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Lühikokkuvõte 

 
Tallinna linna välisõhu strateegilise mürakaardi koostamisel on järgitud Euroopa 
Parlamendi ja Nõukogu 25. juuni 2002.a. direktiivi 2002/49/EÜ seoses 
keskkonnamüra hindamise ja kontrollimisega, Good Practice Guide for Strategic 
Noise Mapping and the Production of Associated Data on Noise Exposure ja Eesti 
õigusakte ja nõudeid, mis on kooskõlas Euroopa Liidu õigusaktidega. 

 
Mürakaartide koostamisel arvesse võetud müraallikad on autotee-, trammitee- 
raudtee- ja lennuliiklus ning tööstuspiirkonnad (tehased/vabrikud, sadamad). Lisaks 
käsitleti müra tekitava allikana Tallinna Lauluväljakut ning Õismäe kardirada.  

 
Teeliikluse mürakaartide arvutamiseks vajalike lähteandmetena on kasutatud 
teemaplaneeringu „Tallinna tänavavõrk ja kergliiklusteed” käigus koostatud Tallinna 
liikluse modelleerimise tulemusi. 

 
Tööstusmüra arvutamiseks teostati müramõõtmised vastavalt lähteülesandele 
järgnevates kohtades: 

• tööstusaladel, kus tööstusmüratase on kõrgem kui taustamüra (liiklus) 
ning mida on võimalik mõõta; 

• sadamates, kus sadama tööde poolt tekitatud müratase on kõrgem kui 
taustamüra (liiklus) ning mida on võimalik mõõta; 

• Õismäe kardirada;  
• Tallinna Lauluväljak.  

 
Konsultant valmistas digitaalse 3D Tallinna maastikumudeli eelpool kirjeldatud 
andmete alusel ja modelleeris strateegilise mürakaardi. Arvutused, va. lennuliikluse 
müra, koostati arvutitarkvaraga SoundPLAN 6.4. Lennuliikluse müra modelleerimine 
viidi läbi tarkvara INM 7.0 abil. Mõlemad vastavad EL strateegilise mürakaardi 
koostamise nõuetele. 
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LISAD 
 
A Müraallikad 
 

1 Teeliiklus 
 

A-korrigeeritud pikaajaline päev-õhtu-öö müraindikaator Lden (dB) 4 m kõrgusel 
maapinnast 
1.1 Tallinna linn 1:55000; 1/1 

1.1.1 Tallinna linn 1:30000; 1/4 
1.1.2 Tallinna linn 1:30000; 2/4 
1.1.3 Tallinna linn 1:30000; 3/4 
1.1.4 Tallinna linn 1:30000; 4/4 

 
A-korrigeeritud pikaajaline keskmine öö (23-07) müratase Lnight (dB) 4 meetri 
kõrgusel maapinnast 
1.2 Tallinna linn 1:55000; 1/1 

1.2.1 Tallinna linn 1:30000; 1/4 
1.2.2 Tallinna linn 1:30000; 2/4 
1.2.3 Tallinna linn 1:30000; 3/4 
1.2.4 Tallinna linn 1:30000; 4/4 

 
A-korrigeeritud pikaajaline keskmine päeva (07-19) müratase Lday (dB) 4 meetri 
kõrgusel maapinnast 
1.3 Tallinna linn 1:55000; 1/1 

1.3.1 Tallinna linn 1:30000; 1/4 
1.3.2 Tallinna linn 1:30000; 2/4 
1.3.3 Tallinna linn 1:30000; 3/4 
1.3.4 Tallinna linn 1:30000; 4/4 

 
A-korrigeeritud pikaajaline keskmine õhtu (19-23) müratase Levening (dB) 4 meetri 
kõrgusel maapinnast 
1.4 Tallinna linn 1:55000; 1/1 

1.4.1 Tallinna linn 1:30000; 1/4 
1.4.2 Tallinna linn 1:30000; 2/4 
1.4.3 Tallinna linn 1:30000; 3/4 
1.4.4 Tallinna linn 1:30000; 4/4 

 
2 Raudteeliiklus 

 
A-korrigeeritud pikaajaline päev-õhtu-öö müraindikaator Lden (dB) 4 meetri kõrgusel 
maapinnast 
2.1 Tallinna linn 1:55000; 1/1 

2.1.1 Tallinna linn 1:25000; 1/2 
2.1.2 Tallinna linn 1:25000; 2/2 

 
A-korrigeeritud pikaajaline keskmine öö (23-07) müratase Lnight (dB) 4 meetri 
kõrgusel maapinnast 
2.2 Tallinna linn 1:55000; 1/1 

2.2.1 Tallinna linn 1:25000; 1/2 
2.2.2 Tallinna linn 1:25000; 2/2 

 
A-korrigeeritud pikaajaline keskmine päeva (07-19) müratase Lday (dB) 4 meetri 
kõrgusel maapinnast 
2.3 Tallinna linn 1:55000; 1/1 

2.3.1 Tallinna linn 1:25000; 1/2 
2.3.2 Tallinna linn 1:25000; 2/2 
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A-korrigeeritud pikaajaline keskmine õhtu (19-23) müratase Levening (dB) 4 meetri 
kõrgusel maapinnast 
2.4 Tallinna linn 1:55000; 1/1 

2.4.1 Tallinna linn 1:25000; 1/2 
2.4.2    Tallinna linn 1:25000; 2/2 

 
3 Trammiliiklus 

 
A-korrigeeritud pikaajaline päev-õhtu-öö müraindikaator Lden (dB) 4 meetri 

kõrgusel maapinnast 
3.1 Tallinna linn 1:25000; 1/1 
 
A-korrigeeritud pikaajaline keskmine öö (23-07) müratase Lnight (dB)  4 meetri 
kõrgusel maapinnast 
3.2 Tallinna linn 1:25000; 1/1 
 
A-korrigeeritud pikaajaline keskmine päeva (07-19) müratase Lday (dB) 4 meetri 
kõrgusel maapinnast 
3.3 Tallinna linn 1:25000; 1/1 
 
A-korrigeeritud pikaajaline keskmine õhtu (19-23) müratase Levening (dB) 4 meetri 
kõrgusel maapinnast 
3.4 Tallinna linn 1:25000; 1/1 
 

4 Tööstusmüra 
 

Eeldatav A-korrigeeritud pikaajaline päev-õhtu-öö müraindikaator Lden (dB) 4 meetri 
kõrgusel maapinnast. Tööstuspiirkonnad ja sadamad. Modelleeritud vastavalt 
EU/WG-AEN juhendile eeldatava kergetööstuspiirkonna eeldatava müra võimsuse 
(Lwa) kohta: 60 dB/m2 24h/päevas. 
4.1  Tallinna linn 1:55000; 1/1 
 
