregister, https://www.ehr.ee/ 

14 https://www.ehr.ee/ 
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kõrgus) mõjutavad siiski oluliselt müra levikut. Taolised seinad/aiad leiti aluskaardi andmete 
läbitöötamisel. 

Strateegilise mürakaardi koostamisel arvesse võetud mürabarjääridena toimivate piirete  
paiknemine, pikkus ja kõrgus kontrolliti/täpsustati välitööde käigus. 

Käesolevas töös müratõkkeseintena arvestatud seinad on toodud alljärgnevas tabelis. 

Tabel 3. Tallinna linna müratõkkeseinad ja müra levikule mõju osutavad muul otststarbel 
rajatud piirded 

Asukoht Kõrgus, m Kogupikkus, m15 Materjal 

Pärnu mnt (Järvel) 2,8-4,05 321 betoon 

A.H. Tammsaare tee 2,7 116 puit 

Tehnika tn (Trammipark) 3,1 255 puit 

Tehnika tn (Tallinna vangla lõik) 4 256 puit 

Filtri tee (Tehnika tn) ja Veerenni ühendus 2,5-4 225 puit 

Veerenni tn  2,8 133 betoon 

Kadaka pst 2,5 80 puit 

Kadaka tee 2,45-2,5 172 betoon 

Ehitajate tee 130 4 39 puit 

Tallinn-Tartu mnt (Lambi tn 1, Oomi tn 1 jne.) 2,9 1047  metall 

Juurdeveo tn 25 3,9 104 puit 

Filtri tee (Staabi- ja sidepataljon) 3,1 387 betoon 

Filtri tee (KV peastaap) 3,1 319 betoon 

Paljassaare tee (Paljassaare sadam) 2-2,5 779 betoon 

Tervise tn Rahumäe tee ühendus 2,2 241 betoon 

Rahumäe tee (Teabeamet) 3,5 86 betoon 

Kopli tn  2,5-2,6 375 telliskivi 

Volta tn  2,6 79 metall 

Punane tn 2-2,6 332 telliskivi 

Ääsi tn 3,15 51 telliskivi 

Suur-Sõjamäe põik 2,1-3,1 239 telliskivi ja betoon 

Suur-Sõjamäe tee 2,05-2,8 882 betoon ja metall 

Seemne tn 2,5 128 betoon 

Marja tn 2,15-2,25 74 betoon 

Tuuliku tee 2,3-2,6 173 betoon 

Filmi tn 2,15 172 betoon 

                                            

15 Mitmed seinad/müratõkked on ehitatud mitmes osas. Käesolevas töös on arvestatud antud asukohas 
olevate kõigi seinte/tõkete kogupikkusega. 
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Asukoht Kõrgus, m Kogupikkus, m15 Materjal 

Mustamäe tee (Marja tn 4) 2,8 67 betoon 

Artelli tn 2,2 66 telliskivi 

5.5 Autoliiklus 

Direktiivi 2002/49/EÜ kohaselt tuleb autoliikluse müra arvutada Prantsusmaa siseriikliku 
meetodi NMPB-Routes-96 järgi. Antud meetodis kasutatakse valikuid sõidukite tüübi, kiiruse, 
liiklusvoolu ja tee profiili järgi. 

Tallinna linna välisõhu strateegilise mürakaardi koostamisel on arvestatud teedega, mille 
aasta keskmine ööpäevane liiklussagedus on ≥800 liiklusvahendit. 

2015. aasta liiklussageduse andmed saadi ööpäevaste liikluskaartide kujul. Kaardid on 
koostatud Stratum OÜ poolt 2015. aasta oktoobri-novembri kümne olulisema ristmiku 

tipptunni liiklussageduse alusel. 

Tallinna linna autoliikluse kohta puudub ööpäevane liiklussageduse jaotus. Ööpäevase 
liiklussageduse jaotuse aluseks on võetud Tallinnale sarnase suurusega Helsingi 2012. aasta 
strateegilises mürakaardis16 kasutatud liiklussageduse jagunemine. Samu protsente on 
kasutatud ka Vantaa, Espoo ja Kauniaineni strateegilistes mürakaartides. Ka eelmise vooru 
Tallinna strateegilise mürakaardi koostamisel on kasutatud Helsingi linna ööpäevast 
liiklussageduse jagunemist.  

Täpsemat jaotust võimaldavate andmete puudumise tõttu otsustasid eksperdid kasutada 
kogu Tallinnas ühesugust liiklussageduse jaotust. Tallinnasse sisenevate maanteede 
liiklusjaotuse analüüsi põhjal otsustati võtta ööpäevase liiklussageduse jaotuse aluseks 
Helsingis kasutatud väiksemate teede - kohalike kogujateede liiklusjaotus. Vastavateks 
protsentideks on 81% päeval, 13% õhtul ja 6% öösel.   

Kerge- ja raskeliikluse osakaalu leidmiseks on teed jaotatud kahte kategooriasse. Ühe 
kategooria moodustavad veoteed ning põhitänavad, teise kategooria kõik ülejäänud, 
väiksemad tänavad. Veoteede ja põhitänavate alla kuuluvad ka peamised ühistranspordi 
marsruudid. 

Raskeliikluse osakaalu leidmisel on kasutatud WG-AEN juhendi soovitusi (Tabel 4). Lisaks 
kasutati võrdlusalusena OÜ Stratum saadetud andmeid Tallinnas 2012. aastal 35 punktis 
käsiloendusega läbi viidud liiklussageduse jaotuse määramise kohta.  

2012. aasta käsiloenduse ning Maanteeameti uuringu tulemuste analüüsi põhjal pidasid 
eksperdid vajalikuks korrigeerida Euroopa Komisjoni juhendis soovitatud raskeliikluse 
osakaalu protsente. Järeldati, et Euroopa Komisjoni juhendi päevane raskeliikluse protsent 
ülehindab Tallinna olukorda. Sarnane korrektsioon on sisse viidud ka 2012. aasta Tallinna 
strateegilise mürakaardi koostamisel.  

Tabel 4. Raskeliikluse osakaal 

Teede kategooriad 
Raskeliikluse osakaal 

Päev (7.00-19.00) Õhtu (19.00-23.00) Öö (23.00-07.00) 

Veoteed/põhitänavad 8* 6 3 

Väiksemad tänavad 5 2 1 

                                            

16 Helsingin kaupunki. Ympäristökeskus. 2012 
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*Korrigeeritud 

Tallinnasse sisenevate maanteede ööpäevase liiklussageduse jaotuse ja raskeliikluse 
osakaalu leidmiseks on kasutatud maanteeameti uuringut „Püsiloenduspunktide 
liikluskoosseisu ja kiiruse uuring“ 17 ning 2015. aasta liiklusloenduse tulemusi18. 

Sõidukiiruse määramiseks on kasutatud Tallinna Linnaplaneerimise Ametilt saadud Tallinna 
aluskaardi andmeid. Sõidukite kiirusena arvestati lubatud suurimat piirkiirust. Valdavalt on 
Tallinna linna teedel ja tänavatel lubatud piirkiiruseks 50 km/h. Mõnel suuremal teel 
piirkiiruseks 70 km/h. Piirkiirused 30 km/h ja 40 km/h on kehtestatud üldjuhul 
sisekvartalite, võrdsete ristumistega tänavate ning õppeasutuste ja haiglate vahetus 
läheduses. 

