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SISSEJUHATUS 

Vajadus ja kohustus koostada Tallinna linna välisõhus leviva müra (edaspidi keskkonnamüra) 
vähendamise tegevuskava tuleneb välisõhu kaitse seadusega üle võetud keskkonnamüra 
hindamist ja kontrollimist käsitleva Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivist 2002/49/EÜ 
(linnastutes, kus elab vähemalt 100 000 elanikku). 

Sotsiaalministri 29. juuni 2005 määrusega nr 87 „Välisõhu strateegilise mürakaardi ja välisõhus 
leviva müra vähendamise tegevuskava sisule esitatavad miinimumnõuded” on kehtestatud 
välisõhu strateegilise mürakaardi ja müra vähendamise tegevuskava koostamise nõuded. 
Tegevuskava vaadatakse üle vähemalt iga viie aasta tagant. Vajaduse korral, näiteks kui 
müraolukord on põhjalikult muutunud, tehakse tegevuskavasse muudatused. 

Keskkonnamüra direktiivi (2002/49/EÜ) peamine eesmärk on vältida, ennetada ja vähendada 
tähtsuse järjekorras keskkonnamüraga kokkupuutumisest tingitud kahjulikke mõjusid, sh 
häirivust, ja võtta mürasaaste vähendamise meetmeid. See ei puuduta ainult müra vähendamist 
kõrge müratasemega aladel, vaid ka madala müratasemega alade säilitamist. 

1. TIHEASUSTUSEGA PIIRKONNA KIRJELDUS, TEEDE JA 
TÄNAVATE, RAUDTEEDE JA LENNUJAAMA NING MUUDE 
ARVESSEVÕETAVATE MÜRAALLIKATE LOETELU 

1.1. Tiheasustusega piirkonna kirjeldus, teede ja tänavate, 
raudteede, lennujaama ning muude arvessevõetavate 
müraallikate loetelu 

Tallinn on Eesti Vabariigi pealinn, mille pindala on 159,2 km2. Tallinn on jagatud kaheksaks 
linnaosaks: Haabersti, Kesklinn, Kristiine, Lasnamäe, Mustamäe, Nõmme, Pirita ja Põhja-
Tallinn. Aruande „Tallinn arvudes 2013” järgi on Tallinnas 01.01.2013 seisuga 419 830 elanikku. 
Tallinna keskmine asustustihedus on eelmainitud andmete põhjal 2637 in/km2. 

2012. aastal arvestati Tallinna linna välisõhu 2010. a strateegilise mürakaardi koostamisel teede 
ja tänavatega, mille aasta keskmine ööpäevane liiklussagedus oli vähemalt 800 liiklusvahendit 
ööpäevas. 

Kõige suurema liikluskoormusega tänavad on linnast välja suunduvad või linnaosi ühendavad 
Paldiski mnt, A. H. Tammsaare tee, Ehitajate tee, Järvevana tee, Pärnu mnt, Vabaduse pst, 
Narva mnt, Liivalaia tn, Mere pst, Laagna tee, Peterburi tee, Pirita tee, Merivälja tee, 
Mustamäe tee, Sõpruse pst ja Õismäe tee. 

2012. aastal arvestati Tallinna linna välisõhu 2010. a strateegilise mürakaardi koostamisel 
kolme raudteeharuga suunal Tallinn—Narva, Tallinn—Paldiski, Tallinn—Viljandi/Pärnu. 

Arvestati ka trammiliiklusega ning Lennart Meri Tallinna lennujaamaga. Tallinna lennujaam ei 
vasta põhilennujaama kriteeriumile direktiivi 2002/49/EÜ tähenduses, mille alusel on 
põhilennujaamas üle 50 000 liikumise (õhkutõusmine või maandumine) aastas. Seetõttu ei ole 
Tallinna lennujaamal kohustust koostada iseseisev strateegiline mürakaart ja tegevuskava. 

Tallinna linna üldplaneeringu maakasutusplaani järgi on Tallinnas 108 eri suurusega 
tööstuspiirkonda. 

Lisaks tööstusaladele hõlmas mürauuring ka Tallinnas sadamaid, millest osa ei ole tööstusalana 
Tallinna üldplaneeringus käsitletud (nt Vanasadam kesklinnas). 

