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Välisõhus leviva müra vähendamise tegevuskava maanteelõikudes, mida 
kasutab üle kolme miljoni sõiduki aastas 2014-2018 

Kokkuvõte 

Käesolev dokument on 9-leheküljeline kokkuvõte dokumendist „Välisõhus leviva müra vähendamise 
tegevuskava maanteelõikudes, mida kasutab üle kolme miljoni sõiduki aastas 2014-2018“. 

Sissejuhatus 

Välisõhu kaitse seadus sätestab vastavalt Euroopa keskkonnamüra direktiivile 2002/49/EÜ 
keskkonnamüra hindamiseks ja müra vähendamise meetmete rakendamiseks müraallika valdajale 
strateegiliste mürakaartide ning nende tulemuste põhjal välisõhus leviva müra vähendamise 
tegevuskava koostamise kohustuse. Välisõhus leviva müra vähendamise tegevuskava koostamise 
eesmärgiks on tagada keskkonnamüraga kokkupuutumisest tingitud kahjulike mõjude vältimine, 
ennetamine või vähendamine.  Välisõhus leviva müra tegevuskava käsitleb müra ja selle mõju 
vähendamise abinõusid ning sisaldab ühtlasi kavandatavate abinõude loetelu, milles on nimetatud 
abinõude maksumus, abinõude rakendajad ja rakendamise tähtajad. 

Käesoleva töö eesmärgiks on esitada sotsiaalministri 29.06.2005 määrusele nr 87 „Välisõhu 
strateegilise mürakaardi ja välisõhus leviva müra vähendamise tegevuskava sisule esitatavad 
miinimumnõuded“ vastav välisõhus leviva müra vähendamise tegevuskava maanteelõikudes, mille 
liiklussagedus ületab kolme miljonit sõidukit aastas ehk 8220 sõidukit ööpäevas. Selliseid 
maanteelõike on Eesti riigimaanteevõrgus 2010. a liiklusloenduse andmete põhjal 158 kilomeetrit. 

Välisõhus leviva müra tegevuskava käsitleb müra ja selle mõju vähendamise abinõusid ning mis peab 
sisaldama ühtlasi kavandatavate abinõude loetelu, milles on nimetatud abinõude maksumus, 
abinõude rakendajad ja rakendamise tähtajad. 

Kava koostamisel ning müraolukordade hindamisel ning leevendavate meetmete kavandamisel on 
lähtutud sotsiaalministri 04.03.2002 määrusest nr 42 „Müra normtasemed elu-ja puhkealal, elamutes 
ning ühiskasutusega hoonetes ja müra mõõtmise meetodid“  määrusega kehtestatud 
normmüratasemetest.  

Põhimaanteede kui müraallikate loetelu, mida kasutab üle 3 miljoni 
sõiduki aastas 

Vastavalt 2010. aasta liiklusloenduse andmetele on strateegilisse müra kaardistamisse ning selle 
alusel välisõhus leviva müra vähendamise tegevuskava koostamisse haaratud maanteelõigud (Tabel 
1) asuvad Eesti suuremate linnade (Tallinn, Tartu, Kohtla-Järve, Pärnu) lähiümbruses jäädes kokku 
ainult nelja maakonda (Harju, Ida-Viru, Tartu ja Pärnu). Suurim on kilomeetrite arv Tallinnaga 
piirnevatel maanteelõikudel ning viiest suurimast linnast, vaid Narvaga ei piirne ühtegi maanteelõiku. 

