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1 SISSEJUHATUS 
Tehnilise seletuskirja eesmärgiks on anda ülevaade strateegilise mürakaardistamise 
üksikasjadest nii lähteandmete kui ka arvutustulemuste osas. 

Uuringu eesmärgiks oli hinnata Tallinna linna territooriumil liikluse ja tööstuste poolt 
põhjustatud keskkonnamüra 2010.a jaoks. Uuringu käigus koostati keskkonnamüra 
poolt mõjutatud inimeste leidmiseks mürakaardid ja nende põhjal määrati erinevates 
müratsoonides elavate inimeste arv ning eluhoonete ja müratundlike hoonete arv. 

Käesolevas seletuskirjas antakse detailsem ülevaade erinevatest mürakaardistamise 
osadest ja arvutustulemustest. Mürauuringu arvutusmeetodeid ja peamisi valikuid 
ning seadistusi kirjeldatakse lühidalt. Seletuskirja peamise osa moodustavad selgitused 
erinevatele tegevustele, mis tuli teostada modelleerimise käigus ja mis mõjutavad 
arvutustulemusi. 

Mürauuringuga seoses tuli analüüsida väga suures koguses erinevaid lähteandmeid. 
Seletuskirjas selgitatakse nende analüüside sisu, tulemusi ja nende põhjal tehtud 
arvutus- ja muid valikuid. 

Taustauuringud sisaldavad muuhulgas järgmisi tegevusi: mürakaitseekraanide 
mõõdistamine, ilmastikutingimuste analüüs, rööbastranspordivahendite võrdlev 
analüüs sobilike valikute tegemiseks. 

2 LÄHTEKOHAD 

2.1 ARVUTUSALUSED JA MÜRA LEVIKU MÄÄRAMINE 

Müratasemete, inimeste ja hoonete arvutus sooritati kahes olukorras – müratasemete 
arvutus Tallinna maapinnal 4 m ja 2 m kõrguselt ning müratasemete arvutus 
eluhoonete fassaadidel maapinnast 4 m kõrguselt müratsoonides olevate inimeste arvu 
määramiseks. Maapinna ja eluhoonete fassaadidele mõjuvate müratasemete arvutuste 
tulemusena tehti arvutused müratsoonides elavate inimeste, vaiksete välispiiretega 
hoonetes elavate inimeste, müratsoonides asuvate eluhoonete, müratundlike hoonete 
ja müratsoonide pindala leidmiseks. 

Müratasemete arvutustes kasutati vastavalt direktiivile ühtseid Euroopa Liida 
müraindikaatoreid Lden, Lday, Levening ja Lnight ning siseriiklikke müraindikaatoreid Ld ja 
Ln. Arvutustes ning akustilise maastikumudeli loomisel võeti arvesse Euroopa 
Komisjoni müratöörühma (WG-AEN) poolt välja antud soovituste kogumikku „Good 
Practice Guide for Strategic Noise Propagation and the Production of Associated Data on Noise 
Exposure“ (edaspidi GPG). 

2.2 ARVUTUSMEETODID/TARKVARA 

Auto-, trammi-, raudteeliikluse ja tööstusaladega seotud müratasemete arvutused viidi 
läbi arvutiprogrammi Datakustik GmbH CADNA/A 4.2 XL abil. 

Lennuliikluse müra arvutused teostati arvutiprogrammiga FAA (Federal Aviation 
Administration of the US) INM 7.0 abil. Inimeste arvud lennumüra müratsoonides, 
eluhoonete ja müratundlike hoonete arvu ning müratsoonide pindala määras Tallinna 
Linnaplaneerimise Amet valminud strateegilise lennumüra kaartide alusel. 
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3 MAASTIKUMUDEL 

3.1 LÄHTEANDMED 

Tallinna linna kolmemõõtmeline andmestik saadi Tallinna Keskkonnaametilt. 
Andmestik sisaldas maapinna kõrgusjooni, hoonete kõrgusinformatsiooni, teede 
kõrgusjooni. Samuti sisaldas andmestik teede- ja tänavate, rohealade ja parkide, 
veekogude ning sildade asukohti. 

3.1.1 Kõrgusjooned ja teede jooned 

Maapinna kõrgusinfo anti kahedimensiooniliste joontena ning teede kõrgusjooned anti 
kolmedimensiooniliste joontena, mis oli piisav akustilise kolmemõõtmelise mudeli 
loomiseks. 