2. KESKKONNAMÜRA PÕHJUSTAJA ISIKUT IDENTIFITSEERIVAD 
ANDMED 

Alljärgnevas tabelis (
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Tabel 1) on esitatud müra põhjustaja isikut identifitseerivad andmed.  
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Tabel 1. Müra põhjustaja isikut identifitseerivad andmed 

Müra põhjustaja Isik Andmed 

Autoliiklus 
Isikut ei ole võimalik välja tuua, 
infrastruktuuri põhiline valdaja on 
Tallinna Linnavalitsus 

Tallinna Linnavalitsus 
Registrikood 75014920 
Vabaduse väljak 7, Tallinn 15199 
www.tallinn.ee 

Raudteeliiklus 

AS Eesti Raudtee 
Registrikood 11575838 Toompuiestee 35, Tallinn 
15073  
www.evr.ee 

Edelaraudtee AS 
Registrikood 10702335 
Kaare 25, Türi 72212 
www.edel.ee 

Lennuliiklus AS Tallinna Lennujaam 
Registrikood 10349560 
Lennujaama tee 12, Tallinn 11101  
www.tallinn-airport.ee 

Reisilaevad (Tallinna 
Vanasadam) AS Tallinna Sadam 

Registrikood 10137319 
Sadama 25, Tallinn 15051 www.ts.ee 

Tööstus- ja tootmisettevõtted  Müraallikapõhised 
- 

3. ÕIGUSRAAMISTIKU KIRJELDUS 

3.1. Õigusaktid 

Eesti õigusaktidega on üle võetud keskkonnamüra direktiiv 2002/49/EÜ. Direktiivi eesmärk on 
määratleda ühtne lähenemisviis, et vältida, ennetada või vähendada keskkonnamüraga 
kokkupuutumisest tingitud kahjulikke mõjusid (sh häirivust). 

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 
piirväärtused 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”. 

 

4. MÜRA KAARDISTAMISE TULEMUSTE KOKKUVÕTE 

Tabel 2—3 on esitatud 2012. a koostatud mürakaardistamise tulemused. Direktiivi kohaselt on 
arvud ümardatud lähima sajani. 

Müratasemete vahemik 50—54 dB tähendab arvutuslikku müratsooni vahemikus 50,0—54,9 dB, 
vahemik 55—59 dB müratsooni vahemikus 55,0—59,9 dB jne. 
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Tabel 2. Eri allikate põhjustatava müra piirkonnas elavate inimeste arv, lähtudes 
kõrgeimast ööpäevasest müratasemest välispiirdel 

Ööpäevase mürataseme 
Lden vahemik dB 

Autoliiklus* Raudtee Tööstus Lennuliiklus 

45—49 23 900 7 100 21 100 41 300 

50—54 71 600 7 800 15 700 4 400 

55—59 77 700 4 000 6 000 0 

60—64 101 600 1 900 2 100 0 

65—69 68 300 100 500 0 

70—74 21 900 0 0 0 

 75 1 400 0 0 0 

Kokku  55 270 900 6000 8 600 0 

* Sh trammiliiklus. 

Tabel 3. Eri allikate põhjustatava müra piirkonnas elavate inimeste arv, lähtudes öisest 
müratasemest fassaadil 

Öise mürataseme Lnight 
vahemik dB 

Autoliiklus* Raudtee Tööstus Lennuliiklus 

40—44 ** ** ** 15 800 

45—49 82 600 6 200 13 300 200 

50—54 100 400 3 600 4 400 100 

55—59 77 300 1 000 1 400 0 

60—64 23 600 0 200 0 

65—69 2 800 0 0 0 

 70 0 0 0 0 

Kokku  45  286 700 10 800 19 300 300 

* Sh trammiliiklus. 
** Ei ole määratud. 

 

Autoliikluse Lden ≥ 55 dB müratsoonide pindala on kokku 68 km2, mis on u 43% Tallinna 
pindalast. Inimeste arv neis tsoonides on kokku 270 900, mis on u 67% Tallinna elanikkonnast. 