Eeldatav A-korrigeeritud pikaajaline ekvivalentne müraindikaator Ld/Le/Ln (dB) 
tööstuspiirkonnas 4 meetri kõrgusel maapinnast. Tööstuspiirkonnad ja sadamad. 
Modelleeritud vastavalt EU/WG-AEN juhendile eeldatava kergetööstuspiirkonna 
müra võimsuse (Lwa) kohta: 60 dB/m2  24h/päevas. 
4.2 Tallinna linn 1:55000; 1/1 
 
Ekvivalentne müratase (LAeq), kui tööstusmüraallikad 1-12 on töötamas 
4.3  Tallinna linn 1:55000; 1/1 
 

5 Lennumüra  
5.1  Raja 26 lennukoridorid 
5.2 Raja 08 lennukoridorid 
5.3 Treeningute lennukoridorid  
5.4 Lden mürakontuurid keskmise liikluse kohta aastal 2006 
5.5 Lnight  mürakontuurid keskmise liikluse kohta aastal 2006 
5.6 Lday (7-23) mürakontuurid keskmise liikluse kohta aastal 2006 
5.7 LAmax (7-23)  mürakontuurid vastavate õhusõidukite kohta aastal 2006 
5.8 LAmax (23-7)  mürakontuurid vastavate õhusõidukite kohta aastal 2006 

 
6 Sündmus 

Mõõdetud ekvivalentne müratase (LAeq) Lauluväljakul 31.08.2007 toimunud 
kontserdi lavaproovi ajal, kui helitase oli peaaegu maksimaalne 
6         Tallinna linn 1:10000; 1/1 
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1. Sissejuhatus 
 
Tänapäeval on üheks tõsisemaks keskkonnaprobleemiks välisõhus leviv müra. 
Peamiseks müraallikaks on liiklus, kuid lisaks tekitavad müra erinevad seadmed, 
tehnoloogilised süsteemid ja tööstusettevõtted. Erinevate piirkondade 
mürasituatsiooni määratlemisel ja analüüsimisel on levinud vahendiks 
mürakaartide koostamine.  
 
Euroopa Liidu liikmesriigina on Eesti Vabariik kohustatud iga 5 aasta järel esitama 
välisõhu strateegilised mürakaardid peamiste riigi territooriumil asuvate 
müraallikate kohta. Vastav nõue on liikmesriikidele esitatud keskkonnamüra 
hindamist ja kontrollimist käsitlevas dokumendis Euroopa Parlamendi ja Nõukogu 
Direktiiv 2002/49/EÜ (vastu võetud 25. juunil 2002).  
 
Euroopa Liidu liikmesriigid on kohustatud tagama, et pädevad asutused koostavad 
ja kinnitavad hiljemalt 30. juunil 2007 strateegilised mürakaardid eelneval 
kalendriaastal valitsenud olukorra kohta, 
• kõikides nende territooriumil asuvates üle 250 000 elanikuga 

linnastutes; 
• kõikidel põhimaanteedel, mida kasutab üle 6 miljoni sõiduki aastas; 
• põhiraudteedel, mida kasutab üle 60 000 rongi aastas; 
• põhilennuväljadel, millel toimub üle 50 000 lennu aastas. 

 
Tallinna Linnavalitsus kui tiheasustusega piirkonna (Tallinna linn) kohaliku 
omavalitsuse organ on kohustatud esitama välisõhu strateegilise mürakaardi 
Tallinna linna kohta, kus eelneval kalendriaastal elas Rahvastikuregistri andmetel 
401 140 elanikku.  
 
Käesolev töö sisaldab, uurimis- ja mõjuala kirjeldust, müra ja normväärtuse 
defineerimist, graafilisi mürakaarte, järeldusi ning soovitusi edasisteks 
uuringuteks.    
 
1.1 Töö eesmärk  
 
Tallinna linna strateegilise mürakaardi koostamise eesmärgiks on anda ülevaade 
Tallinna linna mürasituatsioonist vastavalt Euroopa Parlamendi ja Nõukogu 
2002/49/EÜ direktiivile.  
 
Keskkonnamüra direktiivi 2002/49/EÜ eesmärgid on:  
 
1. Määratleda ühtne lähenemisviis, et vältida, ennetada või vähendada 

keskkonnamüraga kokkupuutumisest tingitud kahjulikke mõjusid, sealhulgas 
häirivust, nende tähtsuse järjekorras. Selleks rakendatakse järk-järgult 
järgmisi meetmeid: 
• keskkonnamüraga kokkupuutuvate piirkondade kindlaksmääramine müra 

kaardistamise abil liikmesriikidele ühiste hindamismeetodite alusel; 
• tagamine, et informatsioon keskkonnamüra ja selle mõjude kohta on 

üldsusele kättesaadav; 
• vajalikes piirkondades müra kaardistamise tulemustel põhinevate 

keskkonnamüra vältimise ja vähendamise tegevuskavade vastuvõtmine 
liikmesriikide poolt, eelkõige seal, kus müratase võib avaldada kahjulikku 
mõju inimeste tervisele, ning keskkonnamüra taseme säilitamiseks seal, 
kus see on madal. 

2. Anda alus ühenduse meetmete arendamiseks, millega vähendatakse peamiste 
müraallikate, eelkõige maantee- ja raudteesõidukite ning infrastruktuuri, 
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lennukite, välistingimustes kasutatavate ja tööstusseadmete ning 
liikurmasinate poolt  tekitatud müra.  
 

1.2 Euroopa Liidu õigusaktid 
 
Tallinna linna välisõhu strateegilise mürakaardi koostamisel on lähtutud Euroopa 
parlamendi ja nõukogu direktiivist 2002/49/EÜ, mis on seotud keskkonnamüra 
hindamise ja kontrollimisega. Direktiiv annab aluse peamiste müraallikate, 
eelkõige maantee- ja raudteesõidukite ja infrastruktuuri, lennukite, 
välistingimustes kasutatavate ja tööstusseadmete ning liikurmasinate tekitatud 
müra käsitlevate ühenduse meetmete arendamiseks ja kehtivate täiendamiseks 
ning täiendavate meetmete väljatöötamiseks lühikese, keskpika ja pika aja 
jooksul.  
 