Prantsusmaa siseriiklik meetod annab valikud ka liiklusvoogude tüüpidele. Müraarvutustes 
on kasutatud Tallinna teedel ja tänavatel pulseerivat liiklusvoogu. 

5.6 Trammiliiklus 

Tallinna linnas on neli trammiliini: 1 (Kopli - Kadriorg), 2 (Kopli - Ülemiste), 3 (Tondi - 
Kadriorg) ja 4 (Tondi - Ülemiste). 

Trammiliikluse aluseks võeti Tallinna Transpordiameti 23.09.2016 edastatud trammiliikluse 
2013. aasta ja 2015. aasta veootsade tabelid. Trammide ööpäevase jaotuse määramisel 
lähtuti 2015. aasta trammide graafikutest. 

2014-2015. aastal teostati ulatuslike trammiliinide rekonstrueerimistöid seoses uute 
trammide liinile saabumisega 2016. aastal, mistõttu oli osaliselt trammiliiklus peatatud. Et 
käesolev strateegiline mürakaart oleks kasutatav müra vähendamsie tegevuskava 
koostamiseks ning võrreldav eelmise mürakaardiga, on trammiliikluses arvestatud 
liiklussageduste korral, kus 2015. aasta andmed puudusid, 2013. aasta andmetega.  

Trammide kiiruse määramisel võeti aluseks Tallinna Transpordiameti esitatud trammide 
ühenduskiiruste tabel, mis käsitleb trammide arvutatud kiiruseid kogu liini ulatuses kõigi 
peatuste vahelistes lõikudes. 

Tabel 5. Trammide liiklussageduse andmed 

Liin 
Tramme 

ööpäevas 
Keskmine 

vagunite arv 
Tramme 

07.00-19.00 
Tramme 

19.00-23.00 
Tramme 

23.00-07.00 

1- Kopli-Kadriorg (2015) 308 2,5 237,2 49,3 21,6 

2- Kopli-Ülemiste (2013) 261 2,5 193,1 44,4 23,5 

3- Tondi-Kadriorg (2015) 169 2,5 136,9 28,7 3,4 

4- Tondi-Ülemiste (2013) 258 2,5 193,5 41,3 23,2 

Müratasemete modelleerimisel määrati  sarnaselt eelnevale strateegilisele mürakaardile 
sobilikuks müraallika tüübiks Madalmaade siseriiklikus meetodis RMR (arvutusviis SRM II) olev 
kategooria 7 liiklusvahend. 

Trammid põhjustavad tavalisest sõitmisest suuremat müra pöörangutel ja kurvides või 
rööbaste ristumisel. Selliseid spetsiifilisi mürasündmusi ei ole käesoleva töö koostajale 
teadaolelevalt Tallinnas uuritud. Kurvides ja pöörangutes trammide sõitmisel aset leidvad 

                                            

17 ERC konsultatsiooni OÜ. 2016 

18 Maanteeamet. 2016 
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tavapärasest erinevaid mürasündmusi pole ilma täiendavate uuringuteta võimalik arvesse 
võtta. Lisaks pole nende mürasündmuste esinemine seaduspärane (sõltub trammi iga üksiku 
vaguni rataste seisukorrast, kiirusest, rööbaste seisukorrast ja puhtusest). Tavaliselt liiguvad 
trammid sellistes kohtades väiksema kiirusega kui tavaliselt, mistõttu võib eeldada, et üldine 
mürasituatsioon seetõttu ei muutu. Informatsiooni puudumisel on antud mürasituatsiooni 
korrektsioon uuringust välja jäetud. 

5.7 Rongiliiklus 

Vastavalt müra direktiivile 2002/49/EÜ tuleb raudteetranspordi müra arvutada Madalmaade 
raudteemüra arvutusmeetodi (RMR) järgi. RMR arvutusmeetodi kohaselt on rongid 
klassifitseeritud meetodis (arvutusviis SRM II) kasutatavatesse kategooriatesse. Strateegilise 
mürakaardi koostamise käigus on leitud kõige paremini sobivad rongitüübid ja rööbaste 
seisukorra andmed, et tagada arvutustulemuste võrreldavus reaalse olukorraga.  

Müratasemete modelleerimisel on sarnaselt eelmisele mürakaardile, kasutatud järgmisi 
kategooriaid: 

• elektrireisirong – Madalmaade meetodi rongi kategooria 1; 

• diiselreisirong – Madalmaade meetodi rongi kategooria 6; 

• kaubarong – Madalmaade meetodi rongi kategooria 4. 

Liiprite ja rööbaste tüübi määramisel on aluseks võetud AS Eesti Raudtee esitatud andmed 
(kirjad 05.07.2016 nr 4-1.6.1/1504-1 ja 14.09.2016). 

Tallinna linna rongiliiklus jaotub kolme põhiharu vahel: Tallinn-Lagedi, Tallinn-Laagri, 
Tallinn-Männiku. 2015. aastal oli kasutuses ka Ülemiste-Liiva raudteelõik, mida kasutatakse 
kaubavedudeks, kuid antud lõigu liiklussagedus oli niivõrd marginaalne, et mürakaartidel see 
ei kajastu. Lisaks on arvutustes arvestatud ka Ülemiste-Maardu ning Lagedi-Maardu lõigus 
liikuvaid kaubaronge. 

Reisirongide ööpäevase arvu ja rongide ööpäevase jaotuse aluseks (Tabel 6) on võetud AS 
Eesti Raudtee (kiri 05.07.2016 nr 4-1.6.1/1504-1) ning Eesti Liinirongid AS (kiri 29.09.2016) 
esitatud andmed. Reisirongide vagunite arvu aluseks on võetud Eesti Liinirongid AS 
27.09.2016 kirjas toodud andmed. 

Tabel 6. Reisirongide liiklussagedus 2015. aastal 

Lõik 

Ronge 
ööpäevas Keskmine 

vagunite 
arv 

Ronge 07.00-
19.00 

Ronge 19.00-
23.00 

Ronge 23.00-
07.00 

Elekter Diisel Elekter Diisel Elekter Diisel Elekter Diisel 

Tallinn-Laagri 101 26 3,3 73,5 17,9 20,7 2,8 6,6 4,9 

Tallinn-Männiku 0 38 2,5 0 26,9 0 8,7 0 2,3 

Tallinn-Lagedi 28 28 2,5 20,7 18,2 5,6 8,4 1,7 1,4 

Kaubarongide ööpäevase arvu ning vagunite arvu aluseks on võetud AS Eesti Raudtee (kirjad 
05.07.2016 nr 4-1.6.1/1504-1, 09.09.2016 ja 13.09.2016) esitatud andmed. Kuna AS-l Eesti 
Raudteel, Eesti Liinirongid AS-l, Edelaraudtee Infrastruktuuri AS-l ning Tehnilise Järelevalve 
Ametil polnud kaubarongide ööpäevase jaotuse andmeid võimalik anda, arvestati sarnaselt 
eelmisele koostatud strateegilisele mürakaardile kaubarongide ööpäevane jagunemine 
esmalt öisele ajale (60%), teises järjekorras õhtusele ajale (20%) ja kolmandas järjekorras 
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päevasele ajale (20%). Müra modelleerimisel arvestatud kaubarongide liiklussageduse 
andmed on toodud järgnevas tabelis (Tabel 7). 