5. MÜRAGA KOKKU PUUTUVATE INIMESTE HINNANGULINE ARV 
JA ÜKSIKASJAD PARANDAMIST VAJAVATE OLUKORDADE JA 
PROBLEEMIDE KOHTA 

5.1. Müraga kokkupuutuvate inimeste hinnanguline arv 

Müraga kokkupuutuvate inimeste hinnanguline arv on esitatud alljärgnevates tabelites (
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Tabel 4—7). 
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Tabel 4. Autoliikluse mürast mõjutatud inimeste arv 2010. aastal 

Vahemik dB 
Inimeste hinnanguline arv  

Lden Lnight 

45—49 24 000 82 600 

50—54 71 600 100 400 

55—59 77 700 77 300 

60—64 101 600 23 600 

65—69 68 300 2 800 

70—74 21 900 0 

  1 400 0 

kokku Lden ≥ 55 / Lnight ≥ 50 270 900 204 100 

Tabel 5. Raudteeliikluse mürast mõjutatud inimeste arv 2010. aastal 

Vahemik dB 
Inimeste hinnanguline arv 

Lden Lnight 

45—49 7 100 6 200 

50—54 7 800 3 600 

55—59 4 000 1000 

60—64 1 900 4 

65—69 100 2 

70—74 0 0 

  0 0 

kokku Lden ≥ 55 / Lnight ≥ 50 6 000 4 600 

Tabel 6. Tööstusmürast mõjutatud inimeste arv 2010. aastal 

Vahemik dB 
Inimeste hinnanguline arv 

Lden Lnight 

45—49 21 100 13 300 

50—54 15 700 4 400 

55—59 6 000 1 400 

60—64 2 100 200 

65—69 500 0 

70—74 0 0 

  0 0 

kokku Lden ≥ 55 / Lnight ≥ 50 8 600 6 000 

Tabel 7. Lennuliiklusmürast mõjutatud inimeste arv 2010. aastal 

Vahemik dB 
Inimeste hinnanguline arv  

Lden Lnight 

40—44 * 15 800 

45—49 41 300 200 

50—54 4 300 100 

55—59 0 0 

60—64 0 0 

65—69 0 0 

70—74 0 0 

  0 0 

kokku Lden ≥ 55 / Lnight ≥ 50 0 100 

* Ei ole määratud. 
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5.2. Üksikasjad parandamist vajavate olukordade ja 
probleemide kohta 

5.2.1. Mürarikkad piirkonnad Tallinna linnas 

Mürarikka kohana käsitatakse keskkonnamüra mõju all olevat ala või piirkonda, mis on 
kasutusotstarbelt eluhoone, lasteaed, kool või haigla ja kus müratase hoone või hoonerühma 
välisterritooriumil ja eluhoone fassaadil ületab Tabel 8 toodud väärtusi. 

Tabel 8. Mürarikka koha määratlemise kriteeriumid 
Hindamiskriteerium   

Kasutusotstarve  Eluhoone või eluhoonete rühm; lasteaia, kooli või haigla välisterritoorium  

Müratase  

Liiklusmüra vähemalt ühel küljel Lday1 ≥ 70 dB, Lnight ≥ 60 dB, lasteaia, kooli 
ja haigla välisterritooriumil Lday ≥ 60 dB, haigla välisterritooriumil Lnight ≥ 
60dB 

Tööstusmüra Lday ≥ 65 dB, Lnight ≥ 55 dB 

Kõige rohkem elanikke liiklusmüra Lday ≥ 70 dB (Lnight ≥ 60 dB) tsoonis Pärnu mnt, Narva mnt, A. 
H. Tammsaare tee, Sõpruse pst ja Liivalaia tn äärsetes elamutes. Enamikul juhtudel võimaldab 
nende piirkondade müraolukorda parandada ainult müraemissiooni vähendamine eri meetmete 
kombinatsioonina. 

Kõrge keskkonnamürataseme peamine põhjus on suur liiklussagedus magistraaltänavatel. 
Raudtee puhul on peamine tegur kaubarongide liikumine, eriti öisel ajal. 

