
Tartu linna välisõhus leviva keskkonnamüra vähendamise tegevuskava        1 

 

Tartu linna välisõhus leviva keskkonnamüra  
vähendamise tegevuskava 
Kokkuvõte 
 
Tegevuskava 10-leheküljeline kokkuvõte vastavalt Sotsiaalministri määrusele „Välisõhu 
strateegilise mürakaardi ja välisõhus leviva müra vähendamise tegevuskava sisule 
esitatavad miinimumnõuded“ (Vastu võetud 29.06.2005 nr 87). 
 

Sissejuhatus  ja üldinformatsioon 
 

Euroopa Liidu liikmesriigina on Eesti kohustatud iga 5 aasta järel esitama välisõhu 
strateegilisi mürakaarte ning müra vähendamise tegevuskava peamiste riigi territooriumil 
asuvate müraallikate kohta. Vastav nõue on liikmesriikidele esitatud keskkonnamüra 
hindamise ja kontrollimisega seotud direktiivis 2002/49/EÜ. 
Tartu linna välisõhus leviva keskkonnamüra vähendamise tegevuskava põhineb 2012 
aastal valminud Tartu linna välisõhu strateegilisel mürakaardil. 2013. aastal valmiv 
tegevuskava koostatakse aastaid 2014-2018 silmas pidades, mitmeid administratiivseid 
meetmeid saab jooksvalt rakendada juba ka 2013. aastal. 
Töö on Tartu Linnavalitsuse tellimisel koostanud OÜ Hendrikson&Ko. Töö koostamist 
toetas sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK). 
 
Tegevuskava annab üldhinnangu piirkonna suuremate müraallikate poolt tekitatava müra 
piiramiseks ning kõrge tasemega mürast mõjutatud inimeste arvu vähendamiseks. 
Tegevuskavas ei käsitleta detailselt üksikuid lokaalseid mürakaebusi, samuti ei hõlma 
uuring aasta jooksul lühiajaliselt või ajutiselt töötavaid ning pistelisi häiringuid 
põhjustavaid müraallikaid.  
 

Tegevuskavas esitatakse müra ja selle mõju vähendamiseks kavandatud abinõude 
loetelu, abinõude maksumus (vastava info olemasolu korral), abinõude rakendajad, 
rakendamise tähtajad ning muud nõuetele vastavad andmed. 
Tegevuskava vaadatakse üle iga viie aasta tagant pärast valmimise kuupäeva. Kui 
müraolukord on muutunud, tehakse  tegevuskavasse muudatused ning ajakohastatakse 
müra vähendamise meetmed. 
 

 
Tiheasustusega piirkonna kirjeldus, tänavate ja teede, 
raudteede ja muude arvessevõetavate müraallikate 
loetelu 
 
Tartu linn jaguneb 17 linnaosaks. Linna struktuur on kompaktne ja vahemaad kesklinnast 
äärelinna piirkondadeni jäävad enamasti 3–5 km vahele. Tartu asustust ilmestavad 
eelkõige väikeelamualad ja eramupiirkonnad, mistõttu asustustihedus on valdavalt 
madal. Tartu linna pindala on ca 38,8 km2. Rahvastikuregistri  andmetel elas linnas 
seisuga 01.01.2011 kokku 98 561 elanikku ning keskmine rahvastiku tihedus on 2539 
inimest/km2. Viimastel aastatel on Tartu rahvaarv kõikunud 98 000 inimese ümber. 
 
Tartu tänavate kogupikkus on viimastel aastatel (2007. aastast alates) õige pisut 
suurenenud. 2007. aastal oli Tartu tänavate kogupikkuseks 331,7 kilomeetrit ning 2010. 
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aastal 335,6 kilomeetrit. Nendest oli asfaltkattega tänavaid 2010. aastal 275 kilomeetrit, 
kruusateid 33,7 kilomeetrit ning muid teid 26,9 kilomeetrit. 
 