Tabel 1. Maanteelõigud sagedusega üle kolme miljoni sõiduki aastas 

Mnt 
nr 

Maantee nimetus 
Lõigu algus 

(km) 
Lõigu lõpp 

(km) 
Lõigu pikkus 

(km) 
1 Tallinn-Narva 10,375 40,26 29,885 

1 Tallinn-Narva 158,316 162,316 4,000 

2 Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa 5,505 37,166 31,661 

2 Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa 182,366 192,976 10,610 

3 Jõhvi-Tartu-Valga 1,804 2,391 0,587 

3 Jõhvi-Tartu-Valga 137,655 143,611 5,956 

4 Tallinn-Pärnu-Ikla 13,040 26,899 13,859 
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4 Tallinn-Pärnu-Ikla 111,431 137,3 25,869 

8 Tallinn-Paldiski 11,300 13,574 2,274 

11 Tallinna ringtee 0,000 19,179 19,179 

11 Tallinna ringtee 30,226 33,000 2,774 

15 Tallinn-Rapla-Türi 4,518 5,273 0,755 

11250 Viimsi-Randvere 0,000 0,785 0,785 

11251 Viimsi-Rohuneeme  0,000 2,276 2,276 

11303 Jüri-Aruküla 0,000 2,002 2,002 

11390 
Tallinn-Rannamõisa-
Kloogaranna 

2,612 8,280 5,668 

22130 Tartu-Ülenurme 0,327 0,834 0,507 

22131 Tõrvandi RDT ülesõit 0,000 0,096 0,096 

 KOKKU 158,743 
 

Välisõhus leviva müra põhjustaja isikut identifitseerivad andmed 

Maanteeamet on Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi valitsemisalas tegutsev valitsusasutus. 
Ameti tegevusvaldkond on seadusega sätestatud ülesannete ulatuses juhtimisfunktsiooni ja riikliku 
järelevalve teostamine ning seadusega ettenähtud alustel ja ulatuses riikliku sunni kohaldamine teede 
hoiu ja liiklusohutuse valdkonnas ning peab arvestust liiklusregistrisse kantud sõidukite, 
sõidumeerikukaartide, juhilubade ja muude õigusaktidest tulenevate dokumentide üle. 

Seadusliku raamistiku, müraindikaatorite ja piirväärtuste kirjeldus  

Eesti õigusaktidega on üle võetud keskkonnamüra direktiiv 2002/49/EU. Direktiivi eesmärk on 
määratleda ühtne lähenemisviis, et vältida, ennetada või vähendada keskkonnamüraga 
kokkupuutumisest tingitud kahjulikke mõjusid (sh häirivust). Samuti on direktiivi eesmärk anda alus 
ühenduse meetmete arendamiseks, millega vähendatakse peamiste müraallikate (maantee- ja 
raudteesõidukid ning infrastruktuur, lennukid, välistingimustes kasutatavad ja tööstusseadmed ning 
liikurmasinad) tekitatud müra. 

Keskkonnamüraga seonduvat reguleerivad Eestis peamiselt järgmised õigusaktid: 

- välisõhu kaitse seadus; 

- rahvatervise seadus; 

- sotsiaalministri 29. juuni 2005 määrus nr 87 „Välisõhu strateegilise mürakaardi ja välisõhus 
leviva müra vähendamise tegevuskava sisule esitatavad miinimumnõuded”; 

- sotsiaalministri 4. märtsi 2002 määrus nr 42 „Müra normtasemed elu- ja puhkealal, elamutes 
ning ühiskasutusega hoonetes ja mürataseme mõõtmise meetodid”; 

- sotsiaalministri 6. mai 2002 määrus nr 75 „Ultra- ja infraheli helirõhutasemete piirväärtuse ning 
ultra- ja infraheli helirõhutasemete mõõtmine”; 

- majandus- ja kommunikatsiooniministri 16. detsembri 2009 määrus nr 124 „Nõuded 
välitingimustes kasutatavate seadmete poolt tekitatavale mürale, mürataseme mõõtmisele ja 
mürataseme märgistamisele ning välitingimustes kasutatavate seadmete vastavushindamise 
kord”; 

- keskkonnaministri 4. märtsi 2011 määrus nr 16 „Välisõhus leviva müra piiramise eesmärgil 
planeeringu koostamisele esitatavad nõuded”. 