5.2.2. Vaiksed piirkonnad Tallinna linnas ja nende kaitse 

Vaikses piirkonnas on võimalik mürataset alandada müratekke vähendamise teel, vähendades 
suurimat lubatud kiirust ja liiklusintensiivsust ning seades raskeveokite liiklusele ajalised 
piirangud. Piirangud tuleks kehtestada eelkõige õhtusel ajal ning puhkepäevadel ajal, mil 
inimesed kasutavad virgestusalasid enam, selline piirang ei avaldaks suurt mõju ka 
majanduslikult. Võimalik on võtta ka müra levikut takistavaid meetmeid ehk rajada 
müratõkked. Vaikseid piirkondi ohustab peamiselt arendustegevus uute magistraalteede, 
elamurajoonide või tööstuse planeerimine vaiksete alade juurde või asemele. 

Tuleb vältida mürarikka tööstus- või tootmisettevõtte rajamist olemasolevale segaalale 
müratundlike hoonete lähedusse. 

Tulevikus peaks uute vaiksete piirkondade määramisel ja rajamisel järgima põhimõtet, et kõrge 
müratasemega ala lähedal peaks olema vaikseid alasid. Sellisel juhul on kõrgest müratasemest 
mõjutatud inimestel võimalik madala müratasemega vaikses piirkonnas puhata. 

6. ÜLDSUSEGA KONSULTEERIMISE PROTOKOLL 

Tallinna Keskkonnaamet korraldas „Välisõhus leviva müra vähendamise tegevuskava Tallinnas 
aastateks 2014—2018” eelnõu avalikustamise kahe nädala vältel ajavahemikul 11.04.—
03.05.2013 Tallinna Keskkonnaametis, Harju tn 13, tuba 310, ja Tallinna linna kodulehel 
www.tallinn.ee. Avalikustamise teade avaldati Tallinna linna kodulehel ning 12.04.2013 
ilmunud Eesti Päevalehes. Teated on esitatud tegevuskava lisas 4. 

Ettepanekuid, märkusi ja küsimusi sai Tallinna Keskkonnaametile esitada kirjalikult kuni 
03.05.2013. Kokku esitas tegevuskava kohta ettepanekuid neli isikut (Keskkonnaministeerium, 
Tallinna Kommunaalamet, Tallinna Linnaplaneerimise Amet ning Akukon Oy Eesti filiaal). 
Ettepanekute ja kommentaaride põhjal on tegevuskava täiendatud. Ettepanekud ning nende 
vastused on esitatud tegevuskava lisas 4. Lisaks tutvustati tegevuskava avalikustamisperioodil 
(22.04.2013) Tallinna Linnavolikogu keskkonnakomisjonis. 

Tegevuskava tutvustati avalikkusele 03.05.2013 kell 14—16 Tallinna Linnavalitsuse istungite 
saalis, Vabaduse väljak 7, IV korrus. Avalik tutvustus protokolliti ning protokollid on esitatud 
kava lisas 4. 

                                            

1 Aluseks on võetud strateegilise mürakaardi päevane (ajaperiood 12 h) müratase arvutuskõrgusega 4 m ehk tasemed 

pole otseselt võrreldavad 4. märtsi 2002 määrusega nr 42. 

http://www.tallinn.ee/
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7. KESKKONNAMÜRA OHJAMINE 

Keskkonnamüra ohjamisega vähendatakse kõrgest müratasemest mõjutatud inimeste arvu, 
säilitatakse hea müraolukorraga elamualasid ja vaikseid piirkondi ning võetakse meetmeid uute 
vaiksete alade loomiseks. Müraohjemeetmed on järgmised: 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. Vajadusel tuleb 
rakendada müratundlike objektide kaitset. Tihti on parim kombineeritud lahendus, kus 
võetakse meetmeid nii müratekke vähendamiseks, leviku takistamiseks kui ka objektide 
kaitsmiseks. 