Tartu linnas on Eesti taasiseseisvumisjärgsel perioodil toimunud sarnaselt ülejäänud Eesti 
linnadega kuni 2008. aastani järjepidev liiklusvoogude kasv. 2008. aastal oli Tartu linnas 
õhtusel tipptunnil liikvel üle nelja korra rohkem sõidukeid kui 1993. aastal. Kiirem 
liiklusvoogude kasv oli taasiseseisvumise algusaastatel. Seejärel on kasv olnud aeglasem. 
Võrreldes 2000. aastaga on Tartu linna liiklusvood kasvanud 2011. aastaks 65%. 2009. 
aastal toimus üleüldise majanduslanguse tulemusena liiklusvoogude vähenemine.  
2011. aastaks oli võrreldes varasematel aastatel toimunud loendustega liiklussageduste 
kasv tervikuna taastunud nii kesklinnas kui äärelinnas, eriti võrreldes eelmisel aastal 
toimunud langusega, mida sai seletada majanduslangusest tulenevate mõjudega. Nii 
ääre- kui kesklinna kordonringil on liikluskoormuste muutumine siiski spetsiifiline – 
mõnedes punktides on toimunud liiklussageduse vähenemine, teistes kasv. 
 
Peamine raudteega seotud mürahäiring esineb pikkade kaubarongide möödumisel, eriti 
juhul, kui liiklus toimub öisel ajal. Vastavalt AS-lt Eesti Raudtee laekunud vastusele läbib 
2012-2013 liiklusperioodil Tartu linna ühes ööpäevas keskmiselt 20 kaubarongi ehk 
kaubarongide liiklussagedus on viimastel aastatel suhteliselt stabiilne. Aastate jooksul on 
pisut muutunud kaubarongide jaotumine päevase (07-19), õhtuse (19-23) ja öise (23-
07) ajaperioodi vahel, mis toob kaasa ka teatud muutusi vastavate perioodide 
mürasituatsioonis. 
 
Strateegilise mürakaardi (OÜ Hendrikson&Ko, 2012) ning 2011. a teostatud 
tööstusobjektide müra mõõtmistulemuste  põhjal esitati käesoleva töö raames võimaliku 
müraprobleemiga ettevõtetele järelpärimised seni kasutatud ja lähitulevikus kasutusele 
võetavate müra vähendamise meetmete osas. 
Laiema ülevaate saamiseks esitati Terviseameti Lõuna Talitusele järelpärimine viimase 5 
aasta jooksul laekunud müra-alaste kaebuste, kaebuste alusel läbi viidud mürataseme 
kontrollmõõtmiste ning mõõtmiste alusel (normväärtuste ületamisel) tehtud 
ettekirjutuste kohta. 
 
Olulisemad välisõhus leviva müra põhjustajad Tartu linna territooriumil ning neid  
identifitseerivad andmed on esitatud tabelis 1. 
 
Tabel 1. Müra põhjustaja isikut/asutust identifitseerivad andmed. 
Müraallikas Müra põhjustav asutus/isik Vastutav asutus 
Autoliiklus Ühest isikut ei saa välja tuua 

(eraautode omanikud, 
ühistransport, läbiv liiklus), 
infrastruktuuri valdaja on Tartu 
linn, linna lähiümbruses osaliselt 
ka Maanteeamet 

Tartu linnavalitsus 
Maanteeamet 
 

Raudteeliiklus Infrastruktuuri valdaja Eesti 
Raudtee AS, 
raudteeinfrastruktuuri kasutajad 
(kaubavedusid teostavad 
ettevõtted, väiksemal määral ka 
reisirongiliikluse operaator) 

Eesti Raudtee AS 
Edelaraudtee AS 
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Tööstusettevõtted Objektipõhised 
 

Olulisematena võib välja tuua:  
AS A. Le Coq,  
Elering AS, 
Tartu Mill AS, 
Tarkon Kinnisvara OÜ/Hanza 
Mechanics Tartu AS  

 
 

Õigusliku raamistiku kirjeldus 
 
Välisõhu strateegilisi mürakaardi ning müra vähendamise tegevuskava koostamise nõue 
on liikmesriikidele esitatud keskkonnamüra hindamise ja kontrollimisega seotud 
direktiivis 2002/49/EÜ). Direktiivi eesmärk on 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 kokkupuute 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. 