Välisõhu kaitse seaduse (VÕKS) § 134 sätestab müraallika valdaja kohustused seoses välisõhus leviva 
müraga - müraallika valdaja (sh maantee omanik) koostab ning esitab kooskõlastamiseks 
Terviseametile välisõhu strateegilise mürakaardi ja välisõhus leviva müra vähendamise tegevuskava. 
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Sama seaduse § 151 nimetab isikud, kriteeriumid ja tähtajad, kes peavad strateegilise mürakaardi ja 
välisõhus leviva müra vähendamise tegevuskava esitama.  

2012 aasta 30. juuniks esitati Terviseametile kooskõlastamiseks välisõhu strateegilise mürakaardi ja 
2013. aasta 18. juuliks esitakse kooskõlastamiseks välisõhus leviva müra vähendamise tegevuskava, 
riigimaanteede lõikude osas, mida kasutab üle 3 miljoni sõiduki aastas (VKS § 151). 

Müraindikaatorite ja piirväärtuse kirjeldus 

Eesti riiklikud müraindikaatorid ja nende piirväärtused on kehtestatud sotsiaalministri 4. märtsi 2002 
määrusega nr 42 „Müra normtasemed elu- ja puhkealal, elamutes ning ühiskasutusega hoonetes ja 
mürataseme mõõtmise meetodid”: 

- Päevamüraindikaator, Ld – aasta kõikide päevaaegade alusel kindlaksmääratud A-korrigeeritud 
pikaajaline keskmine helirõhutase, mis iseloomustab müra häirivat mõju päeval kohaliku aja 
järgi kella 7.00...23.00-ni. 

- 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 kella 23.00...7.00-ni. 

Siseriiklikud piirväärtused sõltuvalt kategooriast ja tasemetest on toodud Tabelis 2. 

Tabel 2. Lubatud ekvivalentsed liiklusmüra müratasemed sõltuvalt kategooriast ja tasemest 

 Kategooria  
Indikaator Taotlustase Piirtase Kriitiline tase 

Planeeritav Olemasolev   

I kategooria 
Ld 50 55 55 65 

Ln 40 45 50 60 

II kategooria 
Ld 55 60 60/651 70 

Ln 45 50 55/601 65 

III kategooria 
Ld 60 60/651 65/701 75 

Ln 50 50/551 55/601 65 

IV kategooria 
Ld 65 70 75 80 

Ln 55 60 65 70 

- 1Lubatud müratundlike hoonete sõidutee poolsel küljel 

Müra kaardistamise tulemuste kokkuvõte 

Välisõhu strateegilise mürakaardi koostamisel ja selle kontrollimisel kohaldatakse pikaajalisi 
müraindikaatoreid Lden ja Lnight vastavalt  sotsiaalministri 29. juuni 2005 määrus nr 87 „Välisõhu 
strateegilise mürakaardi ja välisõhus leviva müra vähendamise tegevuskava sisule esitatavad 
miinimumnõuded”. 

Käesoleva välisõhus leviva müra vähendamise tegevuskava koostamisel on kasutatud Euroopa 
Komisjonile esitatud strateegilise mürakaardi fassaadiarvutusi Lnight  väärtusi 4 meetri kõrgusel ning 
võrreldud neid sotsiaalministri 4. märtsi 2002 määrusega nr 42 „Müra normtasemed elu- ja puhkealal, 
elamutes ning ühiskasutusega hoonetes ja mürataseme mõõtmise meetodid” kehtestatud liiklusmüra 
piirväärtustega.  

Vastavalt Sotsiaalministri 29.05.2005  määruse nr 87 “Välisõhu strateegilise mürakaardi ja välisõhus 
leviva müra vähendamise tegevuskava sisule esitatavad miinimumnõuded” nõuetest on strateegilises 
kaardi andmeanalüüsi tulemusena vaja esitada: 
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- Hinnanguline inimeste arv (ümardatuna lähima sajani) Lden arvsuuruse müravahemikes, kes 
elavad väljaspool tiheasustusega piirkonda mürapiirkonnas asuvates elamutes.  