8. PRAEGUSTE MÜRA VÄHENDAMISE MEETMETE JA 
ETTEVALMISTAVATE PROJEKTIDE LOETELU 

Olukord, kus mürarikkad tegevused (liiklus, tööstus) ja müratundlikud alad (elamispiirkonnad, 
lasteaiad, õppeasutused, haiglad ja puhkealad) on läbi põimunud ja/või üksteise vahetus 
läheduses, on tiheasustusaladel suuresti paratamatu nähtus. Enamiku müra tekitavad liiklus ja 
tööstus, kuid seda võivad oma käitumise ja tegevusvalikutega suurendada ka inimesed. Üks 
keerulisemaid ülesandeid on panna tegevused toimima nii, et nad üksteist ei sega. Mürataseme 
vähendamine on peaaegu alati vastuolus majanduslike huvidega (kaasnevad kulud ja saamata 
jäänud tulud), aga mitte alati. 

Keskkonnamüra vähendamise tegevuskavas esitatakse järgmised eesmärkide saavutamise 
pikaajalised ülesanded: 

- kaitsta inimesi, kes elavad suure keskkonnamüra piirkonnas (liiklusmüra Lday > 70 dB ja 
Lnight > 65 dB ning tööstusmüra Lday > 65 dB ja Lnight > 55 dB); 

- võtta müra leevendamise meetmed kohtades, kus suur keskkonnamüra mõjutab paljusid 
inimesi; 

- kaitsta inimesi nii, et eluruumides ei ületataks keskkonnamürale kehtestatud norme; 

- vähendada mürataset ka teistes müratundlikes kohtades (haiglad, lasteaiad, koolid, 
spordiväljakud, puhke- ja virgestusalad); 

- säilitada vaikseid piirkondi ja tagada, et müratase puhke- ja virgestusaladel jääks 
piisavalt madalaks; 

- linna planeerimisel arvestada keskkonnamüra leevendavate meetmetega. 

Tegevuskavas esitatud meetmetest on kõige tähtsamad järgmised: 

- keskkonnamüraga arvestamine uutes planeeringutes; 

- keskkonnamüra mõju väljaselgitamine liikluse planeerimisel (prognooside tegemine, et 
kavandada keskkonnasäästlikke linnatranspordiskeeme); 

- ühistranspordi kasutamise suurendamine; 

- ühistranspordist lähtuva müra vähendamine (sh trammi- ja raudteede tehnilise 
seisukorra parandamine); 

- kergliikluse eelistamine, kergliiklusteede võrgu tihendamine; 

- müraleviku piiramine tehniliste lahendustega; 

- vaiksete piirkondade kaitsmine (planeerimisel tuleb arvestada nende säilimisega); 

- uute vaiksete piirkondade planeerimine ja rajamine; 

- müratundlike hoonete akende ja piirdekonstruktsioonide heliisolatsiooni parandamine. 

Vaiksete piirkondade kaitseks esitatakse tegevuskavas järgmised meetmed:  

- vaiksete piirkondade kaitsemeetmed lõimitakse üldiste müratõrjemeetmetega nii, et 
kõrge keskkonnamüratasemega ja vaikseid piirkondi ühtaegu mõjutavad toimingud on 
võimalik teostada mõistlikul viisil; 
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- planeerimise ja müratõrjemeetmetega püütakse säilitada laialdaselt kasutatavaid 
vaikseid piirkondi, nii et nende müratase märkimisväärselt ei kasva. Vaiksete 
piirkondade määramisel ning säilitamisel tuleb arvestada kehtestatud Tallinna 
üldplaneeringuga (vähemalt planeeritavate teede ja tänavate osas). 

8.1. Tegevuskava täitmine aastatel 2009—2012 

Tallinna esimeses keskkonnamüra vähendamise tegevuskavas, mis koostati aastatel 2008—2009, 
nähti ette müraolukorra parandamise ja hea müraolukorra säilitamise meetmeid ja 
konkreetseid tegevusi. Tegevuskava kohaselt tuli jätkata juba kasutusel olnud meetmete 
võtmist ning alustada uute meetmete ja tegevustega. Kuna tegevuskava täitmine kattus 
majanduslanguse aastatega, siis on peamiselt ellu viidud juba varem kasutuses olnud 
haldusmeetmeid, nagu planeeringute koostamine ja kehtestamine. Võtmata on tehnilised 
meetmed (müratõkete rajamine). Kasutusele on võetud ka need abinõud, mis olid osa 
terviktegevustest (akende vahetus ühiskondlike hoonete renoveerimisel). Täpsem ülevaade 
kavandatud ja võetud meetmetest on esitatud alljärgnevas tabelis (Error! Reference source 
not found.). 