Direktiiviga antakse alus ühtsete meetmete arendamiseks, millega vähendatakse 
peamiste müraallikate, eelkõige maantee- ja raudteesõidukite, infrastruktuuri, lennukite, 
välistingimustes kasutatavate ja tööstusseadmete ning liikurmasinate tekitatud müra.  
Keskkonnamüra direktiivi 2002/49/EÜ kohaldamisala 

� Direktiivi kohaldatakse keskkonnamüra suhtes, millega inimesed puutuvad kokku 
eelkõige kompaktse hoonestusega aladel, avalikes parkides või linnastu muudes 
vaiksetes piirkondades, maal vaiksetes piirkondades, koolide, haiglate ja muude 
müratundlike hoonete ja piirkondade lähedal. 

� Direktiivi ei kohaldata müra suhtes, mida tekitab müraga kokkupuutuv inimene 
ise, koduse tegevuse müra, naabrite tekitatud müra, töökoha müra, 
transpordivahendi sisemüra ja sõjaväepiirkondades sõjaväelise tegevusega 
tekitatud müra suhtes. 

Eesti seadusandluses on direktiiv 2002/49/EÜ üle võetud välisõhu kaitse seaduse [3] ja 
selle alusel kehtestatud sotsiaalministri 29. juuni 2005. a määrusega nr 87 „Välisõhu 
strateegilise mürakaardi ja välisõhus leviva müra vähendamise tegevuskava sisule 
esitatavad miinimumnõuded“. 
 
Olulisemad siseriiklikud keskkonnamüra reguleerivad õigusaktid: 

� Välisõhu kaitse seadus; 
� Rahvatervise seadus; 
� Sotsiaalministri 4. märtsi 2002.a. määrus nr 42 „Müra normtasemed elu- ja 

puhkealal, elamutes ning ühiskasutusega hoonetes ja müratasemete mõõtmise 
meetodid”; 

� Keskkonnaministri 04.03.2011 määrus nr 16 „Välisõhus leviva müra piiramise 
eesmärgil planeeringu koostamisele esitatavad nõuded“. 
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Eesti seadusandluses kasutatakse müra kriteeriumitena peamiselt kaht näitajat: päevane 
(7.00–23.00) ja öine (23.00–7.00) (ekvivalent-)tase: 

� Ekvivalentne müratase päeval – LpA,eq,T päeval (7.00-23.00), kusjuures õhtusel 
ajavahemikul (19.00-23.00) tekitatud mürale lisatakse parandus +5 dB, 

� Ekvivalentne müratase öösel – LpA,eq,T öösel (23.00-7.00). 
 
Euroopa Komisjonile esitamiseks määratakse (ja määrati ka Tartu linna välisõhu 
strateegiline mürakaardi koostamisel): 

� Päeva-õhtu-öömüraindikaator Lden 
� Öömüraindikaator Lnight 

 
 

Müraolukord Tartu linnas  
 
Müra kaardistamise tulemuste kokkuvõte 
2012. aastal koostatud Tartu linna välisõhu strateegiline mürakaardi olulisemate töö 
tulemustena võib välja tuua järgmist:  

1. Euroopa Komisjonile raporteeritavast väärtusest kõrgema müratasemega alad 
(ehk alad, kus müraindikaator Lden≥55 dB) moodustavad: 

� autoliiklusest põhjustatud müratsoonid müratasemega Lden≥55 dB 
moodustavad linna territooriumist 33 % ehk ca 12,9 km2; 

� raudteeliiklusest põhjustatud müratsoonid müratasemega Lden≥55 dB 
moodustavad linna territooriumist 8 % ehk ca 3 km2; 

� tööstustegevusest põhjustatud müratsoonid müratasemega Lden≥55 dB 
moodustavad linna territooriumist 0,3 % ehk ca 0,1 km2.  

2. Euroopa Komisjonile raporteeritavast väärtusest kõrgema müratasemega aladel 
(ehk alad, kus müraindikaator Lden≥55 dB) elavate inimeste hinnanguline arv, 
lähtudes Lden arvsuurusest hoonete kõrgeima müratasemega välispiirdel: 

� autoliikluse mürast mõjutatud inimeste hinnanguline arv moodustab linna 
elanikkonnast 42 % ehk ca 41 200 inimest; 

� raudteeliikluse mürast mõjutatud inimeste hinnanguline arv moodustab 
linna elanikkonnast 3 % ehk ca 3 200 inimest; 

� tööstustegevusega kaasnevast mürast mõjutatud inimeste hinnanguline arv 
moodustab linna elanikkonnast 0,05 % ehk vähem kui 50 inimest. 