- Hinnanguline inimeste koguarv (ümardatuna lähima sajani) Lnight arvsuuruse müravahemikes 
kes elavad väljaspool tiheasustusega piirkonda mürapiirkonnas asuvates elamutes.  

- Mürapiirkondade kogupindala (ruutkilomeetrites), kus Lden arvsuurused on vastavalt suuremad 
kui 55, 65 ja 75 B.  

- Hinnanguline elamute koguarv ja hinnanguline inimeste koguarv (ümardatuna lähima sajani), 
kes elavad kõikides nendes piirkondades, sealhulgas tiheasustusega piirkonnad. 

 

Alljärgnevates tabelites (Tabelid 3-5) on esitatud andmete kokkuvõte, mis edastati Euroopa 
Komisjonile ehk on toodud müraindikaatorite Lden ja Lnight müratasemed arvutatuna 4m kõrguselt.  

Tabel 3 Kõikide maantee lõikude koond 4m Lden 

Kõik maanteelõigud 

  

4m Lden müratase, dB 

50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 ≥75 

elamud 2237 1021 447 208 107 3 

elanikud 14900 7600 3400 800 500 0 

koolid, haiglad 17 6 3 1 0 0 

Tabel 4 Kõikide maanteelõikude koond 4m Lnight 

Kõik maanteelõigud 

  

4m Lnight müratase, dB 

45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 ≥75 

elamud 1188 502 209 118 4 0 0 

elanikud 7500 3600 900 500 0 0 0 

koolid, haiglad 4 4 1 0 0 0 0 
 

Tabel 5 Mürapiirkondade pindala, elamute arv ja hinnanguline inimeste arv uuritavates 
maanteelõikudes kokku, Lden 

  

4m Lden müratase, dB 

≥55 ≥65 ≥75 

Kogupindala, km2 79,9 22,4 4,6 

Elamute koguarv 1786 318 3 

Hinnanguline elanike koguarv 12300 1300 0 
 

Teega piirnevatel aladel on tegemist valdavalt ühepereelamutega, kuid esineb ka kortermaju. Müraga 
kokkupuutuvate inimeste hinnangulise arvu leidmisel on arvestatud eluhoone tüübi ja kortermajade 
puhul korterite (eluruumide) arvuga.  

Üldsusega konsulteerimise protokoll 

Avalikkuse kaasamiseks korraldati kava eelnõu avalikustamine perioodil 26.08 – 09.09.2013 
maanteeameti kodulehel: http://www.mnt.ee/index.php?id=24371 . Avalikustamisest teavitati 
üleriigilise päevalehe Postimees (kuulutus esitatud Lisas 1) ning Maanteeameti kodulehe vahendusel 
26.08.2013.  
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E-kirja teel saadeti teated kava eelnõu avalikustamise kohta kõigile kavaga puudutatud kohalikele 
omavalitsustele (18): Are VV, Jõelähtme VV, Jõhvi VV, Harku VV, Kiili VV, Kohtla-Järve VV, Kose VV, 
Kuusalu VV, Pärnu LV, Rae VV, Saku VV, Saue LV, Saue VV, Sauga VV, Tahkuranna VV, Tallinna 
Haabersti LOV, Viimsi VV, Ülenurme VV (Lisa 2). 

Teated saadeti ka Terviseametile ning Keskkonnaministeeriumi välisõhuosakonnale.  

Lisaks saadeti otseteated ka varasemalt kava koostamisest huvitatud/informeeritud isikutele. 

Kava avalikustamise perioodil oli kõigil võimalik esitada küsimusi, ettepanekuid ja vastuväiteid selle 
sisu osas kirjalikult e-kirja teel või Maanteeameti postiaadressil.  