Tabel 7. Kaubarongide liiklussagedus 2015. aastal 

Lõik 
Ronge 

ööpäevas 
Keskmine 

vagunite arv 
Ronge 07.00-

19.00 
Ronge 19.00-

23.00 
Ronge 23.00-

07.00 

Tallinn-Laagri 2,6 51 0,5 0,5 1,6 

Tallinn-Lagedi 3,6 52,6 0,7 0,7 2,2 

Ülemiste-Maardu 1,7 37,8 0,3 0,3 1,1 

Lagedi-Maardu 11,7 57,1 2,3 2,3 7,1 

Reisi- ja kaubarongide kiiruste arvestamisel on lähtutud As Eesti Raudtee edastatud ”Rongide 
lubatav sõidukiirus” (seisuga 29.01.2016) tabelist.19 

5.8 Lennuliiklus 

Vastavalt Direktiivi 2002/49/EÜ nõuetele, on lennuliikluse müra arvutatud ECAC.CEAC Doc 
29 „Report on Standard Method of Computing Noise Contours around Civil Airports” 1997 
alusel. 

Lennukiliikluse müra on modelleeritud 2015. aasta andmetel, mis saadi Tallinna 
Lennujaamalt ja Lennuliiklusteenistuse AS-lt. Antud andmete põhjal toimus 2015. aastal 
kokku 42 843 lendu, millest 39 436 lendu olid instrumentaallennureeglite (IFR) järgi 
teostatud lennud ja 3 407 lendu olid visuaallennureeglite (VFR) järgi teostatud lennud. 
Lennud teostati kokku 178 erineva lennukitüübiga. Peamiselt kasutatud lennukite tüübid on 
toodud järgnevas tabelis. 

Tabel 8. Modelleerimisel kasutatud peamised lennukitüübid 

Lennukitüüp Osakaal lendude koguarvust, % 

CRJ9 10,6 

E170 10,0 

AT75 8,4 

A320 7,5 

JS32 7,4 

DH8D 5,8 

B738 5,3 

JS31 4,3 

B735 3,4 

SF34 3,1 

E145 2,8 

AT72 2,4 

A319 2,4 

C172 2,2 

Muud 24,5 

                                            

19 http://www.evr.ee/kliendile-ja-partnerile-rongide-s%C3%B5idukiirused (09.09.2016) 

http://www.evr.ee/kliendile-ja-partnerile-rongide-s%C3%B5idukiirused


Tallinna linna välisõhu strateegilise mürakaardi ajakohastamine 

22   Estonian, Latvian & Lithuanian Environment OÜ 

Kõigist lendudest 29 690 teostati päevasel (07.00-19.00) ajal, 7 977 lendu teostati õhtusel 
(19.00-23.00) ajal ja 5 176 lendu öisel ajal (23.00-07.00). 

Müramudelisse sisestati lennukite väljumise ja saabumise lennukoridorid vastavalt Tallinna 
Lennujaama andmetele ja lennujaama lennundusteabe kogumikule (AIP)20, milles on esitatud 
lennunduse seisukohalt oluline aeronavigatsiooniline püsiteave. Mudelis koostati 18 
väljuvate lennukite lennukoridori, mis jälgisid järgnevaid IFR protseduure: BIRSI1S, BIRSI1T, 
GONOS1S, GONOS1T, INTOR1S, INTOR1T, LONSA1S, LONSA1T, MOHNI1S, MOHNI1T, NITSO1S, 
NITSO1T, ORTAX1S, ORTAX1T, OSMUR1S, OSMUR1T, PETOT1S ja PETOT1T. Modelleerimisel 
arvestatud peamised IFR lendude lennukoridorid on toodud järgnevas tabelis. 

Tabel 9. Modelleerimisel arvestatud peamised väljuvad IFR lennukoridorid. 

Koridor Lendude osakaal, % 

LONSA1T 23,7 

LONSA1S 11,9 

ORTAX1T 8,3 

PETOT1T 8,3 

INTOR1T 7,2 

ORTAX1S 7,0 

GONOS1T 5,1 

OSMUR1T 4,8 

Muud 23,5 

Mudelis koostati ka 14 saabuvate lennukite lennukoridori, mis jälgisid järgnevaid IFR 
protseduure: DOBAN1K, DOBAN1L, DOPIK1K, DOPIK1L, GONOS1K, GONOS1L, KEMET1K, 
KEMET1L, OSMUR1K, OSMUR1L, RENKU1K, RENKU1L, SULUN1K ja SULUN1L. Modelleerimisel 
arvestatud peamised IFR lendude lennukoridorid on toodud järgnevas tabelis. 

Tabel 10. Modelleerimisel arvestatud peamised saabuvad IFR lennukoridorid. 

Koridor Lendude osakaal, % 

OSMUR1L 22,0 

KEMET1L 13,9 

OSMUR1K 13,1 

SULUN1L 10,8 

RENKU1L 9,5 

GONOS1L 7,7 

KEMET1K 6,2 

SULUN1K 5,6 

Muud 11,2 

VFR lendude jaoks, koostati mudelis 8 väljuvate ja 8 saabuvate lendude lennukoridori, mis 
jälgisid järgnevaid VFR protseduure: MUUGA, NAISA, VAIDA ja SAKU. Hinnanguliselt 79% 
saabuvatest/väljuvatest VFR lendudest, mis jälgisid VFR protseduure, kasutasid SAKU ja 
VAIDA koridore.  

Tallinna Lennujaamal on kaks müraseire punkti, kus teostatakse pidevat keskkonnamüra 
mõõtmist. Antud punktides 2015. aastal mõõdetud tulemustega on müra modelleerimisel 
arvestatud ning neid on kasutatud modelleerimistulemuste kontrolliks. 

                                            

20 http://eaip.eans.ee (09.06.2016) 

http://eaip.eans.ee/
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Strateegilises mürakaardis ei kajastu väljaspool lennujaama toimuvate helikopterite n.n 
elamuslendude tekitatud müra, kuna antud müra ei kuulu otseselt direktiivi 2002/49/EÜ ja 
strateegilise mürakaardi käsitlusalasse. Lisaks puuduvad andmed lendude sageduse ja 
trajektooride kohta. Helikopterilennud on ebaregulaarsed ja kopteriplatsi asukoht on 
aastate lõikes muutuv. Sellegipoolest võiks nimetatud mürahäiringuga võimalusel arvestada 
müra vähendamise tegevuskavas. 

5.9 Tööstusalad 

Tööstusalade müra kaardistamisel muudeti senist allikate kaardistamise metoodikat. Eelmise 
mürakaardi koostamisel olid tööstusalad määratletud üldplaneeringus märgitud maakasutuse 
juhtotstarbe alusel. Seega ei võetud otseselt arvesse nendel kinnistutel toimuvate tegevuste 
täpsemat iseloomu. Lähtudes üksnes kinnistu sihtotstarbest, ei ole võimalik eristada nt 
kasutusest väljas hooneid ega äri- ja teenindushooneid. 