 
Tartu linna strateegilise mürakaardi põhjal järeldati, et koostatavas müra vähendamise 
tegevuskavas (esitamise tähtaeg 18. juuli 2013) tuleb seetõttu keskenduda eelkõige 
autoliiklusest tingitud mürast ja raudteemürast mõjutatud inimeste arvu vähendamisele 
ning vaiksete alade säilitamisele ja arendamisele (st nende alade kasutusvõimaluste 
parandamisele ja seeläbi kasutajate arvu suurendamisele). Kõrge müratasemega 
tööstusobjekte on Tartu linnas suhteliselt vähe. 
 
Müraga kokkupuutuvate inimeste ja müratundlike hoonete hinnanguline arv 
Strateegilise mürakaardi koostamisel toodi välja hinnanguline ja lähima sajani ümardatud 
inimeste arv, kes asuvad mürapiirkonnas ehitistes, mille päeva-õhtu-öömüraindikaatori 
Lden ja öömüraindikaatori Lnight arvsuurus detsibellides on suurem kui 45 dB. Eraldi toodi 
esile Direktiivi 2002/49/EÜ kohaselt nõutud alade koondstatistika (Lden≥55 dB ning 
Lnight≥50 dB). 
 
Tabelis 2 on toodud erinevates müratsoonides elavate inimeste hinnanguline arv. 
Tabelites 3-5 on müraallikate lõikes toodud erinevates müratsoonides asuvate 
müratundlike hoonete (elamud, haiglad, koolid, lasteaiad) arv.  
Tabelis 6 on toodud erinevate müratsoonide pindalad (km2). 
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Tabel 2. Erinevates müratsoonides elavate inimeste hinnanguline arv. 
Müratugevus-

tsooni 
vahemik 

Autoliiklus Raudtee Tööstus 

Lden, dB Lnight, dB Lden, dB Lnight, dB Lden, dB Lnight, dB 

45-49 23 900 16 200 4 500 1 900 2 800 200 

50-54 15 900 15 100 2 200 1 000 300 06 

55-59 14 500 10 200 1 300 1 200 03 07 

60-64 14 700 2 800 800 600 04 0 

65-69 9 700 200 1 100 02 05 0 

70-74 2 200 0 01 0 0 0 

≥75 100 0 0 0 0 0 

Kokku Lden≥55 41 200 3 200  0  

Kokku Lnight≥50 28 300 2 800  0 
140 elanikku, 220 elanikku, 335 elanikku, 42 elanikku, 55 elanikku, 620 elanikku, 710 elanikku 

 
Tabel 3. Autoliiklus: erinevates müratsoonides asuvate müratundlike hoonete arv. 

Müratugev
ustsooni 
vahemik 

Eluhooned Koolid Lasteaiad 
Meditsiini-
asutused 

Lden, 
dB 

Lnight, 
dB 

Lden, 
dB 

Lnight, 
dB 

Lden, 
dB 

Lnight, 
dB 

Lden, 
dB 

Lnight, 
dB 

45-49 1651 1429 9 13 4 6 1 5 

50-54 1419 1476 19 24 9 11 3 5 

55-59 1412 1070 20 31 9 2 5 2 

60-64 1433 277 25 5 9 0 3 0 

65-69 968 26 20 0 0 0 2 0 

70-74 175 0 4 0 1 0 0 0 

≥75 12 0 0 0 0 0 0 0 
Kokku 

Lden≥55 4 000 69  19  10  
Kokku 

Lnight≥50 2 849 60  13  7 
 
Tabel 4. Raudteeliiklus: erinevates müratsoonides asuvate müratundlike hoonete arv. 

Müratugev
ustsooni 
vahemik 

Eluhooned Koolid Lasteaiad 
Meditsiini-
asutused 

Lden, 
dB 

Lnight, 
dB 

Lden, 
dB 

Lnight, 
dB 

Lden, 
dB 

Lnight, 
dB 

Lden, 
dB 

Lnight, 
dB 

45-49 657 260 16 2 0 0 3 0 

50-54 301 168 3 4 0 1 0 0 

55-59 199 118 2 3 1 0 0 0 
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60-64 100 82 3 0 0 0 0 0 

65-69 122 3 1 0 0 0 0 0 

70-74 9 0 0 0 0 0 0 0 

≥75 0 0 0 0 0 0 0 0 

Kokku 
Lden≥55 430 6  1  0  
Kokku 

Lnight≥50 371 7  1  0 
 
Tabel 5. Tööstus: erinevates müratsoonides asuvate müratundlike hoonete arv. 