1.3 Konsultant 
 
Töö tellija on Tallinna Keskkonnaamet. Töö valmis Ramboll Eesti AS ja Ramboll 
Finland Oy koostööna. Projekti koordineeris ja juhtis Hendrik Puhkim. Teeliikluse 
arvutusmudeleid, liikluse ja elanikkonna andmeid töötles Esta Rahno, kes võttis 
osa ka uuringu põhimudeli ettevalmistustöödest, abistas müra mõõtmisel ning tegi 
tõlketööd. Müra levikut modelleeris ja analüüsis Olli-Matti Luhtinen. Tiina Kumpula 
hindas elanike hulka erinevates müratingimustes sõltuvalt modelleerimise 
tulemustest. Liikluse ja müra leviku eksperdiks oli Matti Keränen. Lennuliikluse 
müra modelleerimise vastutavad eksperdid olid Jari Hosiokangas ja Larri Liikonen 
(Uudenmaan Ympäristökeskus). 
 
Tallinna Linnaplaneerimise Amet teostas arvutused müraga kokkupuutuvate 
inimeste hinnangulise arvu väljaselgitamiseks. 
 

2. Ülevaade 
 
2.1 Tallinna linn  
 
Tallinna linnas, Eesti Vabariigi pealinnas, pindalaga 159,2 km² elas 
Rahvastikuregistri andmetel 2006.a seisuga 401 140 elanikku. Linna 
asustustihedus on 2 483 in/km2.  
 
2.2 Riiklikud õigusaktid 
 
Välisõhu kaitse seaduse § 151 lõike 1 kohaselt on Tallinna linnal, kui üle 250 000 
elanikuga tiheasustusega kohalikul omavalitsusel kohustus koostada strateegiline 
mürakaart. § 135 lõike 2  kohaselt on Tervisekaitseinspektsiooni (järelevalvaja) 
kohustus koostada strateegilise mürakaardi koond ja avalikustada andmed. 

 
Eesti Vabariigis on Keskkonnamüra direktiivi 2002/49/EÜ ja Välisõhu kaitse 
seaduse § 133 alusel kehtestatud sotsiaalministri 29. juuni 2005. a määrus nr 87 
„Välisõhu strateegilise mürakaardi ja välisõhus leviva müra vähendamise 
tegevuskava sisule esitatavad miinimumnõuded”, mis täiendab Keskkonnamüra 
direktiivi 2002/49/EÜ: 
1. Määrusega reguleeritakse piirkonna välisõhus leviva müra (ehk 

keskkonnamüra) kahjulike mõjude ning keskkonnamüra häirivuse vältimise, 
ennetamise ja vähendamise meetmete rakendamist.  

3. Määrusega kehtestatakse nõuded välisõhu strateegilise mürakaardi 
koostamiseks ühtsete hindamismeetodite alusel piirkonna peamiste 
müraallikate põhjustatud müratasemete hindamiseks ja prognoosimiseks.  
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4. Määrusega kehtestatakse miinimumnõuded keskkonnamüra vältimise ja 
vähendamise tegevuskavale, mis koostatakse keskkonnamüra kaardistamise 
tulemuste alusel, kus see on vajalik, ja eelkõige seal, kus müratase võib 
avaldada kahjulikku mõju inimese tervisele või kus on vaja säilitada 
olemasolev madal müratase.  

5. Määrust kohaldatakse keskkonnamürale, millega inimene puutub kokku 
hoonestatud aladel, tiheasustusega piirkonna avalikes parkides või muudes 
vaiksetes piirkondades, maal vaiksetes piirkondades ning koolide, haiglate ja 
muude müratundlike ehitiste ning alade ümbruses, samuti müratekitavate 
hoonete ja rajatiste ümbruses.  

6. Määrust ei kohaldata koduse tegevuse käigus inimese enda tekitatud mürale, 
naabrite tekitatud mürale, töökeskkonna mürale, transpordivahendi 
sisemürale ega kaitseväe aladel kaitseväe tegevusega tekitatud mürale. 

 
2.3 Müraallikad Tallinnas 
 
Tallinna linna peamiseks müraallikaks on liiklus, mis jaguneb autotee-, raudtee- 
trammi- ja lennuliikluseks.  
 
Tööstuslike müraallikate (tehased/vabrikud, sadamad) ning muu müra tekitava 
tegevuse välja selgitamiseks teostati müramõõtmised vastavalt lähteülesandele 
järgnevates kohtades: 

• tööstusaladel, kus tööstusmüratase on kõrgem kui taustamüra (liiklus) 
ning mida on võimalik mõõta; 

• sadamaaladel, kus sadamamüratase on kõrgem kui taustamüra (liiklus) 
ning mida on võimalik mõõta; 

• Õismäe kardirajal;  
• Tallinna Lauluväljakul.  

 
 
 

3. Müra kaardistamine 
 
3.1 Ülevaade 
 
Müra leviku modelleerimine viidi läbi kooskõlas Euroopa Liidu direktiividega ja 
selle rakendusdokumendiga “Good Practice Guide for Strategic Noise Propagation 
and the Production of Associated Data on Noise Exposure” WG-AEN (edaspidi Good 
Practice Guide). Müraallikate hulka arvati autoteeliiklus, raudteeliiklus, 
trammiliiklus ja lennuliiklus samuti tööstuslikud müraallikad (tehased/vabrikud, 
sadamad) ning muu müra tekitav tegevus vastavalt lähteülesandele.  
 
3.2 Meetodid 
 

3.2.1 Müra leviku määramise ja mõõtmise vahendid 
 
Müra modelleerimise arvutused teostati programmiga SoundPLAN 6.4, mis on 
Euroopas laialdaselt kasutatav kolmemõõtmeline graafikale orienteeritud 
modelleerimisprogramm. 
 
Müra mõõtmised tööstuslike müraallikate müra võimsuse tasemete (Lwa) 
määramiseks Tallinnas viidi läbi I klassi müramõõtjaga Ono Sokki LA 5110, mis on 
varustatud reaalaja oktaavi analüsaatoriga LA-0563. Mürataseme mõõtja oli 
kalibreeritud sertifitseeritud kalibraatoriga Ono Sokki SC-2120. 
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Lennumüra modelleerimine viidi läbi tarkvara INM 7.0 abil. INM’i on tootnud ja 
seda hooldab FAA (Federal Aviation Administration of the US – Ameerika 
Ühendriikide Lennundusamet). Antud tarkvara kasutatakse lennujaamade müra 
kaardistamisel üle kogu maailma. Arvutusalgoritmid põhinevad ECAC’i dokumendi 
29 "Report on Standard Method of Computing Noise Contours around Civil 

Airports" definitsioonil, nagu välja toodud direktiivi 2002/49/EÜ lisas II. 
 