Ettepanekud või küsimused esitasid Jõelähtme Vallavalitsus, Atika külaselts ning Meeritsa kinnistu 
esindaja. Kokkuvõtte esitatud küsimustest ja ettepanekutest ning neile antud vastustest leiab kava 
Lisast 3.   

Kuna kavaga hõlmatud lõigud paiknevad üle Eesti, ei peetud avalike arutelude pidamist kõigis 18 
omavalitsuses  või neljas Maanteeameti regioonis otstarbekaks, mistõttu otsustati kogu 
avalikustamine ning avalikkusega konsulteerimine korraldada elektroonselt. 

Avalikustamise perioodi vältel laekus 4 ettepanekut. 

Kehtivad müra vähendamise meetmed, projektide loetelu ja üksikasjad 
parandamist vajavate olukordade kohta 

Müra vähendamise meetmeteks saab pidada järgmiseid meetmeid: 

- Müratõkete ehitus; 

- Piirkiiruse alandamine; 

- Liiklusintensiivsuse vähendamine/liikluskorralduse muutmine, ümbersuunamine; 

- Mõningate transpordivahendite keelamine/raskeveokite ümbersuunamine. 

Kehtivate müra vähendamise meetmete kokkuvõte 2008-2013 

2007. aasta strateegilise mürakaardi („Strateegiline mürakaart maanteelõikudes, mida kasutab üle 
kuue miljoni sõiduki aastas“) ja 2008. aastal koostatud välisõhus leviva müra vähendamise 
tegevuskava („Liiklussagedusega üle kuue miljoni sõiduki aastas maanteelõikude välisõhus leviva 
müra vähendamise tegevuskava“) objektiks oli ühtekokku 10,9 km riigimaanteid - Tallinn-Narva 
maantee (km 10,375-15,998) ja Tallinn-Pärnu-Ikla maantee (km 13,040-18,318) Tallinna linnaga 
piirnevalt. 

Kava koostamise ja tegevuste planeerimise aluseks oli Maanteeameti 2008. aastal kehtinud 
strateegias esitatud eesmärk ehitada üks müraleevendusobjekt (müratõkkesein) aastas. 2008. aasta 
tingimustes oli see reaalne eesmärk. Kuluefektiivsuse kriteeriumi ei rakendatud. Kahjuks majanduse 
langusaastad ning riigieelarveliste vahendite vähenemine Maanteeameti eelarves ei võimaldanud 
tegevuskava täiel määral täita. Realiseerunud on üks objekt – Tallinn-Narva maantee Loo-Maardu 
lõigu Teemeistri müratõkkesein, mis leevendab kuue eluhoone (neist kolm Ln > 55 dB) ja neis 
hinnnguliselt 46 elava inimese müraolukorra. 

Tabel 6. 2008. a tegevuskava tegevused ja nende realiseerumine 2009-2012 

Jrk 
nr Tegevus Rakendaja 

Maksumus 
(milj. EEK) 

Rakendamise 
tähtaeg Täitmine Põhjendus 

1 

Müraseina rajamine Tallinn-
Narva maanteele vastavalt 
Väo- Maardu 
rekonstrueerimisprojektile 

Maantee-
amet 6,9 2010-2011 jah  - 
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2 

Müraseina rajamine Pärnu 
maantee Laagri lõigul (pikem 
mürasein) 

Maantee-
amet 5,2 2011-2012 ei 

Selgusetus TOPi 
ristmiku projekti 
mahu ja ulatusega, 
vahendite 
puudumine 

3 

Müraseina rajamine Tallinn-
Pärnu-Ikla maanteele Laagri 
lõigul (Pärnu mnt 497) 

Maantee-
amet 1,6 2011-2012 ei 

Sihtotstarve 
muutus 100% 
ärimaaks 

4 

Müraseina rajamine Pärnu 
maanteele Kanama viadukti 
vahetus läheduses (Endla ning 
Uduri/Vanamõisa) 