Müratugev
ustsooni 
vahemik 

Eluhooned Koolid Lasteaiad 
Meditsiini-
asutused 

Lden, 
dB 

Lnight, 
dB 

Lden, 
dB 

Lnight, 
dB 

Lden, 
dB 

Lnight, 
dB 

Lden, 
dB 

Lnight, 
dB 

45-49 124 18 3 0 0 0 1 0 

50-54 33 5 0 0 0 0 0 0 

55-59 6 3 0 0 0 0 0 0 

60-64 2 1 0 0 0 0 0 0 

65-69 2 0 0 0 0 0 0 0 

70-74 0 0 0 0 0 0 0 0 

≥75 0 0 0 0 0 0 0 0 
Kokku 

Lden≥55 10 0  0  0  
Kokku 

Lnight≥50 9 0  0  0 
 
Tabel 6. Erinevate müratsoonide pindala (km2). 
Müratugevus-

tsooni 
vahemik 

Autoliiklus Raudtee Tööstus 

Lden Lnight Lden Lnight Lden Lnight 

45-49 9,9 6,2 3,0 1,2 0,5 0,2 

50-54 7,7 4,4 1,7 0,9 0,3 0,1 

55-59 5,4 2,7 0,8 0,7 0,1 0,0 

60-64 3,9 1,2 0,8 0,6 0,0 0,0 

65-69 2,5 0,2 0,7 0,3 0,0 0,0 

70-74 1,0 0 0,4 0,2 0,0 0,0 

≥75 0,1 0 0,3 0,1 0,0 0,0 

Kokku Lden≥55 12,9 
 

3,0  0,1  

Kokku Lnight≥50 8,5 2,8  0,1 

 



Tartu linna välisõhus leviva keskkonnamüra vähendamise tegevuskava        7 

 

Vaiksed alad Tartu linnas 
Linna vaikseteks piirkondadeks loetakse avalikuks kasutuseks mõeldud piirkondi (nt 
puhkealad ja pargid), kus mitte ühegi müraallika tekitatud müra ei ületa liikmesriigi 
kehtestatud teatud Lden väärtust või muu asjakohase müraindikaatori väärtust. Vaiksed 
alad määrati Tartu linna välisõhu strateegilise mürakaardi koostamise käigus 2012. 
aastal.  
Tartu linna välisõhu strateegilise mürakaardi koostamisel lähtuti vaiksete alade 
defineerimisel pisut erinevatest tingimustes ääre- ja kesklinnas: 

1. Äärelinnas alad pindalaga ≥5 ha, kus müraindikaatori Lden väärtus on madalam kui 
50 dB; 

2. Kesklinnas alad pindalaga ≥2 ha, kus müraindikaatori Lden väärtus on madalam kui 
55 dB; 

 
Hinnanguline Tartu linna territooriumil asuvate vaiksete alade kogupindala on ca 624 ha, 
mis moodustab 16 % linna territooriumist. Laiaulatuslikumad alad asuvad linna 
äärealadel (Ihaste, Tähtvere, Raadi). Kesklinnas ning selle lähiümbruses vastab vaiksete 
alade definitsioonile täielikult ainult Toomemäe piirkond. 
Olulised on eelkõige need vaiksed alad, mille läheduses elab suur osa potentsiaalseid ala 
kasutajaid. Samuti tuleb linnaruumi planeerimisel hinnata seni väheaktiivselt kasutatud 
vaiksete alade intensiivsemat kasutusele võtmise võimalusi ning tagada, et müratasemed 
puhke- ja virgestusmaadel jääksid piisavalt madalateks ka tulevikus.  
 