3.2.2 Müra arvutusmeetodid 
 
Müra modelleerimise arvutused teostati järgmiste standardite põhjal: 

• Liiklusmüra: Nordic Prediction Method; RTN Nordic 1996 

• Raudteeliikluse müra: Nordic Prediction Method for Train Noise; NMT 1996 

• Trammiliikluse müra: vastavalt Good Practice Guide, paragrahv 2.22/juhend 
8: Üks tramm vastab N arvule veoautodele; Levik: Nordic Prediction Method; 
RTN Nordic 

• Tööstusliku müra ja müra tekitava tegevuse müra võimsuse tase (LWA) 
määrati vastavalt standarditele ISO 3744, ISO 8297 ja Nordtest Method NT 
ACOU 080  

• Tööstusliku müra levik ja sündmused: General Prediction Method   

• Õhusõidukite müra arvutusmeetod: ECAC.CEAC dokument 29 "Report on 
Standard Method of Computing Noise Contours around Civil Airports" 

 

Nordic Prediction Method on Soome Vabariigis kasutusel nime all „Ajutine müra 
arvutamise meetod vastavalt Euroopa Liidu müradirektiivi nõuetele”. 
 

3.2.3 Müraindikaatorid 
 
Müraindikaatoriteks, mida antud kaardistamisel kasutati, olid Lden, Lday, Levening, 

Lnight ja LAeg. Lden ja Lnight on müraindikaatorid, mida kasutatakse müra 
kaardistamisel ja müra vähendamise tegevuskavades vastavalt Euroopa Liidu 
direktiividele. LAeq on ekvivalentne (keskmine) müratase. Kõik indikaatorid on A-
korrigeeritud, mis tähendab, et müraspekter on korrigeeritud simuleerima sellisele 
tasemele nagu inimkõrv seda heli kuuleb. Kõik indikaatorid on modelleeritud 4 
meetri kõrgusele maapinnast vastavalt direktiivi nõudele.. 
 

Lden 
on pikaajaline A-korrigeeritud päeva-öö-õhtu müraindikaator, mida on 
korrigeeritud õhtusel ajal (19-23) 5 dB võrra ja ööajal (23-07) 10 dB võrra. Lden 

arvutati välja pikaajalistest keskmistest müra tasemetest Lday, Levening ja Lnight  
järgmise valemi alusel: 

 

Lday 
on A-korrigeeritud pikaajaline keskmine helirõhutase päevasel ajal (07-19).  
 

Levening 
on A-korrigeeritud pikaajaline helirõhutase õhtusel ajal (19-23). 
 

Lnight 
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on A-korrigeeritud pikaajaline keskmine helirõhutase öisel ajal (23-07). 

 
LAeq 
on A-korrigeeritud ekvivalentne helirõhutase vastava müra puhul. Antud juhul 
kasutati seda kaardistamisel tööstuslike müraallikate puhul, kuna pikaajalist 
mürataset ei olnud võimalik määrata. 
 

3.2.4 Müra leviku parameetrid 
 
Põhilised leviku parameetrid müra taseme arvutamisel SoundPLAN 6.4 abil olid 
järgmised: 

• Maksimaalne otsinguraadius  1000 m (kontsert Lauluväljakul                                                           
                         2000m)                                                                           

• Nurga juurdekasv   2 °  
• Peegelduste arv   1 (kontsert Lauluväljakul) 
• Võrguruudu suurus   20 m 
• Arvutuse kõrgus   4 m 

 
Ülaltoodud parameetrid on piisavalt täpsed antud tüüpi strateegilise kaardistamise 
teostamiseks. Müra leviku puhul, mis on seotud tegevusplaaniga, peaks võrguruut 
olema väiksem. 
 
Tuleb silmas pidada, et levikutel, mis on arvutatud vastavalt Euroopa Liidu 
nõudele 4 meetri kõrgusel maapinnast, on müra absorbeerumine maapinnalt ja 
müra blokeeriva objekti efektiivsus väiksem kui levimistel või mõõtmistel, mis 
teostati varem 2 meetri kõrgusel. 4m kõrgusel saadud mõõtmistulemused 
näitavad tavaliselt 1-2 dB kõrgemat mürataset kui 2 meetri kõrgusel saadud 
mõõtmistulemused. Paar meetrit kõrgemal on erinevus müra blokeerivate 
objektide tõttu isegi suurem. 
 
Meteoroloogiline korrektuur 
  
Meteoroloogilist korrektuuri on kasutatud vastavalt WG-AEN’i soovitusele ning see 
vähendab müra levikut. Ilma sellega arvestamata toimub müra levimine kõige 
soodsamate tuuletingimuste puhul igas suunas ning seega ei saa nimetatud 
korrektuuriga pikemas perspektiivis reaalselt arvestada. Kui müra levik toimub 
konkreetses suunas, saab korrigeerimistel kasutada meteoroloogilisi andmeid. 
Antud juhul toimus levik igas suunas, mistõttu on korrigeerimine keerulisem ning 
WG-AEN soovitab sellisel juhul konservatiivset lähenemist. Kokkuleppeliselt 
otsustati kasutada samu väärtusi, mida on kasutatud varasemalt Ramboll Finlandi 
poolt mürakaartide koostamisel, kuna ilmastikutingimused Eestis ja Soomes on 
üsna sarnased.  
 
Meteoroloogilise korrektuuri tegurid Cmet  olid järgmised: 

• C07-19 1,5 dB  

• C019-23 0,7 dB  

• C023-07 0,0 dB 
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3.3 Algandmed 
 

3.3.1 Maapinnamudel 
 
Maapinnamudeli jaoks esitas Tallinna linn vastavad ruumiandmed, mille põhjal 
konsultant valmistas ette linnaruumi 3D mudeli. Erinevusi ehitistes Tallinna 
maapinnamudelis ja 2D-kaardil kontrolliti Google Earth’st ning vajadusel viidi sisse 
parandused. 
 
Müraseinad 
 
Teabe Tallinna linnas asuvate müraseinte kohta edastas töö tellija. Selle info 
põhjal võib väita, et Tallinnas on varasemalt rajatud vaid üksikud korrektsed 
müraseinad. Näiteks müraseina Kadaka pst-l ei kujutatud mudelis, kuna see oli 
”auklik” ning seetõttu ei saa seda käsitleda korrektse müra takistava rajatisena. 
Kaks müraseina, üks Tammsaare teel ja teine Pärnu mnt-l, digitaliseeriti 
linnaruumi 3D mudelisse. Antud müraseinte asend, pikkus ja kõrgus määrati koha 
peal (vt fotosid). 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mürasein A.H. Tammsaare teel                         Mürasein Pärnu mnt-l 

 

3.3.2 Emissiooni geomeetria 
 
Sõiduteede, raudteede ja trammiliinide emissioonijooned digitaliseeriti 2D kaardilt 
linnaruumi 3D mudelisse. Sildade, viaduktide jt. rajatiste juures korrigeeriti 
vajadusel emissioonijoonte kõrgust käsitsi vajaliku tasemeni.  
 