Planeeritud ja tegelikult ellu viidud tegevuste ülevaade on toodud tegevuskava lisas 5. 

9. ANDMED JÄRGMISE VIIE AASTA PÄDEVATE ASUTUSTE 
TOIMINGUTE KOHTA NING VAIKSETE PIIRKONDADE SÄILITAMISE 
MEETMED 

Tallinna Keskkonnaamet jälgib iga aasta tegevuskavas toodud meetmete võtmist ning Tallinna 
üldist müraolukorda. Meetmete võtmise ja üldise müraolukorra kohta koostatakse ülevaade, mis 
avalikustatakse Tallinna linna ja Keskkonnaameti kodulehel. 

Tabel 9. Andmed järgmise viie aasta pädevate asutuste toimingute kohta ning vaiksete 
piirkondade säilitamise meetmed 

1 ADMINISTRATIIVSED TEGEVUSED  
Maksumus 
eurodes  

Tähtaeg  Täitja  

1.1 

Müraga seonduvad tegevused: 
1) kehtestada nõuded 
detailplaneeringute koostamisel 
arvestatavate müraleevendus-
meetmete kohta ; 2) kontrollida 
ehituslubade väljastamisel nõuete 
täitmist; 3) kontrollida kasutuslubade 
väljastamisel rakendatud lahendusi ja 
võetud meetmeid 

   Pidev  
Terviseamet, Tallinna 
Keskkonnaamet ja Tallinna 
Linnaplaneerimise Amet 

1.2 

Rajada ja rakendada planeeringutes 
ette nähtud müraseinad ja muud 
müraleevendusmeetmed enne 
müratundlike objektide 
kasutuselevõtmist (kasutusloa 
saamist) 

   Pidev  Tallinna Kommunaalamet 

1.3 

Vältida uute planeeringutega vaiksete 
piirkondade ohustamist, vajaduse 
korral näha ette nende kaitsmise 
meetmed (kehtestada nõuded) 

   Pidev  
Tallinna Keskkonnaamet, 
Tallinna Linnaplaneerimise 
Amet 

1.4 
Uute planeeringutega näha ette 
ühistranspordi soodustamist, 
kergliiklusteid ja puhkevõimalusi 

   Pidev  

Tallinna Transpordiamet, 
Tallinna Kommunaalamet, 
Tallinna Keskkonnaamet, 
Tallinna Linnaplaneerimise 
Amet 

1.5 

Koostada planeerimisprotsessis (üld- 
ja teemaplaneeringud, 
detailplaneeringud, ehitus- ja 
kasutusload) müraemissiooniga 
arvestamise juhend 

 
2014 

Tallinna Keskkonnaamet ja 
Terviseamet 

2 HALJASTUS JA VAIKSED PIIRKONNAD  Maksumus Tähtaeg  Täitja  
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eurodes  

2.1 

Säilitada olemasolev haljastus 
(raielubade kord); lisada uut 
haljastust (asendusistutus); uutes 
planeeringutes näha ette rohkem 
haljastust tänavate ja teede äärde 

   Pidev  

Tallinna Keskkonnaamet, 
Tallinna Linnaplaneerimise 
Amet, Tallinna Kommunaal-
amet 
Eesmärk on võimalike vaiksete 
piirkondade aktiivne 
kasutuselevõtt rekreatsiooniks 

2.2 
Rekonstrueerida Tammsaare park 
(kriitiline vaikne piirkond) 

Vastavalt 
eelarvele 

2014—
2018 

2.3 Renoveerida Toompark 
Vastavalt 
eelarvele 

2014—
2018 

2.4 
Renoveerida Kadrioru pargi alumine 
aed 

Vastavalt 
eelarvele 

2014—
2018 

2.5 Rajada mänguväljakuid 
Vastavalt 
eelarvele 

2014—
2018 

2.6 
Olemasolevatel mänguväljakutel 
vahetada välja vanad ja ohtlikuks 
muutuvad mänguelemendid 

Vastavalt 
eelarvele 

Pidev  Tallinna Keskkonnaamet 

2.7 
Rajada vaiksete piirkondade kaitseks 
müra tõkestavaid ehitisi   

2014—
2018 

Tallinna Kommunaalamet 
vastavalt eelarveliste 
vahendite eraldamisele — 
oluline lisa siin ja teiste 
tegevuste elluviimisel 

3 ÜHISTRANSPORT        

3.1 

Soodustada ühistranspordi 
kasutamist: keskkonnasäästliku 
liikumise kuu ja selle raames 
autovaba päev ja muud kampaaniad. 