Erinevate planeerimisetegevuste käigus tuleb arvestada vaiksete alade säilitamisega ning 
võimalusel ette näha ka uusi alasid. Perspektiivis võib läbi viia ka linnaelanike küsitlusi 
vaiksete alade kaardistamiseks praktilisest kasutusotstarbest lähtuvalt.  
Uute vaiksete alade planeerimisel tuleb lähtuda põhimõttest, et kõrge müratasemega 
elamualade läheduses peaks leiduma ka (suhteliselt) vaikseid alasid, mis pakuvad kõrge 
mürataseme poolt mõjutatud elanikele võimalust madalama müratasemega vaiksetel 
aladel erinevaid puhketegevusi läbi viia. 
 
 

Üldsusega konsulteerimine 
 
Koostatud ja kooskõlastatud strateegilised mürakaardid ja tegevuskavad tehakse 
üldsusele kättesaadavaks ja levitatakse infotehnoloogia vahendite abil asjakohaste 
õigusaktide kohaselt, kindlustades keskkonnateabele vaba juurdepääsu. 
Tartu linna välisõhus leviva keskkonnamüra vähendamise tegevuskava avalikustamine 
toimus vastavalt Tartu Linnavolikogu määrusele 19. Aprill 2012 nr 65 "Tartu linna 
arengudokumentide koostamise kord". 
 
Tartu linna välisõhus leviva keskkonnamüra vähendamise tegevuskava avaliku 
väljapaneku ajal (18.03-15.04.2013) laekusid kirjalikud ettepanekud neljalt isikult. 
Ettepanekud ja küsimused käsitlesid raudteemüra, lõbustusasutuste müra, 
meelelahutusmüra ja õlletehasese tootmismüra esinemist. Laekunud ettepanekuid arutati 
avaliku arutelu käigus 30. aprillil 2013 (algusega 14:00) linnamajanduse osakonna 
nõupidamisruumis (Raekoja plats 3). 
Üldsusega konsulteerimise protokoll, tegevuskava avalikustamise käigus laekunud 
ettepanekud, tegevuskava koostajate poolsed vastused, ettepanekutega arvestamine 
ning järelvalvet teostava asutuse (Terviseamet) seisukoht on toodud aruande lisas 3.  
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Müra vähendamise meetmete ja ettevalmistavate 
projektide loetelu sh kõik järgmise viie aasta jooksul 
müra vähendamise eesmärgil kavandatavad toimingud 
 
Tabelis 7 on esitatud kokkuvõtte müra vähendamise meetmete ja ettevalmistavate 
projektide loetelust Tartu linnas ning kõik järgmise viie aasta jooksul müra vähendamise 
eesmärgil kavandatavad toimingud, täismahus on meetmete tabel leitav aruande 
peatükis 8 (tabel 8.1). 
 
Tabel 7. Tartu linnas rakendatud ja perspektiivis rakendatavad müra vähendamise 
meetmed ning müra vähendamisele kaasaaitavad toimingud. 
 Meetme/toimingu kirjeldus ja efektiivsus 

1 LINNA ÜLDISED TEGEVUSED, MIS TOETAVAD MÜRA VÄHENDAMIST 

1.1 Müra tekke ja müra häirivuse vähendamine linna igapäevases töös 

Kui müra vähendamisele kaasaaitavaid meetmeid (keskkonnasõbralike sõidukite 
ja liikumisviiside propageerimine ja soodustamine) õnnestub suures mahus ellu 
rakendada avaldub oluline positiivne efekt (mürataseme tuntav vähenemine 
linnakeskkonnas), kuid reaalselt võib eeldada pigem pikaajalist ning aeglaselt 
suurenevat positiivset mõju. 

1.2 Keskkonnamüraga arvestamine planeeringute ja arengudokumentide koostamisel 

Võimalikult varases planeerimisetapis keskkonnamüra negatiivse mõjuga 
arvestamine, aitab vältida tulevikus esile kerkida võivad mürakonflikte ning 
tegemist on ühe kõige efektiivsema meetmetega keskkonnamürast tulenevate 
häiringute vältimisel ja vähendamisel.  

1.3 Osalemine mürapoliitika kujundamisel 

2 LIIKLUSKORRALDUSLIKUD VÕTTED JA PRIORITEETIDE SEADMINE LIIKLUSES 

2.1 Liikluse ümberkorraldamine ja/või liikluse piiramine 

Piirkiiruse alandamine (teatud lõikudel tavapärase linnasisese piirkiiruse 50 km/h 
asemel nt 40 või 30 km/h) annab teatud müra vähendava efekti (1-2 dB). 