Maantee-
amet 2,3 2012-2013 ei 

vahendite 
puudumine 

5 

Müraseina rajamine Tallinn-
Pärnu-Ikla maanteele Kanama 
viadukti vahetus läheduses 
(Varju) 

Maantee-
amet 1,08 2012-2013 ei 

vahendite 
puudumine 

6 

Müraseina rajamine Tallinn-
Pärnu-Ikla maanteele Kanama 
viadukti vahetus läheduses 
(Männimäe) 

Maantee-
amet 1,04 peale 2013*     

 
* - seoses Tallinna ringtee 
ehitusega     

 

Kuna 2012. aastal valminud strateegiline mürakaart koostati 2010. aasta liiklusloenduse andmete 
põhjal ning sellel hetkel valitsenud situatsiooni kohta, siis vahepealsel perioodil on mitmed 
parandamist vajavad olukorrad juba leevendava meetme müratõkkeseina näol saanud. Valminud on 
sellised teeprojektid nagu Pärnu ümbersõit, Luige eritasandiline ristmik. Enam kui kuus kilomeetrit 
müratõkkeid rajatakse 2013. aasta lõpuks valmival Aruvalla-Kose teelõigul.  

Järgmise 5 aasta müra vähendamise meetmed 

Järgmise 5 aasta parandamist vajavate olukordade määramise kriteeriumiks on võetud siseriikliku 
öömüraindikaatori Ln piirväärtuse 55 dB ületus eluhoone maanteepoolsel fassaadil. Kõik piirtaseme 
ületused loeti parandamist vajavateks olukordadeks.  
Parandamist vajavate olukordade hindamiseks ja leevendamiseks on leitud võimalikud leevendavad 
meetmed ning kalkuleeritud hinnanguline leevendusmeetme maksumus. 

Pikaajalise strateegia kirjeldus 

Pikaajalist strateegiat müra vähendamise suunab „Riigimaanteede teehoiukava 2014-2020“. 
Teehoiukavas sisaldub mitmeid põhimaanteede rekonstrueerimisprojekte, mille realiseerimine ning 
nendega kavandatud müraleevendusmeetmete väljaehitamine toob leevendust paljudele 
parandamistvajavatele olukordadele. Kuna teehoiukava tegevused ulatuvad aastani 2020, siis osade 
meetmete rakendumine ulatub välisõhus leviva müra vähendamise tegevuskava 2019-2023 perioodi. 

Meetmed, meetmete rakendajad, tähtajad ja maksumus  

Vastavalt Vabariigi Valitsusele esitatavale riigimaanteede teehoiukava 2014-2020 eelnõule on 
Maanteeametil antud perioodil kavas suunata iga-aastaselt liiklusest põhjustatud müra ohjamisele ja 
müratõkkeseinte ehitusele rahalisi vahendeid, mille suurus on toodud Tabelis 7. Antud vahendid on 
kavandatud täiendavalt lisaks teeprojektides rakendatavatele meetmetele. Meetmete rakendamisel 
lähtutakse parandamist vajavate olukordade prioriteetsusele. 
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Tabel 7. Teehoiukavas 2014-2020 eraldatud rahalised vahendid müra ohjamisele ja müratõkkeseinte 
ehitusele. 

Teehoiukava 2014-2020, aasta 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Summa (tuhat €) 500 1500 2000 2050 2101 2145 2208 
 

Olukordade parandamiseks vajalikud müratõkkeseinte vajalikud pikkused on hinnangulised ning 
täpsustavad projekteerimisele eelneva müraolukorra modelleerimise abil, mil selguvad vajalike 
müratõkete täpsed asukohad, pikkused, kõrgused ning akustilised omadused. Maksumuste 
arvutamistel on võetud aluseks hinnanguline müratõkete omahind, millele on juurde arvatud 
kaasnevad kulud projekteerimisele, ehitusele, lisanduvate kogujateede või juurdepääsude ehitamisele, 
maade võõrandamisele, ehituse järelevalvele jms. Käesolevas kavas on müratõkete maksumused 
arvutatud 1200 € jooksvale meetrile.  