3.3.3 Emissiooniandmed 
 
Teeliiklus 
 
Müra leviku modelleerimisel ja mürakaardi koostamisel kasutati liiklusandmeid, 
mis sisaldasid ühe tunni liiklusintensiivsust, raskeliikluse osakaalu ning 
sõidukiiruseid pärastlõunase tipptunni ajal kõikidel teelõikudel Tallinnas 2006. 
aastal. Liiklusloenduse andmed saadi Eesti professionaalselt transpordi ja 
liikluskorraldusele spetsialiseerinud Inseneribüroost Stratum, kes tegeleb 
liiklusvõrkude analüüsi ja prognoosi, liikluse korralduse, liiklusuuringute ning 
liiklusvõrkude modelleerimisega.Kuivõrd nõuetekohase tulemuse saamiseks on 
vaja liikluse jaotust kogu päeva lõikes, siis kasutati lahendusena 24 tunni liikluse 
(AKÖL – aasta keskmine ööpäevane liiklussagedus, autot/ööpäevas) 
väljaarvutamisel järgmist valemit: AKÖL = tipptunni liiklus * 10. 
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Liikluse jaotamisel päeva lõikes rakendati meetodit, mida kasutatakse Tallinnaga 
sarnase suurusega Helsingi linnas: 79% päeval (kell 07-19), 13% õhtul (kell 19-
23) ja 8% öösel (kell 23-07). Raskeliikluse osakaaluna kogu liiklusest 24 tunni 
lõikes, kasutati selle osakaalu tipptunni ajal. Müra modelleerimisel kasutati 
sõidukiirusena tänavatel lubatud maksimaalselt piirkiirust, mis on tavapärane 
praktika. Antud töös kasutatud liikluseandmed on toodud lisas B. 
 
Raudteeliiklus 
 
Raudteeliiklust iseloomustavad andmed on saadud rongioperaatoritelt: 
 

1 Tallinn- Narva  Rongide arv max pikkus (m) max kiirus  

  07-19 19-23 23-07 07-19 19-23 23-07 07-19 19-23 23-07 

 Reisirong – elektri 7 2 0 120 120 120 80 80 80 

 Reisirong – diisel 11 3 1 150 150 150 80 80 80 

 Kaubarong - diisel 5 2 7 798 798 798 80 80 80 

 Narva- Tallinn  Rongide arv max pikkus (m) Max kiirus  

  07-19 19-23 23-07 07-19 19-23 23-07 07-19 19-23 23-07 

 Reisirong – elektri 8 1 0 120 120 120 80 80 80 

 Reisirong – diisel 13 4 0 150 150 150 80 80 80 

 Kaubarong - diisel 8 3 4 798 798 798 80 80 80 

2 Tallinn- Viljandi/Pärnu  Rongide arv Keskmine pikkus (m) piirkiirus  

  07-19 19-23 23-07 07-19 19-23 23-07 07-19 19-23 23-07 

 Reisirong – elektri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Reisirong – diisel 8 2 1 101 101 101 40 40 40 

 Kaubarong diisel 0 0 0 280 280 280 40 40 40 

 Varurong 8 2 1 101 101 101 40 40 40 

 Viljandi/Pärnu- Tallinn  Rongide arv Keskmine pikkus (m) piirkiirus  

  07-19 19-23 23-07 07-19 19-23 23-07 07-19 19-23 23-07 

 Reisirong – elektri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Reisirong – diisel 9 2 0 101 101 101 40 40 40 

 Kaubarong - diisel 0 0 0 280 280 280 40 40 40 

 Varurong 9 3 0 101 101 101 40 40 40 

3 Tallinn- Paldiski  Rongide arv max pikkus (m) max kiirus  

  07-19 19-23 23-07 07-19 19-23 23-07 07-19 19-23 23-07 

 Reisirong – elektri 27 11 1 120 120 120 80 80 80 

 Reisirong – diisel 0 0 0 0 0 0 80 80 80 

 Kaubarong - diisel 4 2 2 630 630 630 80 80 80 

 Paldiski- Tallinn  Rongide arv max pikkus (m) max kiirus  

  07-19 19-23 23-07 07-19 19-23 23-07 07-19 19-23 23-07 

 Reisirong – elektri 25 10 4 120 120 120 80 80 80 

 Reisirong – diisel 0 0 0 0 0 0 80 80 80 

 Kaubarong - diisel 4 0 3 630 630 630 80 80 80 

4 1+2 raudteele jõudes  Rongide arv Keskmine pikkus (m) Keskmine kiirus 

  07-19 19-23 23-07 07-19 19-23 23-07 07-19 19-23 23-07 

 Reisirong – elektri 8 1 0 120 120 120 40 40 40 

 Reisirong – diisel 22 6 0 126 126 126 60 60 60 

 Kaubarong - diisel 8 3 4 539 539 539 60 60 60 

 
1+2 raudteelt 
lahkudes  Rongide arv Keskmine pikkus (m) Keskmine kiirus 

  07-19 19-23 23-07 07-19 19-23 23-07 07-19 19-23 23-07 

 Reisirong – elektri 7 2 0 120 120 120 60 60 60 

  Reisirong – diisel 19 5 2 75 75 75 40 40 40 

  Kaubarong - diisel 5 2 7 450 450 450 60 60 60 

5 1+2+3 raudteele 
jõudes  Rongide arv Keskmine pikkus (m) Keskmine kiirus 
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    07-19 19-23 23-07 07-19 19-23 23-07 07-19 19-23 23-07 

  Reisirong – elektri 33 11 4 120 120 120 60 60 60 

  Reisirong – diisel 22 6 0 150 150 150 70 70 70 

  Kaubarong - diisel 12 3 7 714 714 714 70 70 70 

  
1+2+3 raudteelt 
lahkudes            Rongide arv  Keskmine pikkus (m) Keskmine kiirus 

    07-19 19-23 23-07 07-19 19-23 23-07 07-19 19-23 23-07 

  Reisirong - elektri 34 13 1 120 120 120 70 70 70 

  Reisirong - diisel 19 5 2 150 150  60 60 60 

  Kaubarong - diisel 9 4 9 714 714 714 70 70 70 

6  Rongide arv Keskmine pikkus (m) Keskmine kiirus 

  

Järvevana tee - 
Tallinn-Väike-Liiva 
Ülemiste 
 

07-19 19-23 23-07 07-19 19-23 23-07 07-19 19-23 23-07 

  Kaubarong - diisel 0 0 3 280 280 280 40 40 40 

 
Trammiliiklus 
 
Trammiliiklust iseloomustavad andmed on saadud trammioperaatoritelt: 
 