Arvestamaks, millistel kinnistutel toimus 2015. a reaalselt tootmistegevus, määrati 
mürakaardi ülevaatamisel tööstusaladeks katastriüksused, millel paiknevale käitisele on 
väljastatud: 

 keskkonnakompleksluba, 

 välisõhu saasteluba (v.a tanklad, autosalongid, keemilised puhastused ja 
põletusseadmed alla 5 MW võimsusega), 

 jäätmeluba või ohtlike jäätmete käitluslitsents (autolammutuskojad, jäätmete 
vastuvõtupunktid) või 

 maavara kaevandamise luba (Väo karjäär). 

Jäätmeloaga ja kaevandamisloaga objektid ei kuulu tööstusheite seaduse alla, kuid on 
kohalikul tasemel siiski eeldatavalt olulist mürahäiringut põhjustavateks objektideks. 
Seetõttu otsustati neid mitte välja jätta. Samuti arvestati tööstusmüra allikana Tallinn-Väike 
depood. 

Tootmisalade kaardistamisel võeti aluseks käitistele väljastatud keskkonnaload, tuginedes 
Keskkonnaameti avalikule andmebaasile21. Strateegilise mürakaardi koostamisel arvestati 
kõiki käitisi pindallikatena, võttes tootmisterritooriumina aluseks vastava käitise asukoha 
katastriüksuse piirid. Töö käigus kaardistati selliselt 166 modelleerimisel arvesse võetavat 
käitist. 

Euroopa Komisjoni juhenddokumendile (WG-AEN) ja sotsiaalministri 29.06.2005 määrusele 
nr 87 tuginedes tuleb tööstusmüraallikatena arvestada ka sadamaid. Sadamate piirkonnad 
arvestati seetõttu terviklikult tööstusmüra allikatena ka siis, kui vastavatele kinnistutele ei 
ole keskkonnaluba väljastatud. Sadama territooriumile jäävad keskkonnaloaga ettevõtted 
arvati asjakohasusel sadama osaks, s.t üht territooriumi arvestati alati ühe pindallikana, 
mitte mitme kattuva allikana. 

Valdavas osas keskkonnalubades puudub täpsem informatsioon käitiste mehhanismide 
müraemissioonide kohta. Mürakaardi koostamisel lähteülesande kohaselt müraemissioonide 
mõõtmisi ei teostatud. Juhtudel, kus kättesaadavad olid varasemate mürauuringute käigus 
saadud tulemused (nt Väo karjääri mürataseme mõõtmised), kasutati müraemissioonide 
määramisel neid. 

Muudel juhtudel kasutati reaalse mürataseme informatsiooni puudumise tõttu WG-AEN välja 
töötatud soovituslikke tootmismüra emissiooniandmeid vastavalt alltoodule. 

                                            

21 https://eteenus.keskkonnaamet.ee/ 
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Tabel 11. Arvutustes kasutatud tööstusalade pindmüraallikate emissiooniandmete 
vaikeväärtused WG-AEN soovituste alusel 

Ala tüüp 

Müraemissiooni vaikeväärtus Lw, dB, /m2 

Päev (7.00-19.00) Õhtu (19.00-23.00) Öö (23.00-07.00) 

Rasketööstuse alad 65 65 65 

Kergtööstuse alad 60 60 60 

Kaubanduslikud alad 60 60 45 

Sadamad 65 65 65 

 

Valdavalt määratleti Tallinna tööstusalad kergtööstuse aladeks. Käitised, mille puhul võib 
eeldada tootmistegevuse koondumist päevasele ajale (nt jäätmekogumiskohad), võeti 
aluseks kaubanduslike alade vaikeväärtused. Käitiste puhul, mille tööaeg on keskkonnaloa 
alusel selgelt piiritletud, arvestati loas toodud andmeid. Teiste tööstusalade puhul arvestati 
aasta- ja ööpäevaringse müraemissiooniga. 

Eeldada võib, et üsna suure üldistusastmega WG-AEN vaikeväärtuste kasutamise juures on 
tegu pigem müra üle- kui alahindamisega, ning reaalne müraolukord võib olla kaardil toodust 
soodsam. Seetõttu on probleemsetes kohtades enne rakenduslike müraleevendusmeetmete 
planeerimist vajalik teostada vastavad kontrollmõõtmised. 

5.10 Mürakaebused 

Muuhulgas koguti tööga alustamisel informatsiooni ka elanike poolt Tallinna Linnavalitsusele 
või Terviseametile laekunud mürakaebuste kohta. Strateegilise mürakaardi koostamise 
kontekstis asjakohaseks osutunud kaebuste puhul kontrolliti, et vastav seostuv müraallikas 
(nt raudteelõik, tänav, tootmisala) oleks müra arvutustesse kaasatud.  

Asjakohaseks ei loetud kaebusi, kus: 

• menetluse käigus on teostatud kontrollmõõtmised, mille tulemused ei näita 
objektiivset müraprobleemi; 

• tegu oli ajutise müraga (märge, et müra lakkas/rakendati meetmed, menetlus 
lõpetati; ehitustegevuse müra, lehepuhurite müra vms); 

• tegu oli allikaga, mis ei kuulu müradirektiivi käsitlusalasse (nt elu- või ühiskondliku 
hoone ventilatsiooniseadmed). 

5.11 Hoonete ja elanike arvu määramine müratsoonides 

Erineva kasutusotstarbega hooned (eluhooned, müratundlikud hooned, muud hooned) 
eristati, tuginedes hoone klassifikatsioonile Tallinna linna aluskaardi hoonete kihil. Kõik 
vastavalt liigitatud hooned ei ole ilmselt siiski eluhooned (paiknevad tootmisaladel vms), 
kuid töö teostajatel puudus usaldusväärne alus n.ö üleliigsete tuvastamiseks. Seega on 
arvutustes esitatud eluhoonete arv tõenäoliselt ülehinnatud ning usaldusväärsema ülevaate 
annab elanike arv. 

Hoonete määramisel erinevatesse müratsoonidesse lähtuti müraindikaatori arvsuurusest 
hoone kõige suurema müraga kokkupuutuval välisseinal 4 m kõrgusel maapinnast. Näiteks, 
kui eluhoone tänavapoolne fassaad on eksponeeritud müratasemele 60 dB ja eluhoone 
sisehoovi poolne fassaad on eksponeeritud märatasemele 50 dB, määrati hoone ja kõik selle 
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elanikud tervikuna 60 dB müratsooni. Kirjeldatud lähenemine tuleneb direktiivis 2002/49/EÜ 
ning sotsiaalmistri 29.06.2005. määruse nr 87 lisas 2 toodud põhimõtetest. 

Erinevatesse müratsoonidesse jäävate elanike hulga arvutused on teostatud Tallinna 
Linnaplaneerimise Ameti poolt rahvastikuregistri 1. juuni 2016 rahvaarvu andmete põhjal.  

Eelmisel mürakaardistamisel tuletati inimeste arv eluhoonete arvu ja suuruse ning 
linnaosade elanikkonna arvu kaudu. Mürakaardi uuendamisel on arvutuste alusena kasutatud 
rahvastikuregistri andmeid hoonete tasemel, mis eeldatavalt tõstab tulemuste täpsust. 