100 000 
2014—
2018 

Tallinna Keskkonnaamet, 
Tallinna Transpordiamet 

3.2 Viia ellu projekt „Pargi ja reisi”  
Vastavalt 
eelarvele 

Iga-
aastane 

Tallinna Transpordiamet 

3.3 
Uute ühissõidukite (buss, tramm, 
rong) soetamisel arvestada nende 
müraemissiooniga 

  Pidev  
Tallinna Transpordiamet ja 
Tallinna Linnatranspordi AS 

3.4 
Soetada uusi, nüüdisaegseid 
ühissõidukeid 

Selgub hanke 
käigus 

2014—
2018 

Tallinna Transpordiamet ja 
Tallinna Linnatranspordi AS 

3.5 Rajada ühissõidukiradu 
Vastavalt 
eelarvele 

2014—
2018 

Tallinna Transpordiamet, 
Tallinna Kommunaalamet 

4 
TEEDE, TÄNAVATE JA RAUDTEEDE 
EHITUS JA KORRASHOID  

Maksumus 
eurodes  

Tähtaeg  Täitja  

4.1 
Rajada uued ja parandada 
olemasolevad ühissõidukirajad 

Vastavalt 
eelarvele 

Pidev  
Tallinna Transpordiamet, 
Tallinna Kommunaalamet 

4.2 
Teede regulaarne korrashoid. Teede 
kapitaalremont 

Vastavalt 
eelarvele 

Pidev  Tallinna Kommunaalamet 

4.3 Rajada jalgrattateid 
Vastavalt 
eelarvele 

2014—
2018 

Tallinna Kommunaalamet 

4.4 Keevitada rööpad kokku  
Vastavalt 
eelarvele 

2014—
2018 

Edelaraudtee Infrastruktuuri AS 

5 MÜRALEEVENDUSMEETMED  
Maksumus 
eurodes  

Tähtaeg  Täitja  

5.1 

Uute vaikseid piirkondi läbivate 
tänavate ja ühendusteede 
projekteerimisel näha ette 
müraleevendusmeetmed 

  Pidev  
Tallinna Keskkonnaamet, 
Tallinna Linnaplaneerimise 
Amet 

5.2 

Piirata mootorsõidukite liikumist, 
liikluse ümbersuunamise ja 
raskeveokite liikluse keelustamise 
teel teatud tänavatel või 
kellaajaliselt (välisõhu kaitse seaduse 
§ 138) 

  
2013—
2018 

Tallinna Keskkonnaamet, 
Tallinna Transpordiamet 

5.3 
Vähendada suurimat lubatud 
sõidukiirust (sh rööbassõidukitel), kus 
see on võimalik ja vajalik 

  
2013—
2018 

Tallinna Transpordiamet, 
raudtee puhul mõni 
ministeerium või Tehnilise 
Järelevalve Amet 

5.4 
Rajada eluhoonete, õppe- ja 
tervishoiuasutuste kaitseks 

Sõltub 
müratõkke 

2013—
2018 

Tallinna Kommunaalamet 
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müraseinad, kui see on 
linnaehituslikult põhjendatud ja 
sellega ei halvendata avaliku 
linnaruumi kvaliteeti 

parameetritest 

5.5 
Rajada mürasein Endla lasteaia 
kaitseks (Endla tn 21) 

  2014 Tallinna Linnavalitsus 

5.6 

Rajada Tehnika tn paralleelsele 
raudteetammile mürasein, kui see on 
linnaehituslikult põhjendatud ja 
sellega ei halvendata avaliku 
linnaruumi kvaliteeti 