Liin Päeval % Õhtul % Öösel % 
Trammide 
arv päevas 

1 Kopli- Hobujaama 85 10 5 570 

2 Kadriorg- Hobujaama  77 15 8 490 

3 Tondi- Hobujaama 76 16 8 500 

4 Ülemiste- Hobujaama 73 18 9 580 

 
Trammide keskmiseks sõidukiiruseks arvestati 50 km/h, väljaarvatud suuremates 
kurvides ja liini lõpus, kus sõidukiirus on 30 km/h. Liinioperaatorilt saadud 
keskmisi sõidukiiruseid ei saanud kahjuks modelleerimisel arvestada, kuna need 
sisaldasid ka trammi seismisele kulunud aega. Müramudel võttis arvesse ka 
trammide poolt tekitatava häiriva kõrge heli (rahvakeeli võib seda nimetada 
„kriginaks“), mida põhjustavavad trammid pöördel suuremates kurvides. 
 
Lennuliiklus 
 
Lennukoridoride andmed on saadud Lennuliiklusteeninduse AS’ilt ning 
lennuoperatsioonide andmed 2006.a. kohta AS Tallinna Lennujaamalt. Tegelikud 
lennuteede radari ja jaotumuse andmed 2006. aasta kohta ei olnud 
kättesaadavad. Tõusu-maandumisraja 08 (rada 08) ja tõusu-maandumisraja 26 
(rada 26) kohta on määratletud 10 nominaalset lennukoridori. Lennukoridorid on 
välja toodud lisas A joonistel 5.1, 5.2 ja 5.3. 
 
Lennuoperatsioonide andmed 2006.a. kohta on saadud AS-lt Tallinna Lennujaam. 
Lennuoperatsioonide koguarv 2006. aastal oli 34 000, millest 95% puhul viidi läbi 
modelleerimine, mis kattis kõiki olulisemaid õhusõidukite tüüpe. Andmetest jäeti 
välja helikopterid ja muude väikeste propelleritega õhusõidukid, kuna nende 
osakaal müra tekitamises on väike. 
 
Andmete hulgast tehti valik vastavalt modelleerimise eesmärkidele. Lendude 
jaotumuse graafik nominaalsetel radadel koostati vastavalt koos 
Lennuliiklusteeninduse AS’iga kooskõlastatud põhimõtetele. 
 
Tabelis 1 on välja toodud lennuliikluse jaotumus tõusu-maandumisrajal 08 ja 
tõusu-maandumisrajal 26. Välja on jäetud treeninglennud ja helikopterilennud. 
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Tabel 1. Lennuliikluse jaotumus tõusu-maandumisradadel 

Jaotumus, % Saabumised Lendude arv Osakaal kõikidest 
lendudest, % Päev Õhtu Öö 

Rada 08 5649 18 74 13 14 
Rada 26 10526 33 66 20 14 
Väljumised Lendude arv % Päev Õhtu Öö 
Rada 08 10280 33 65 4 30 
Rada 26 4977 16 81 3 16 
KOKKU 31432 100  

 
Tabelis 2 on välja toodud väljuvate lendude jaotumus radade 08 ja 26 
lennukoridorides. 
 
Tabel 2. Väljuvate lendude jaotumus 
Raja 08 
lennukoridorid 

Lendude arv % koguarvust Päev, 
% 

Õhtu, 
% 

Öö, 
% 

801 1657 16 70 6 24 
802 1483 14 69 4 26 
803 0 0    
804 1 0 100 0 0 
805 114 1 47 4 48 
806 666 6 55 2 42 
807 390 4 77 3 20 
808 1220 12 59 5 36 
809 3507 34 64 5 31 
810 1241 12 65 2 33 
KOKKU 10280 100    
 
Raja 26 
lennukoridorid 

Lendude arv % koguarvust Päev, 
% 

Õhtu, 
% 

Öö, 
% 

2601 0 0    
2602 226 5 67 5 28 
2603 232 5 75 2 23 
2604 162 3 75 2 22 
2605 768 15 81 2 17 
2606 1940 39 82 3 15 
2607 690 14 76 2 22 
2608 120 2 83 17 0 
2609 424 9 88 3 9 
2610 413 8 87 3 9 
KOKKU 4977 100    

 
Treeninglennud viiakse läbi selleks ettenähtud rajal lennujaama ümbruses ja need 
on välja toodud lisas A joonisel 5.3. 
 
Treeninglendude arv ja jaotumus on välja toodud tabelis 3. 
 
Tabel 3. Treeninglendude jaotumus lennukoridorides 
Treeningute 
lennukoridor 

Lendude arv % koguarvust Päev, 
% 

Õhtu, 
% 

Öö, 
% 

Lennukoridor 
08-01 

115 14 74 0 25 

Lennukoridor 5 1 92 4 4 
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08-02 
Lennukoridor 
08-03 

203 25 91 0 9 

Lennukoridor 
26-01 

182 22 75 0 25 

Lennukoridor 
26-02 

7 1 92 4 4 

Lennukoridor 
26-03 

308 38 91 0 9 

KOKKU 820 100    
 
Enimkasutatud õhusõiduk Tallinna lennujaamas 2006. aastal oli Boeing 737-500. 
Lennuoperatsioonide koguarv õhusõidukiga Boeing 737-500 moodustas 26% 
lendude koguarvust. 10 enimkasutatud õhusõiduki tüüpi (üle 500 lennu aastas) 
sooritas 86% lennuoperatsioonide koguarvust aastas ja need on välja toodud 
tabelis 4. 
 
Tabel 4. Enimkasutatud õhusõiduki tüübid aastal 2006 
Õhusõiduki tüüp Lendude arv % koguarvust Jaotumus, % 
   Päev Õhtu Öö 
737500 8436 26 63 17 20 
HS748A 7728 24 71 8 21 
DHC6 3128 10 67 1 32 
737300 2373 7 64 17 19 
F10062 1524 5 64 13 23 
A319-131 1154 4 99 0 1 
DHC830 1031 3 75 2 23 
CNA172 964 3 93 1 6 
LEAR35 691 2 64 13 23 
EMB145 640 2 98 0 2 
KOKKU 27668 86    

 
3.3.4 Elanikkonna andmed 

 
Kuna vajaliku täpsusastmega elanikkonna andmeid ei olnud võimalik Konsultandile 
edastada, siis selgitas müraga kokkupuutuvate inimeste hinnangulise arvu välja 
Tallinna Linnaplaneerimise Amet.  
 