Raskeveokite liikluse ümbersuunamine, piiramine või keelustamine võib 
väiksematel tänavatel anda olulise efekti, kuid suure liikluskoormusega teedel 
jääb mõju üldise liiklusmüra foonil raskesti märgatavaks. 

Linnatänava äärse pideva müra vähendamiseks 3 dB võrra peaksid 
liikluskoormused vähenema 50%. 

2.2 Ühistranspordi kasutamise soodustamine 

Ühistranspordi infrastruktuuri arendamine, uute keskkonnasõbralike sõidukite 
soetamine aitab kaasa elanike erasõidukitega tehtavaid sõite vähendada. 

2.3 Kergliikluse kasutamise soodustamine 

Kergliikluse infrastruktuuri arendamine ja loogiline sidumine linnaruumiga aitab 
kaasa elanike erasõidukitega tehtavaid sõite vähendada. Lisaks avaldub muidugi 
positiivne efekt tervislike eluviiside laiema leviku näol. 

3 MÜRA TEKET VÄHENDAVAD MEETMED 

3.1 Vähese mürasaastega sõidukite kasutamine 

Kaasaegsed ühistranspordivahendid on oluliselt väiksema müraemissiooniga kui 
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 Meetme/toimingu kirjeldus ja efektiivsus 

15-20 aastat tagasi ning arengutrendid näitavad keskkonnasõbralike (lisaks 
mürale ka väiksema heitgaaside emissiooniga) ühistranspordisõidukite 
kasutuselevõtu jätkuvat suurenemist. Pikas perspektiivis võib suurem positiivne 
mõju avalduda koos laiaulatuslikuma keskkonnasõbralike erasõidukite (elektri- ja 
hübriidautod) kasutuselevõtuga. 

3.2 Sõiduteede tehnilise seisundi parandamine 

3.3 Sõidukiiruste kontrolli tõhustamine ja liikluskultuuri tõstmine 

3.4 Rongirööbaste tehnilise seisundi parandamine 

4 MÜRA LEVIKUT PIIRAVAD MEETMED 

4.1 Müratõkkeseinte rajamine 

Müratõkkeseinte rajamine on kõige efektiivsem ning tihti ka kõige kallim meede 
kõrge müratasemega piirkonnas müratundlikel aladel tingimuste hüppeliseks 
parandamiseks. Soodsa müratõkkeseina asukoha  korral (võimalikult müraallika 
ehk reeglina sõidutee lähistel) on vahetult ekraani taga võimalik mürataset 
vähendada enam kui 10 dB. Madalate eramajade teepoolsel fassaadil ja õuealal 
heade tingimuste tagamiseks on müratõkkeseinte rajamine otstarbekas ja 
teostatav ka tihedalt hoonestatud linnakeskkonnas.   

4.2 Eramajade tänavaäärsete aedade helikindlamaks muutmine 

Uute müratõkkeseinte rajamine on reeglina kulukas ning olemasolevas 
linnakeskkonnas piisab märgatava (kuid siiski mõnevõrra väiksema) efekti 
saavutamiseks sageli ka olemasolevate teepoolsete aedade tihendamisest ja 
kõrgemaks ehitamisest.  

4.3 Välispiirete heliisolatsiooni parandamine 

Aladel, kus mürataset välisõhus on keeruline või ebaotstarbekas vähendada 
(korrusmajad) tuleb lähtuda hoonete vaikust nõudvates ruumides heade 
akustiliste tingimuste tagamisest hoone välispiirete heliisolatsiooni parandamise 
teel. 