Eluhoonete ja elanike arv on eraldiseisvalt välja toodud ka vaikse välispiirdega hoonete osas. 
Vaikne välispiire on direktiivi 2002/49/EÜ tähenduses elamu välispiire, mille Lden 
arvväärtus, mis on mõõdetud maapinnast nelja meetri kõrgusel ja kahe meetrit kaugusel 
välispiirdest, on üle 20 dB madalam kui kõige suurema Lden väärtusega välispiirdel. 
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6 MÜRAKAARDISTAMISE TULEMUSED 

6.1 Müraolukorra ülevaade 

Mürakaardistamise tulemused on esitatud graafiliste mürakaartidena aruande lisas A. 

Eraldiseisvalt on esitatud strateegilised mürakaardid (müraindikaatorid Lden, Lday, Levening 
ja Lnight arvutuskõrgusel 4 m) ning siseriiklikud mürakaardid (müraindikaatorid Ld ja Ln 
arvutuskõrgusel 2 m).  

Mürakaartidel on esitatud: 

1) maanteeliikluse müra (s.h trammimüra), 

2) raudteeliikluse müra, 

3) lennuliikluse müra, 

4) tööstusmüra (s.h sadamad ja depood), 

5) summaarne müra. 

Arvutuslik müratase on kaartidel kajastatud järgmiste müravahemikena: 45-50, 50-55, 55-
60, 60-65, 65-70, 70-75 ja >75 dB. Õhtustele ja öistele mürakaartidele on lisatud 
müravahemik 40-45 dB. 

Müratsoonide pindalaline ulatus müra liigi kaupa on esitatud alljärgnevates tabelites. 
Pindalad on arvestatud Tallinna linna haldusterritooriumi osas. 

Tabel 12. Müratsoonide pindala, km2, päeva-õhtu-öömüra indikaatori (Lden) alusel 

Müratase, dB Maanteeliiklus Raudteeliikus Lennuliiklus Tööstus 

45-50 36,2 4,7 12,7 8,8 

50-55 34,5 2,8 6,2 4,6 

55-60 22,1 1,6 2,7 2,5 

60-65 15,1 1,0 1,5 2,7 

65-70 9,4 0,6 0,7 2,0 

70-75 5,0 0,2 0,2 3,9 

≥75 1,8 0 0,2 0,9 

≥ 55 53,4 3,4 5,3 11,9 

Tabel 13. Müratsoonide pindala, km2, öömüra indikaatori (Lnight) alusel 

Müratase, dB Maanteeliiklus Raudteeliikus Lennuliiklus Tööstus 

45-50 22,6 2,4 3,3 4,5 

50-55 14,9 1,4 1,8 2,1 

55-60 8,4 0,9 1,0 1,1 

60-65 4,3 0,5 0,3 4,3 

65-70 1,1 0,1 0,1 1,8 

70-75 0 0 0,1 0 
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Müratase, dB Maanteeliiklus Raudteeliikus Lennuliiklus Tööstus 

≥75 0 0 0 0 

≥ 45 51,3 5,3 6,6 13,8 

 

Müratsoonide pindalalise ulatuse põhjal saab olulisima müraallikana välja tuua 
maanteeliikluse ehk auto- ja trammiliikluse. Vastavalt liiklusmüra müratsoonide pindalade 
arvutusele moodustab auto- ja trammiliikluse Lden ≥ 55 dB müratsoonide pindala kokku 53 
km2, mis on ligikaudu 34 % Tallinna kogupindalast. 

Raudteeliiklusest põhjustatud müratsoonid müratasemega Lden ≥ 55 dB, moodustavad  
vastavalt 3,4 km2, tööstustegevusest põhjustatud müratsoonid 12 km2 ja lennujaama 
tegevusest põhjustatud müratsoonid 5,3 km2.  

Müratsoonide pindalalise ulatuse puhul peab arvestama, et see sisaldab ka müraallikate endi 
pindala. Näiteks sisaldavad tööstusmüra müratsoonid sadamate ja karjääride maa-alasid, kus 
müratundlikke objekte ei asu. Müratundlikke objekte on lähemalt käsitletud järgmistes 
alapeatükkides. 

Mürakaartidelt on tuvastatavad piirkonnad, kus müra normtase (piirtase) on ületatud. Kuna 
piirtaseme ületamise täpsem analüüs nõuab objektipõhist lähenemist (maakasutuse 
sihtotstarbe selgitamist), ei ole seda strateegilise mürakaardi koostamisel teostatud.  

6.2 Müratundlike hoonete arv müratsoonides 

Müratundlike hoonetena käsitletakse käesolevalt eluhooneid, koole (üldhariduskoolid, 
kõrgkoolid, huvialakoolid), lasteaedu ja meditsiiniasutusi (haiglad, polikliinikud, 
perearstikeskused).  

Müratundlikud hooned on jaotatud müratsoonidesse, lähtudes müraindikaatori arvsuurusest 
nende hoonete kõrgeima müratasemega välispiirdel. Vastav erinevat liiki müratundlike 
hoonete arv  välja toodud alljärgnevates tabelites. Suurimat arvu müratundlikke hooneid 
mõjutab autoliikluse tekitatud müra. 

Tabel 14. Maanteeliiklus (s.h trammiliiklus). Müratsoonides asuvate müratundlike 
hoonete arv, päeva-õhtu-öömüra indikaatori (Lden) alusel  

Müratase, dB Eluhooned Koolid Lasteaiad Meditsiiniasutused 

45-50 6644 26 40 3 

50-55 5064 12 34 10 

55-60 3266 30 42 5 

60-65 3108 33 20 14 

65-70 1709 17 5 21 

70-75 663 21 5 6 

≥75 23 0 0 0 
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Tabel 15. Maanteeliiklus (s.h trammiliiklus). Müratsoonides asuvate müratundlike 
hoonete arv, öömüra indikaatori (Lnight) alusel  

Müratase, dB Eluhooned Koolid Lasteaiad Meditsiiniasutused 

45-50 3616 30 42 7 

50-55 2814 26 14 17 

55-60 1423 23 7 15 

60-65 408 13 3 5 

65-70 4 0 0 0 

70-75 0 0 0 0 

≥75 0 0 0 0 

Tabel 16. Raudteeliiklus. Müratsoonides asuvate müratundlike hoonete arv, päeva-õhtu-
öömüra indikaatori (Lden) alusel  

Müratase, dB Eluhooned Koolid Lasteaiad Meditsiiniasutused 

45-50 602 1 2 1 

50-55 387 2 0 3 

55-60 262 4 1 0 

60-65 68 0 0 0 

65-70 1 0 0 0 

70-75 0 0 0 0 

≥75 0 0 0 0 

Tabel 17. Raudteeliiklus. Müratsoonides asuvate müratundlike hoonete arv, öömüra 
indikaatori (Lnight) alusel  

Müratase, dB Eluhooned Koolid Lasteaiad Meditsiiniasutused 

45-50 356 2 0 2 

50-55 193 3 1 0 

55-60 40 0 0 0 

60-65 1 0 0 0 

65-70 0 0 0 0 

70-75 0 0 0 0 

≥75 0 0 0 0 
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Tabel 18. Lennuliiklus. Müratsoonides asuvate müratundlike hoonete arv, päeva-õhtu-
öömüra indikaatori (Lden) alusel  