Kuna müratõkkeseinte maksumused on hinnangulised ning ei arvesta iga üksiku olukorra spetsiifikat, 
ei määrata käesolevalt kindlaid realiseerumise tähtaegu ühe või teise parandamist vajava olukorra 
lahendamiseks. Maanteeamet lähtub olukordade lahendamisel kinnitatud eelarvest ning käesolevas 
kavas esitatud prioriteetide järjekorrast. Ühtlasi jätab amet endale õiguse teha põhjendatud 
muudatusi prioriteetide järjekorras. 

Teeprojektidest eraldiseisvate 177 parandamist vajava olukorra (siseriikliku öömüraindikaatori Ln 
piirväärtuse 55 dB ületuse järgi) leevendamiseks on vajalik 78  müratõkkeseina püsitamine. 

Parandamist vajavate olukordade lahendamise prioriteetsus (järjekord) leiti kuluefektiivsuse arvutuse 
kaudu. Kõigi parandamist vajavate olukordadele, kus reaalselt võimalik, leiti hinnanguline 
müratõkkeseina maksumus, mis jagati antud leevendavast meetmest kasu saavate inimeste arvuga. 
Saadud tulemused reastati kasvavas järjekorras, alustades kõige väiksema kulumääraga elaniku kohta 
ning lõpetades kõige suuremaga. Prioriteetsemad on suuemad elamute kogumid, vähemprioriteetsed 
üksikelamud. 

Tabelis 8 on toodud 14 kõige kuluefektiivsemat olukorda müratõkkeseinte rajamisel, mille teostamist 
järgneva 5 aasta jooksul kaalutakse vastavalt tabelis 7 toodud rahastusele. Kogu tabel kõikide 
parandamist vajavate olukordade asukohtade ja tingimustega on toodud tegevuskava täisversioonis 
alapeatükis 11.1 (lk 85-90).
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Tabel 8. Parandamist vajavate olukordade prioriteetsuse järjekord 

Jrk 

nr Tee nr Maantee KM Asula Elamuid Elanikke 

Müratõkke 

pikkus 

Hinnanguline 

maksumus 

Kulukuse 

määr Aasta** Märkus 

1 *2 

Tallinn-Tartu-Võru-

Luhamaa 183,7 Räni küla 1 36,8 84 100800 2739 2014 

Tartu LP ÜS  I 

ehitusala 2014 

2 11390 

Tallinn-Rannamõisa-

Kloogaranna 5,1-5,2 

Haabersti 

linnaosa 3 110,4 280 336000 3043 2014   

3 4 Tallinn-Pärnu-Ikla 18,8 Kanama küla 1 41,4 200 240000 5797 2014   

4 4 Tallinn-Pärnu-Ikla 123-123,1 Sauga alevik 4 34,5 170 204000 5913 2015   

9 11390 

Tallinn-Rannamõisa-

Kloogaranna 4,5-4,9 

Haabersti 

linnaosa 9 92 600 720000 7826 2015 

Lisandub 7 

kinnistut 

5 *8 Tallinn-Paldiski 12,3 Harku alevik 1 13,8 170 204000 14783 2020+ Harku ristmik  

6 4 Tallinn-Pärnu-Ikla 13,2-13,3 Laagri alevik 6 13,8 175 210000 15217 2015 

Lisanduvad Pärnu 

mnt 487, 489, 

Kivistiku tn 6 

7 4 Tallinn-Pärnu-Ikla 124,7 Pärnu linn 3 6,9 95 114000 16522 2015   

8 4 Tallinn-Pärnu-Ikla 124,1-124,6 Sauga alevik 15 34,5 500 600000 17391 2016 Eeldab kogujateed 