 
3.4 Müra levik 
 

3.4.1 Autoliikluse müra 
 
Müra leviku modelleerimine autoteeliikluses viidi läbi nende meetodite ja andmete 
abil, mida on kirjeldatud eelnevates peatükkides 3.2 ja 3.3. Keskkonnamüra 
direktiiv ja WG-AEN annavad juhise, et müra levikut peaks hindama võimalikult 
suurel hulgal tänavatel ning seetõttu võeti mürakaardi koostamisel arvesse 
maksimaalne teede ja tänavate hulk Tallinna linnas (vt. lisa B). Siiski väga väikese 
liiklussagedusega  tänavaid, kus aasta keskmine ööpäevane liiklussagedus (AKÖL) 
on alla 1000 sõiduki, ei ole kaardistamisel arvestatud, kuna nende tänavate 
müraemissioon on väheolulise tähtsusega (vt ka peatükk 4.1).  
 

3.4.2 Raudteeliikluse müra 
 
Töö hõlmab kõiki Tallinnasiseseid raudteelõike ja suuremaid raudteejaamu. Antud 
töös kasutatud müra modelleerimise standard raudteeliikluse jaoks (The Nordic 
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Prediction Method for Train Noise) näeb ette iga rongi kiiruse/pikkuse helitugevuse 
arvutamist järgmise valemi alusel: 
 

 
v- rongitüübi keskmine kiirus päeval/õhtul/öösel 
l- rongitüübi kogupikkus päeval/õhtul/öösel 
 
Valem nõuab iga rongitüübi kohta konstante a ja b, mis Eestis sõitvate 
rongitüüpide kohta puuduvad. Konstantide leidmiseks on vajalikud  
suuremahulised mõõdistamised, mida käesoleva töö jaoks ei korraldatud. Selle 
asemel kasutati a ja b leidmiseks kindlaksmääratud väärtusi, mis on juba olemas 
sarnastel Nordic rongitüüpidel. Tallinnas sõidavad peamiselt kolme tüüpi rongid: 
diisel- ja elektrimootoritega reisirongid ning diiselmootoriga kaubarongid.  
 
Elektrimootoriga reisirongid 
 
Tallinnas kasutatavad elektrimootoriga reisirongid on mürakarakteristikutelt 
sarnased ning peaaegu samas vanuseklassis kui Soomes sõitvad elektrirongid 
Sm1/2, selletõttu kasutati Eesti elektrirongide jaoks Sm1/2 puhul kehtivaid 
konstantide a ja b väärtusi: 
 
Elektrimootoriga reisirongid 

Hz a b 

63 -3 30 

125 1 28 

250 -3 32 

500 13 35 

1000 23 35 

2000 21 32 

4000 20 27 

 
Diiselmootoriga reisirongid 
 
Diiselmootoriga reisirongid on suhteliselt vanad. Nordic Prediction Method juhendis 
on konstandid a ja b olemas vaid uut tüüpi diiselmootoriga reisirongide jaoks ning 
need on oluliselt madalama müraemissiooni väärtusega kui oleks mõeldav vanade 
rongide jaoks. Seetõttu kohandati a ja b väärtusi järgnevalt: konstant a, mis on 
enam seotud rongi energiaallikaga, võeti tavalise diiselveduri andmetest ning 
konstant b oli sama, mis elektri jõul töötava reisirongi puhul, kuna nende rongide 
vagunite karakteristikud on üldjuhul ühesugused.  
 
Diiselmootoriga reisirongid 

Hz a b 

63 -12 30 

125 -12 28 

250 -12 32 

500 12 35 

1000 12 35 

2000 20 32 

4000 18 27 

 
 



       Tallinna linna välisõhu strateegiline mürakaart 

18 
 

Diiselmootoriga kaubarongid 
 
Tallinnas sõitvate kaubarongide vagunid on peamiselt Venemaa päritoluga. Nordic 
Prediction Method juhendis on olemas konstandid a ja b sellist tüüpi kaubarongide 
jaoks, kuna nimetatud kaubarongid sõidavad ka Soomes rahvusvahelistel liinidel. 
Soomes kasutatavad väärtused on kindlaksmääratud elektriveduriga rongidele, 
kuid antud juhul konstant a, mis on enam seotud rongi energiaallikaga, võeti 
tavalise diiselveduri andmetest.  
 

Diiselmootoriga 
kaubarong 

Hz a b 

63 -12 39 

125 -12 45 

250 -12 46 

500 12 48 

1000 12 47 

2000 20 45 

4000 18 39 

 
Kuna puudusid täpsed andmed rongi hõõrdumuse kohta erinevatel 
raudteelõikudel, ei ole uuringusse sisse toodud raudteemüra korrigeerimist. 
 

3.4.3 Trammiliikluse müra 
 
Tallinna liiklusolukorra puhul, kus enamasti sõidavad trammid autoliiklusega ühes 
koridoris, soovitab Good Practice Guide sellisel juhul trammiliikluse müra 
modelleerimisel kasutada sõiduteeliikluse müra hindamise meetodit (vt 3.2.2). 
Vastavalt Nordic Prediction Method juhendile võrdsustati üks tramm N arvu 
veoautodega ja arvuks, mis võrdsustatakse ühe trammi poolt tekitava müraga, 
kasutati väärtust 4. Väärtus määrati trammiliikluse müra mõõtmise abil ja kasutati 
ka teistes linnades saadud uuringute tulemusi sama liiki trammide puhul, näiteks 
uuringud Helsingis, mille viis läbi Akukon Oy. 
 
   

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tramm järsus kurvis Kopli lõpus ja tramm liikumas täiskiirusel Kase pargi lähedal Koplis 
 
Rööbastee emissiooni korrigeerimine 
 
Trammitee rööbastel, mis asuvad väljaspool kesklinna ja kus rööbaste 
konstruktsioon on järsem, kasutati rööbastee korrigeerimist + 1 dB võrra, mis 
lisati müra emissiooni väärtusele. Rööbastee korrigeerimise väärtus määrati müra 
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mõõtmiste tulemuste võrdlemisel, mis saadi Koplis ning koos uuringute 
tulemusega, mis saadi liiklusmüra ennustusmeetodi Nordic Prediction Method abil, 
kus üks tramm on võrdsustatud N arvu veoautodega. Rööbastee korrektsioon lisati 
emissioonile kui autoteepinna korrektsioon, kuna trammiliikluse mürauuring viidi 
läbi autoliikluse ennustamise meetodiga. 
 