Müratase, dB Eluhooned Koolid Lasteaiad Meditsiiniasutused 

45-50 1331 21 21 5 

50-55 1391 7 8 2 

55-60 284 0 5 0 

60-65 2 0 0 0 

65-70 0 0 0 0 

70-75 0 0 0 0 

≥75 0 0 0 0 

Tabel 19. Lennuliiklus. Müratsoonides asuvate müratundlike hoonete arv, öömüra 
indikaatori (Lnight) alusel  

Müratase, dB Eluhooned Koolid Lasteaiad Meditsiiniasutused 

45-50 650 1 7 2 

50-55 5 0 0 0 

55-60 0 0 0 0 

60-65 0 0 0 0 

65-70 0 0 0 0 

70-75 0 0 0 0 

≥75 0 0 0 0 

Tabel 20. Tööstus. Müratsoonides asuvate müratundlike hoonete arv, päeva-õhtu-
öömüra indikaatori (Lden) alusel  

Müratase, dB Eluhooned Koolid Lasteaiad Meditsiiniasutused 

45-50 522 7 6 3 

50-55 249 5 4 1 

55-60 106 3 0 1 

60-65 24 0 0 0 

65-70 7 0 0 0 

70-75 2 1 0 1 

≥75 0 0 0 1 
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Tabel 21. Tööstus. Müratsoonides asuvate müratundlike hoonete arv, öömüra indikaatori 
(Lnight) alusel  

Müratase, dB Eluhooned Koolid Lasteaiad Meditsiiniasutused 

45-50 181 5 1 2 

50-55 59 1 0 0 

55-60 15 0 0 0 

60-65 5 1 0 1 

65-70 1 0 0 1 

70-75 0 0 0 0 

≥75 0 0 0 0 

6.3 Elanike arv müratsoonides 

Erinevates müratsoonides elevate inimeste arvutuslik hulk on esitatud alljärgnevates 
tabelites. Vastavalt lähteülesandele on elanike arv ümardatud lähima sajani. 

Tabel 22. Müratsoonides elavate inimeste arv päeva-õhtu-öömüra indikaatori (Lden) 
alusel 

Müratase, dB Maanteeliiklus Raudteeliikus Lennuliiklus Tööstus 

45-50 63500 8000 70800 29000 

50-55 70700 4600 18800 11600 

55-60 67600 2400 3100 5400 

60-65 95400 900 0 900 

65-70 68700 0 0 300 

70-75 18200 0 0 100 

≥75 800 0 0 0 

Tabel 23. Müratsoonides elavate inimeste arv öömüra indikaatori (Lnight) alusel 

Müratase, dB Maanteeliiklus Raudteeliikus Lennuliiklus Tööstus 

45-50 77500 4400 7100 10300 

50-55 95300 1700 0 2500 

55-60 53600 500 0 700 

60-65 13000 0 0 100 

65-70 100 0 0 100 

70-75 0 0 0 0 

≥75 0 0 0 0 

 

Erinevates müratsoonides elavate inimeste arvu määramine on teostatud vastavalt 
põhimõttele, kus hoone kõik elanikud määratakse müratsooni, mis vastab hoone välispiirdele 
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mõjuvale kõige kõrgemale müratasemele. Seega on elanike arv müratsoonides mõnevõrra 
ülehinnatud. 

Eraldi väljatoomist vajab, kui palju inimesi elab ehitistes, millel on eriline müratõkestav 
isolatsioon või vaikne välissein. 

Eriline müratõkestav isolatsioon on vastavalt määratlusele spetsiaalne heliisolatsioon, mis 
on rajatud hoone kaitseks üht või mitut liiki keskkonnamüra eest ning mis on ühendatud 
ventilatsiooni- või kliimaseadmetega nii, et säilib kõrgetasemeline keskkonnamüra 
isolatsioon. Sellistes elamutes elavate inimeste arvu ei ole võimalik välja tuua, kuna vastav 
kasutatav andmestik puudub. 

Vaikne välispiire on direktiivi 2002/49/EÜ tähenduses elamu välispiire, mille Lden 
arvväärtus, mis on määratud maapinnast 4 meetri kõrgusel ja 2 meetrit kaugusel 
välispiirdest, on üle 20 dB madalam kõige suurema Lden väärtusega välispiirdest. Näiteks 
kirjeldab see olukorda, kus korterelamu teepoolne fassaad on eksponeeritud müratasemele 
60 dB ja sisehoovi poolne fassaad müratasemele 39 dB. 

Vastavad hooned leiti arvutuslikult ning on esitatud alljärgnevas tabelis. 

Tabel 24. Vaikse välispiirdega elamutes elavate inimeste arv 

Müratase, Lden, dB Maanteeliiklus Raudteeliikus Lennuliiklus Tööstus 

45-50 0 1000 0 100 

50-55 200 1200 0 200 

55-60 600 800 0 1200 

60-65 7700 300 0 400 

65-70 14800 0 0 0 

70-75 8100 0 0 0 

≥75 400 0 0 0 
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7 VÕRDLUS EELMISE MÜRAKAARDIGA 

Eelmine Tallinna linna välisõhu strateegiline mürakaart iseloomustab  2010. a müraolukorda, 
käesolev töö iseloomustab 2015. a müraolukorda. 

Järgnevates tabelites on toodud eelneva ja käesoleva strateegiliste mürakaardi tulemuste 
võrdlus. Andmete kättesaadavusel on toodud ka Tallinna esimese, 2008. aastal koostatud 
strateegilise mürakaardi tulemused, kus arvutused on teostatud 2006. aasta andmetega. 

Tabel 25. Müratsoonide pindala võrdlus, km2, päeva-õhtu-öömüra indikaatori (Lden) 
alusel 

Müratase, 
dB 

Maanteeliiklus Raudteeliikus Lennuliiklus Tööstus 

2010 2015 2010 2015 2010 2015 2010 2015 

45-50 31 36,2 6 4,7 18 12,7 30 8,8 

50-55 43 34,5 4 2,8 7 6,2 19 4,6 

55-60 30 22,1 3 1,6 3 2,7 8 2,5 

60-65 18 15,1 2 1,0 1 1,5 5 2,7 

65-70 11 9,4 1 0,6 2 0,7 2 2,0 

70-75 6 5,0 0 0,2 0 0,2 1 3,9 

≥75 3 1,8 0 0 0 0,2 0 0,9 

≥ 55 68 53,4 6 3,4 6 5,3 16 11,9 

Tabel 26. Müratsoonide pindala võrdlus, km2, öömüra indikaatori (Lnight) alusel 

Müratase, 
dB 

Maanteeliiklus Raudteeliikus Lennuliiklus Tööstus 

2010 2015 2010 2015 2010 2015 2010 2015 

45-50 37 22,6 4 2,4 12 3,3 23 4,5 

50-55 21 14,9 2 1,4 5 1,8 7 2,1 

55-60 12 8,4 1 0,9 2 1,0 3 1,1 

60-65 6 4,3 1 0,5 0 0,3 1 4,3 

65-70 3 1,1 0 0,1 0 0,1 1 1,8 

70-75 - 0 - 0 - 0,1 - 0 

≥75 0 0 0 0 0 0 0 0 

≥ 45 79 51,3 8 5,3 7 6,6 35 13,8 

 

Eelnevatest tulemustest on näha, et võrreldes eelmise mürakaardiga, on müratsoonide 
pindalad kõigi müraallikate osas vähenenud.  