10 11390 

Tallinn-Rannamõisa-

Kloogaranna 3,8 Tiskre küla 3 6,9 120 144000 20870 2015   

11 4 Tallinn-Pärnu-Ikla 123,6-124 Sauga alevik 12 27,6 550 660000 23913 2016 Eeldab kogujateed  

12 4 Tallinn-Pärnu-Ikla 124,7-124,8 Pärnu linn 5 11,5 235 282000 24522 2016 Eeldab kogujateed  

13 4 Tallinn-Pärnu-Ikla 124,9-125 Pärnu linn 4 9,2 205 246000 26739 2016 Eeldab kogujateed  

14 4 Tallinn-Pärnu-Ikla 124,9-125 Pärnu linn 5 11,5 265 318000 27652 2016 Eeldab kogujateed  

 

* - eeldatud realiseeruma Teehoiukavadega 2014-2020 ja teeprojektiga ning kuuluvad ehitusprojekti eelarvesse. 

** - hinnanguline realiseerumisaasta
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Olukorrad kus müratõkete rajamine on raskendatud või vajaliku maa puudumise tõttu välistatud, 
tuleb koostöös kohalike omavalitsustega püüda leida lahendusi müraolukordade leevendamiseks 
kasutades ptk 10 mainitud kaudseid meetmeid või kaaludes võimalusi piirkiiruse alandamiseks.  

Piirkiiruse alandamine annab arvestatavat efekti selle alanemisel vähemalt 20 km/h võrra. Siiski võib 
ka kiiruse alandamine piirkiiruselt 50-lt km/h 40-le km/h anda mõningase olukorra paranemise, mis 
võib kujuneda oluliseks näitajaks väikeste normiületuste korral tiheasustusaladel. 

Tabelis 9 on toodud olukorrad, kus tõenäoliselt on müratõkete rajamine välistatud ning lahenduse 
peab leidma koostööd kohalike omavalitsustega. 

Tabel 9 Olukordade parandamine koostöös kohalike omavalitsustega 

Jrk 
nr 

Tee 
nr Maantee KM Asula Elamuid Elanikke 

Piirkiirus 
lõigul Ettepanek 

1 4 
Tallinn-
Pärnu-Ikla 123-124,6 Sauga 31 96,6 90 

Koostöö Sauga 
VV-ga 

2 4 
Tallinn-
Pärnu-Ikla 124,7-125 Pärnu linn 18 41,4 50 

Koostöö Pärnu 
LV-ga 

3 4 
Tallinn-
Pärnu-Ikla 131,7-134 Pärnu linn 47 142,6 50 

Koostöö Pärnu 
LV-ga 

4 11250 

Viimsi-
Randvere 
tee 0 

Viimsi 
alevik 1 2,3 50 

Koostöö Viimsi 
VV-ga 

5 11251 

Viimsi-
Rohuneeme 
tee 0,8-2,1 

Haabneeme 
alevik 5 11,5 40/50 

Koostöö Viimsi 
VV-ga 

6 11303 
Jüri-Aruküla 
tee 0,3-1,9 Jüri alevik 17 225,4 50 

Koostöö Rae 
VV-ga 

7 11390 

Tallinn-
Rannamõisa-
Kloogaranna 6,1 

Tabasalu 
alevik 1 2,3 50 

Koostöö Harku 
VV-ga 

 

Tulemuste hindamiseks kavandatud meetmed 

Välisõhus leviva müra vähendamise tegevuskava tulemuslikkuse hindamine toimub perioodi lõppedes 
ning tegevuskava korralisel ülevaatusel.  

Müratõkkeseinte ehituse hindamine toimub vastavalt riigimaanteede teehoiukavas 2014-2020 
planeeritud eelarveliste vahendite kasutamisele.  

Koostööd kohalike omavalitsustega piirkiiruse alandamisel hinnatakse vastavalt meetme 
realiseerumisele (jah/ei) ning selle efektiivsust on võimalik hinnata müra modelleerimise või 
reaalmõõtmiste abil. 