Korrektsioon kurvides 
 
Trammide poolt tekitatav kõrge heli (nö. „krigin“) on suurem just järskudes 
kurvides ning töö käigus võeti see arvesse. „Krigina“ müratase määrati mõõtmiste 
põhjal, mis teostati trammitee ümberpöördel Kopli linnaosa lõpus Good Practice 
Guide punkti 8 järgi. Rööbastee korrektuur + 6 dB lisati müra emissioonile 
järskudes kurvides, kuna töö viidi läbi sõiduteeliikluse mudeli järgi ning seetõttu ei 
saanud emissioonile lisada krigina müra. 
 
 
     

 

 

 

Trammi „krigina“ poolt tekitatava müra määramine: Kurvis sõitva trammi maksimaalne 
müratase (Lmax) Kopli trammiliini lõpus määrati ilma „krigina“ mürata Nordic Prediction 
Method kohaselt selliselt, et üks tramm võrdsustati 4 veoautoga (vasakul) ja koos „krigina“ 
müraga standardi General Prediction Method  ja müra mõõtmiste tulemuste abil (paremal). 

 

3.4.4 Tööstusmüra 
 
Töö hõlmas tööstusmüra modelleerimist Tallinnas, mille hulka liigitati ka 
sadamategevusest tulenev müra. Tööstusmüra kaardistamisel võeti ühendust 
sadamaoperaatorite ning tööstusalaste ettevõtetega, et saada teavet müra 
põhjustavatest tegevustest ning külastati kõiki Tallinna tööstuspiirkondi ja 
sadamaid, mis on kooskõlas Tallinna linna üldplaneeringu maakasutusplaaniga. 
Töös kasutati Tervisekaitseinspektsiooni aruandeid, mis olid teostatud kohtades, 
kus oli esitatud avalikke kaebusi müra esinemise kohta.  
 
Tööstusmüra kaardistamise ja müra mõõtmiste teostamise järel jõuti järeldusele, 
et peale tööstuspiirkonna Lasnamäel, mis kaardistati varasema töö käigus (vt 
4.4.3), on Tallinnas vähe pidevat müra tekitavat tööstuslikku laadi tegevust. 
Kokku leiti 12 tööstuslikku tüüpi müraallikat ning enamik neist asusid sadamates. 
Müra tase ja asukoht varieeruvad sellisel määral, et ka operaatorid ei oska täpselt 
määratleda, kui tihti ja mis aegadel müraallikad tegutsevad.  

 



       Tallinna linna välisõhu strateegiline mürakaart 

20 
 

Müraallikate võimsuse tasemed määrati ja müra leviku modelleerimine viidi läbi 
meetodite abil, mis on kirjas punktis 3.2.2. Mõne ventilatsioonisüsteemi puhul, 
mis arvestuslikult kogu aeg töötavad, uuriti ka pikaajalisi müraindikaatoreid. 
Muude müraallikate puhul uuriti ainult ekvivalentset mürataset LAeq nende 
töötamise hetkel.  
 
Saamaks ettekujutust olukorrast, kus tööstus- ja sadamapiirkonnas toimub töö 
eeldatavalt täisvõimsusel, modelleeriti mürakaardid vastavalt Good Practice 

Guide/Toolkit punktile 10.5, kus tööstus- ja sadamategevuse poolt põhjustatud 
müra on pidevalt tasemel 60 dB/mT.  Müraindikaatorite Lden ja Lnight mürakaardid 
on esitatud lisas A joonistel 4.1 ja 4.2. 
  

3.4.5 Lennuliikluse müra 
 
Lennukoridorid näitavad tegelikke lendamise teid kahemõõtmelises projektsioonis 
maa peal. Lennukoridoride andmed on saadud Lennuliiklusteeninduse AS’ilt. 
Tegelikud lennuteede radari ja jaotumuse andmed 2006. aasta kohta ei olnud 
kättesaadavad. Tõusu-maandumisraja 08 (rada 08) ja tõusu-maandumisraja 26 
(rada 26) kohta on määratletud 10 nominaalset lennukoridori. Lennukoridorid on 
välja toodud lisas A joonistel 5.1, 5.2 ja 5.3. Tegelikkuses ei järgi ükski õhusõiduk 
neid radu täpselt, vaid liiguvad hajutatult mõlemal rajapoolel. Modelleerimises 
nimetatakse seda külgmiseks hajumiseks. Külgmise hajumisega on arvestatud 
selliselt, et nominaalse lennukoridori mõlemale poolele on asetatud kolm 
allkoridori. Õhusõidukite asukoht ja suhtarv igal rajal põhineb ECAC’i dokumendi 
29 soovitusele. Vastavalt sellele soovitusele järgib 28% õhusõitudest nominaalset 
lennukoridori, 22% esimest allkoridori, 11% teist allkoridori ja 3% kolmandat 
allkoridori mõlemal nominaalse lennukoridori poolel. Allkoridoride asukohad 
nominaalsete lennukoridoride kõrval on välja toodud lisas A joonistel 5.1, 5.2 ja 
5.3. 
 
Õhulendude kõrguse, kiiruse ja telgsurvejõu näitajad lennukoridoride vahemaade 
funktsioonina sõltuvad suuresti õhusõiduki stardimassist. Kogumit nendest 
näitajatest nimetatakse lennuprofiiliks. Väljuvate lendude lennuprofiilid on välja 
arvestatud vahemaa pikkuse järgi, so vahemaa pikkuse järgi Tallinnast sihtpunkti. 
INM andmebaasi standardprofiile kasutati kõigi väljuvate lendude puhul. 
 

3.4.6 Muu tegevuse poolt tekitatav müra 
 
Müra kaardistamisel viidi läbi müra mõõtmised kahes kohas, mis lähteülesande 
kohaselt on loetud olulise tähtsusega müra põhjustajate hulka. Müra 
mõõdistamise meetodid olid samad nagu tööstusmüra uurimisel. 
 
Õismäe kardirada  
 
Ühe kartauto müra emissioon määrati sama meetodiga, mis tööstusmüraallikate 
puhul. Kuna ka antud juhul ei olnud võimalik määrata kardiauto töösoleku pidevat 
mürataset ega keskmist autode arvu rajal, võeti ekvivalentne müratase LAeq 

situatsioonis, kus autode number rajal on maksimaalne, st 10.  
  
Lauluväljak 
 
Lauluväljakul 31.08.2007 aset leidnud kontserdi mürataset mõõdeti selle proovide 
ajal, kui muusika valjus oli peaaegu maksimaalne. Ka selle mürauuringu puhul 
kasutati ekvivalentset mürataset LAeq näitena, mida võib tekitada kontsert. Kuna 
müratasemed varieeruvad vastavalt olukorrale ja sündmustele terve aasta 
jooksul, ei olnud vajadust uurida nende pikaajalisi müraindikaatoreid.  
 
 