Teatavad erinevused tulenevad siinkohal kasutatud alusandmetest ja nende kasutamise 
metoodikatest. Näiteks muudeti tööstusalade müra kaardistamisel senist allikate 
kaardistamise metoodikat. Eelmise mürakaardi koostamisel olid tööstusalad määratletud 
üldplaneeringus märgitud maakasutuse juhtotstarbe alusel. Käesolevas töös võeti 
tootmisalade kaardistamisel aluseks käitistele väljastatud keskkonnaload ehk kaardistati 
reaalselt tegutsevaid käitiseid, mis vähendas tootmisalade ulatust.  
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Teiste müraliikide puhul on otsest selgitust pindalade muutusele keeruline välja tuua, kuna 
liiklusintensiivsuses langustrende täheldada ei saa, pigem vastupidi. 

Üheks mõjutajaks on siiski asjaolu, et arvestatud rohkemate müratõketega 
(müratõkkeseinad ja muud piirded). Alates 2010. aastast on ehitatud juurde ka uusi 
hoonetekomplekse, mis mõjuvad samuti müra hajumise piirajana. Lisaks on mitmes 
piirkonnas mõnevõrra muudetud liikluskorraldust (näiteks 2013. a avatud Ülemiste tunnel).  

Järgnevates tabelites on toodud eelneva ja käesoleva strateegiliste mürakaardi tulemuste 
võrdlus erinevatesse müratsoonidesse jäävate elanike arvu osas. Erinevatesse 
müratsoonidesse jäävate elanike hulga arvutused on teostatud Tallinna Linnaplaneerimise 
Ameti poolt rahvastikuregistri 1.06.16 rahvaarvu andmete põhjal. Eelmisel 
mürakaardistamisel tuletati inimeste arv eluhoonete arvu ja suuruse ning linnaosade 
elanikkonna arvu kaudu. Mürakaardi uuendamisel on arvutuste alusena kasutatud 
rahvastikuregistri andmeid hoonete tasemel, mis eeldatavalt tõstab tulemuste täpsust.  

Tabel 27. Müratsoonides elavate inimeste arvu võrdlus päeva-õhtu-öömüra indikaatori 
(Lden) alusel 

Müratase, 
dB 

Maanteeliiklus Raudteeliikus Lennuliiklus Tööstus 

2006 2010 2015 2006 2010 2015 2006 2010 2015 2006 2010 2015 

45-50 - 24000 63500 - 7100 8000 - 41300 70800 - 21100 29000 

50-55 - 71600 70700 - 7800 4600 - 4300 18800 - 15700 11600 

55-60 45600 77700 67600 10600 4000 2400 1400 0 3100 2400 6000 5400 

60-65 23500 101600 95400 6900 1900 900 0 0 0 600 2100 900 

65-70 5700 68300 68700 3500 100 0 0 0 0 1200 500 300 

70-75 300 21900 18200 900 0 0 0 0 0 0 0 100 

≥75 0 1400 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Tabel 28. Müratsoonides elavate inimeste arvu võrdlus öömüra indikaatori (Lnight) alusel 

Müratase, 
dB 

Maanteeliiklus Raudteeliikus Lennuliiklus Tööstus 

2006 2010 2015 2006 2010 2015 2006 2010 2015 2006 2010 2015 

45-50 - 82600 77500 - 6200 4400 - 15800 7100 - 13300 10300 

50-55 28700 100400 95300 9000 3600 1700 0 200 0 0 4400 2500 

55-60 6900 77300 53600 5700 1000 500 0 100 0 0 1400 700 

60-65 600 23600 13000 2500 4 0 0 0 0 0 200 100 

65-70 0 2800 100 200 2 0 0 0 0 0 0 100 

70-75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

≥75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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8  MÜRAOLUKORRA PROGNOOS 

Müraolukorra prognoosimisel võib arvestada jätkuva liiklussageduse kasvuga Tallinna linna 
tänavatel ja jätkuva elamuehitusega ka müra seisukohast ebasoodsamates piirkondades. 
Sõidukite arvu kasvuks prognoositakse 1-3% aastas22. 

Eeldatavalt mõjutab autoliikluse voogusid ja mürataset Russalka (s.h Reidi tee) ristmiku ja 
Haabersti ringristmiku ümberehitus. Planeeritu peaks muutma antud ristmikel sõitmise 
sujuvamaks ja seetõttu ka vähendama sõidukite põhjustatud mürataset. Samas muutub 
mõnevõrra teevõrgu kulgemine ning lisanduda võib liiklust, mis seni on antud marsruute 
vältinud. 

Vastukaaluna liiklussageduse kasvu mõjule vähendab mürataset uuemate autode 
kasutuselevõtt ning arenev tehnoloogia. Aina enam autosid kasutavad hübriidajami 
tehnoloogiaid, mis muudavad autosid vaiksemaks. Lisaks on linnatranspordis kasvanud 
elektriautode kasutamine. 

Tallinna linna müraolukorda mõjutavatest tuleviku tähtsamatest arendustegevustest võib 
välja tuua ka vanade trammide täieliku väljavahetamise (sh. Kopli trammiliinid), mis 
eeldatavalt vähendab mürataset, võrreldes praeguse rööbastranspordiga.  

Planeeritud on Ülemiste trammiliini pikendamine Tallinna lennujaamani, mis toob antud 
piirkonda trammidest tuleneva müra, kuid ühtlasi ka eeldatavalt mõningase autoliikluse (s.h 
bussid, taksod) vähenemise lennujaama marsruudil. Planeeritud tegevus võib hea 
rakendumise korral kokkuvõttes müraolukorda parandada.  

Raudteemüra seisukohalt on oluline kaubatranspordi mahtude muutumine kaubarongidega, 
mida mõjutavad märgatavalt näiteks majandussuhted Venemaaga. Kui praegused piirangud 
Venemaale jäävad kehtima, võib eeldatavalt kaubatransport ida suunas veel väheneda, mis 
vähendaks ka raudteemüra. Kaugemas tulevikus omab eeldatavalt olulist mõju Rail Balticu 
trassi rajamine. 

Tööstusmüra osas on müraolukord tugevas sõltuvuses ametkondade suunavast rollist nii 
majandustegevuse elavdamisel kui teisalt tegevuslubade menetlemisel ja keskkonnakaitse 
nõuete seadmisel, samuti tootmistehnoloogiate arengust.  

 

                                            

22 http://www.tallinn.ee/est/energiaagentuur/Tallinna-transport 
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9 SOOVITUSED JA MÄRKUSED 

Strateegilise mürakaardi uuendamise raames tootmismüra mõõtmisi ette ei olnud nähtud 
ning neid ei teostatud, mistõttu tööstusmüra tulemuste usaldusväärsus on teiste 
müraallikatega võrreldes madalam. Tootmisaladega seotud müraleevendusmeetmete välja 
töötamisel tuleks seetõttu müratase eelnevalt täpsustada objekti- või piirkonnapõhiste 
uuringutega: reaalsete (pikaajaliste) mürataseme mõõtmistega ja/või täiendavalt kogutud 
alusandmetel tuginevate arvutustega. 