  
2014—
2018 

AS Eesti Raudtee  

6 Seire ja järelevalve 
Maksumus 
eurodes  

Tähtaeg  Täitja  

6.1 
Uuendada lennujaama müraseire 
süsteeme (nii süsteem kui ka tehnika) 

  
2014—
2018 

AS Tallinna Lennujaam  

6.2 

Nõuda põhjendatud kaebuste korral 
müraallika valdajalt 
leevendusmeetmete võtmist ja teha 
kontrollmõõtmisi 

  Pidev Terviseamet  

7 

MÜRA NORMTASEME TAGAMINE 
OLEMASOLEVATES MÜRATUNDLIKES 
EHITISTES KÕRGE MÜRATASEMEGA 
PIIRKONNAS  

Maksumus 
eurodes 

Tähtaeg  Täitja  

7.1 
Selgitada välja toetusprogrammi 
„Akende vahetus” eeldused koostöös 
ministeeriumitega 

  
2014—
2018 

Tallinna Keskkonnaamet 

7.2 

Töötada välja mürarikastes 
piirkondades korterelamute rõdude 
kinniehitamise tüüplahendused, et 
parandada välispiirde heliisolatsiooni 
ja kehtestada lihtsustatud kord 
asjaomaste tööde lubade taotlemisel 

  
2014—
2018 

Tallinna Keskkonnaamet, 
Tallinna Linnaplaneerimise 
amet 

7.3 

Koolide renoveerimise käigus 
vahetada välja aknad (ehitusprojekti 
koostamisel määrata vajalik akende 
heliisolatsiooni toime) 

Vastavalt 
hanke 
tulemustele 

2014—
2018 

Riigi Kinnisvara AS, Tallinna 
Haridusamet 

7.4 

Koolieelsete lasteasutuste 
renoveerimise käigus vahetada välja 
aknad (ehitusprojekti koostamisel 
määrata vajalik akende 
heliisolatsiooni toime) 

Vastavalt 
hanke 
tulemustele 

2014—
2018 

Tallinna Haridusamet 

7.5 

Huvikoolide renoveerimise käigus 
vahetada välja aknad (ehitusprojekti 
koostamisel määrata vajalik akende 
heliisolatsiooni toime) 

Vastavalt 
hanke 
tulemustele 

2014—
2018 

Tallinna Haridusamet 

7.6 
Osaleda seminaridel, koolitustel ja 
konverentsidel 

Vastavalt 
eelarvele 

2014—
2018 

Tallinna Keskkonnaamet, 
Tallinna Transpordiamet, 
Tallinna Kommunaalamet, 
Tallinna Linnaplaneerimise 
Amet  

 

Tegevuskava tulemuste hindamiseks on kavandatud järgmised meetmed: 

 iga-aastane meetmete rakendamise kontroll/audit 

 iga-aastane laekunud kaebuste seire; 

 kontrollmõõtmised pärast müraleevendusmeetmete võtmist (nt müraseinte rajamist). 

10. PIKAAJALISE STRATEEGIA KIRJELDUS 

Tallinna strateegilised otsused määravad, milliseks kujuneb tulevikus linna elukeskkond, mille 
lahutamatuks osaks on keskkonnamüra tase. Seetõttu on Tallinna keskkonnamüra vähendamise 
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pikaajaline strateegia tihedalt seotud linna üldiste arengusuundadega. Rohealade säilimine 
tagab ühelt poolt keskkonnamüra allikate puudumise, teisalt toimivad rohealad puhveralana 
müraallika ja vastuvõtja vahel. Ühistranspordi arendamine, selle kasutusmugavuse parandamine 
ning eri ühiskonnarühmadele kättesaadavaks tegemine loob eeldused autostumise 
pidurdumiseks või isegi autode hulga vähenemiseks. Uute magistraalteede rajamine võib 
avaldada nii positiivset kui ka negatiivset mõju sõltuvalt tee asukohast, parameetritest jm. 
Selleks, et tegevusi viidaks ellu ratsionaalsete kaalutluste alusel ning pikaajalisi eesmärke 
silmas pidades, on Tallinn juba kehtestanud või algatanud hulga strateegiaid, arengukavu, üld- 
ja teemaplaneeringuid. 