4.4 Haljastuse osakaalu suurendamine 

Linnas asuva haljastuse positiivne mõju avaldub eelkõige psühholoogiliselt – kui 
müraallikas ei ole visuaalselt tajutav võib ka mürahäiring väiksemaks osutuda. 
Müratasemete reaalselt tuntavaks vähendamiseks (müratõkkeseintega 
võrreldava efekti saavutamiseks) peab tiheda kõrghaljastuse laius olema 
vähemalt 20-30 m 

4.5 Vaiksete alade kaitse 

Uute arendustegevuste ja planeeringutega säilitatakse vaiksed alad ja vajadusel 
nähakse ette meetmed vaiksete alade kaitsmiseks ning puhkevõimaluste 
laiendamiseks; 
Eelkõige säilitada aktiivselt kasutatavad ja atraktiivsed vaiksed alad nii, et nende 
müratase ei kasva; 

5 ÜKSIKOBJEKTIDE POOLT PÕHJUSTATUD MÜRA PIIRAMISE MEETMED 

5.1 Kaebuste menetlemine (koostöös Terviseametiga) 

Asjakohaste kaebuste korral müraallika valdajalt kontrollmõõtmiste teostamise 
nõudmine. Müra normväärtuste ületamisel müraallika valdajalt 
leevendusmeetmete rakendamise nõudmine.  
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5.2 Tööstusettevõtetest (sh katlamajad) lähtuva müra piiramine 

5.3 Tehnoseadmetest (sh kaupluste tehnoseadmed) põhjustatud müra häirivuse 

vähendamine 

5.4 Müra tekitavate spordi- ja meelelahutusürituste mürahäiringu vähendamine 

Nii lühiajaliste (ajutiste) kui ka regulaarsete (igapäevaselt avatud asutused) 
meelelahutusürituste ja meelelahutusasutuste tegevustele ajaliste piirangute 
kehtestamine (eelkõige õhtusel ajal ja nädalavahetustel) ja piirangute 
ülevaatamine ning piirangute otstarbekuse ja efektiivsuse kontroll; 

6 TEAVITUS, UURIMUS- JA ARENDUSTEGEVUS, JÄRELKONTROLL 

6.1 Teavitus 

Elanike teavitamine arvestamaks müraga erinevate asukohavalikute (kodu-, töö- 
või kool) tegemisel ning inimeste teavitamine müratasemete vähendamise 
võimalustest igapäevaste käitumisharjumuste muutmise teel. 

6.2 Uurimus- ja arendustööd 

6.3 Tegevuskava rakendamise efektiivsuse kontroll (koostöös Terviseametiga) 

 
 
Pikaajalise strateegia kirjeldus  
 
Tartu linna arengudokumendid on üheks prioriteediks seadnud säästva arengu tagamise 
ning keskkonnatervise komponentidega kaasneda võiva ebasoodsa mõju (välisõhu 
saastatus, müra) vähendamise linnaelanike jaoks.  
 
Tartu linna arengukava aastateks 2013-2020 peaeesmärgiks on tagada järgnevatel 
aastatel erinevate linnaelu valdkondade tasakaalustatud ja jätkusuutlik areng. Tartu linn 
soovib arengukava elluviimisega parandada tartlaste elukvaliteeti ning muuta Tartu 
atraktiivsemaks investoritele ja linna külalistele. 
 
Tartu linna transpordi arengukava 2012-2020 üheks peamiseks eesmärgiks on 
transpordiga kaasneva negatiivse keskkonnamõju vähendamine. Müra osas on 
arengukava efektiivsuse selgeks indikaatoriks ülenormatiivse või kõrge tasemega müra 
piirkonnas elavate elanike arvu vähenemine.  
Transpordi arengukavas fikseerituna on Tartu Linnavalitsuse eesmärk vähendada 
transpordi keskkonnamõju soodustades keskkonnasõbralikke liikumisviise ning viies läbi 
teavituskampaaniaid inimeste teadlikkuse tõstmiseks. Samuti saab linn arendada 
keskkonnasõbralikku (madal heitgaaside emissioon ja madal müratase) ühistransporti.  
 
Arengustrateegia “Tartu 2030” sõnastab keskkonnateemalise visiooni - Tartu on 
modernse elukeskkonnaga linn. 
Tartu linnaruumi kasutatakse jätkusuutlikult. Uute elamualade kasutuselevõtt ja 
ettevõtete paigutamine lähtuvad piirkonna looduskeskkonna taluvusest ja linna 
miljööväärtuse säilitamisest.  
Transpordipoliitika kujundamisel, -infrastruktuuri rajamisel ja transpordiliikide 
doteerimisel lähtutakse liikluse energiasäästlikkusest, majanduslikust efektiivsusest ja 
kasvuhoonegaaside emissiooni vähendamisest.  