Strateegilise mürakaardi uuendamise eelselt on soovitav koguda informatsiooni ka käitiste 
reaalse tööaja kohta arvutuste aluseks oleval aastal (nt ettevõtete seas läbi viidav 
laiapõhjaline küsitlus vms). 

Lennuliiklusmüra arvutustes oli strateegilise mürakaardi koostajate esmane soov teostada 
arvutused radariandmetele tuginedes, s.t arvesse võttes ka õhusõidukite kõrvalekaldeid 
ametlikest lennutrajektooridest. Näiteks juhul, kui õhusõiduki reaalne tõusunurk on järsem 
kui ette antud trajektooril, vähendab see mürataset linna kohal. Töö käigus selgus, et 
vastava andmestiku kogumist ja säilitamist oleks pidanud alustama juba arvutuste aluseks 
oleva aasta alguses (ehk enne tööga alustamist). Järgmises strateegilise mürakaardistuse 
tsüklis on seetõttu soovitav kaaluda andmestiku eelnevat koondamist koostöös Tallinna 
Lennujaama AS ja Lennuliiklusteeninduse AS-ga. 

Maanteeliikluse strateegilise mürakaardi uuendamisel on arvutustes sõidukite kiirusena nii 
päevasel kui öisel ajal kasutatud lubatud piirkiirust, kuna usaldusväärsed mõõtmisandmed 
sõidukite reaalse kiiruse kohta puuduvad. Töö käigus teostatud võrdlus transpordimüra 
pikaajaliste mõõtmistega viitab, et ilmselt on päeval keskmine reaalne sõidukite kiirus 
lubatust madalam ja öösel pigem lubatust kõrgem. Kirjeldatud aspekti paremaks 
arvestamiseks järgmises strateegiliste mürakaartide koostamise ringis on soovitav sõidukite 
reaalsete keskmiste kiiruste päevane ja öine mõõtmine esinduslikult valitud teelõikudes. 

Mürasituatsiooni on võimalik muuta ja parandada nii linna arengusuundumisi tervikuna 
mõjutavate planeeringuprotsesside näol kui erinevate üksikprojektide kavandamisel. 
Uuendatud strateegilise mürakaardi põhjal tuleks uuendada ka müra vähendamise 
tegevuskava. Antud tegevuskava koostamine ja hiljem ka selle realiseerimine on Tallinna 
lähituleviku mürasituatsiooni mõjutamiseks ilmselt parim võimalus.  
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10 SUMMARY 

The objective of the strategic noise map of Tallinn is to give information about the 
propagation of environmental noise and to enable the preparation of noise control methods.  

Environmental noise is unwanted or harmful outdoor sound created by human activities, 
including noise emitted by means of transport, road traffic, rail traffic, air traffic, and from 
sites of industrial activity, excluding domestic noise. 

Using data from this strategic noise map, the noise reduction action plan will be 
implemented. That action plan will be taken into account in planning actions and in the 
implementation of noise protection measures. 

According to the Atmospheric Air Protection Act, the strategic noise map has to be reviewed 
and if necessary, supplemented after every five years. The first Tallinn strategic noise map 
was prepared in 2008 and included the noise situation from 2006. That strategic noise map 
was reviewed four years later. The supplemented strategic noise map was prepared in 2012 
and included the noise situation of 2010. The current strategic noise map is the third and 
has been prepared according to the noise situation of 2015. 

The update of the strategic noise map was carried out according to relevant Estonian 
legislation  and European Parliament and Council 25. june 2002 directive 2002/49/EU. 

The updated strategic noise map generally follows the structure of the strategic noise map 
prepared in 2012, and the data in current and 2012 noise maps are (with some derogations)  
comparable. 

The strategic noise maps (strategic and national) present: 

• traffic noise (incl. car-, train-, tram- and airplane noise) levels, 

• industrial noise (incl. harbors and railway depots) levels, 

• summarized noise levels. 

The strategic noise maps for submission to the European Comission, have been prepared with 
noise indicators Lden (day-evening-night), Lday, Levening and Lnight. National maps have 
been prepared with noise indicators Ld (day including evening) and Ln (night). 

The assessment of noise indicator values has been done by calculations. Car-, tram-, railway- 
and airplane noise level calculations are based on detailed source data. Industrial noise 
assessment is based on recommended noise emission levels and available research results. 

The calculation results of surface areas affected by noise and the number of inhabitants in 
different noize areas show, that the main noise source is traffic noise from car and tram 
traffic. 

According to the calculation results of the surface areas affected by noise, areas where car 
traffic noise indicator Lden ≥ 55 dB, takes up 53 km2 area size, which is approximately 34 % 
of the whole surface area of Tallinn. In areas, where car and tram noise indicator Lden ≥ 55 
dB, there lives approximately 249 900 inhabitants, 57 % of the population of Tallinn. 

Surface areas affected by railway traffic noise, where noise indicator Lden ≥ 55 dB, takes up 
to 3,4 km2 (4 900 inhabitants, 1,1 % of the population of Tallinn), surface areas affected by 
industrial noise, where noise indicator Lden ≥ 55 dB, takes up to 12 km2 (6 700 inhabitants, 
1,8 % of the population of Tallinn) and surface areas affected by airplane noise, where noise 
indicator Lden ≥ 55 dB, takes up to 5,3 km2 (21 900 inhabitants, 5 % of the population of 
Tallinn). 
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12 LISAD 

LISA A. Graafilised mürakaardid 

1. Strateegilised mürakaardid 

1.1. Maanteeliikluse müra kaardid: 

kaart 1.1.1. Päeva-õhtu-öömüra indikaator Lden 

kaart 1.1.2. Päevamüra indikaator Lday (ajavahemik 7.00-19.00) 

kaart 1.1.3. Õhtumüra indikaator Levening (ajavahemik 19.00-23.00) 
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1.2. Raudteeliikluse müra kaardid: 

kaart 1.2.1. Päeva-õhtu-öömüra indikaator Lden 

kaart 1.2.2. Päevamüra indikaator Lday (ajavahemik 7.00-19.00) 

kaart 1.2.3. Õhtumüra indikaator Levening (ajavahemik 19.00-23.00) 

kaart 1.2.4. Öömüra indikaator Lnight (ajavahemik 23.00-7.00) 

1.3. Lennuliikluse müra kaardid: 

kaart 1.3.1. Päeva-õhtu-öömüra indikaator Lden 

kaart 1.3.2. Päevamüra indikaator Lday (ajavahemik 7.00-19.00) 

kaart 1.3.3. Õhtumüra indikaator Levening (ajavahemik 19.00-23.00) 

kaart 1.3.4. Öömüra indikaator Lnight (ajavahemik 23.00-7.00) 
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2.3. Lennuliikluse müra kaardid: 
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LISA B. Strateegilise mürakaardi võrdlus mõõtmistulemustega Sõpruse pst Lepistiku 
peatuses 

 

 

 