3.1.2 Hooned 

Hoonete geomeetriline andmestik (kõrgus ja pindala) ning jagunemine (eluhooned, 
muud hooned ja müratundlikud hooned) oli piirkondades erineva kvaliteediga.  

Kogu linna territooriumil esines hoonete gruppe, millel oli antud vaid vundamendi 
kõrgus. Probleem lahendati, andes hoonetele samas piirkonnas asuvate hoonetega 
sarnase kõrguse.  

Samuti esinesid probleemid hoonete jagunemise kohta eluhooneteks, muudeks 
hooneteks ja müratundlikeks hooneteks (lasteaiad, koolid, haiglad). Probleem 
lahendati, kasutades konfliktsetes piirkondades olevate hoonete jagunemise 
määramiseks Maa-ameti GIS-rakenduse kiirpäringut maaregistrist 
http://xgis.maaamet.ee/xGIS/XGis ja Ehitusregistri andmebaasi www.ehr.ee.  

Kõikidele hoonetele määrati välispiirde helineeldekoefitsiendiks 0,21, mis vastab 
struktuurse pinnaga fassaadile. 

3.2  MAASTIKUMUDELI INFO 

Müraarvutusesse kaasati kogu Tallinna pindala 159 km2. Arvutussammuks oli 10x10m, 
mis andis kogu arvutusruutude arvuks 1,6 miljoni.  

Tallinna linna maastikumudel sisaldas: 

• 64 996 hoonet või hoone osa, mis jagunesid omakorda 27 663 eluhooneks, 
36 414 muudeks hooneteks ja 919 müratundlikuks hooneks või nende 
osadeks; 

• 134 000 kõrgusjoont; 

• 1 392 erineva liiklussagedusega tänavalõiku;  

• 5 mürakaitseekraani. 

3.3 MAASTIKUMUDELI TÄPSUSTAMINE 

Maastikumudelis tuli teostada märkimisväärne hulk erinevate elementide 
kohandamist, enne kui mudelit sai pidada akustilisest seisukohast piisavalt täpseks 
arvutuste teostamiseks. Lähteandmete esialgse kontrollimise käigus oli eesmärgiks 
tuvastada ja parandada ilmselged vead ja puudused. Saadud andmete kvaliteet oli 
siiski hea, v.a hoonete jagunemine kasutusotstarbe alusel ja osaliselt 
puudulik/ebatõene hoonete kõrgusinformatsioon. 



 104893‐2  8 

 

Kõrgusandmete lihtsustamiseks teostati liiga detailsete andmete lihtsustamist – nende 
kohandamiseks kasutati modelleerimistarkvaras Cadna/A 4.2 olevaid rakendusi 
„simplify geometry“ ja „connect lines recursively“.  

Teede äärejooned eeldasid suurel määral käsitsi täiendamist. Sirgetel tänavaosadel oli 
joontel liiga vähe vahepunkte ja neid lisati juurde kõrgusjoonte alusel. Sildade, 
rampide kolmemõõtmelised joonised on suures osas tehtud käsitsi. 

Hoonete kõrgusinformatsioonis oli vigu ja puudusi; osa hoonete kõrguste puhul oli 
tegemist vundamendi kõrgusega, teistel lihtsalt vale kõrgusega. Kõik sellised kohad 
parandati käsitsi ümbruskonnas paiknevate hoonete kõrguste, kohapealse kontrolli ja 
Ehitusregistri andmete põhjal. 

3.4 MAAPINNA HELINEELDETEGURID 

Maapind tuleb maastikumudelis arvutuste täpsemateks tulemusteks määrata 
akustiliselt kõvadeks (heli peegeldavaks koefitsiendiga 0), akustiliselt pehmeteks (heli 
neelavaks koefitsiendiga 1) pindadeks ning vahepealseteks pindadeks (koefitsiendiga 
0,5). 

Maapinna helineelduvus on seotud heli levimisega allikast vastuvõtjani ja levimise 
teekond on seotud heli peegeldustega maapinnalt. Helineelduvuse ulatus sõltub 
maapinna omadustest müraallika ja vastuvõtja vahel. (King, 2009) [12] 

Maapinna helineelduvusteguri määramisel oli antud töös põhiliseks töövahendiks 
Tallinna rohealade teemaplaneeringust pärit infokiht, mis sisaldas parke, suuremaid 
haljasalasid ning rohealasid.  

Maapinna helineelduvustegur määrati antud töös järgmiselt: 

• kõik pargid, suuremad haljasalad ja rohealad määrati akustiliselt 
pehmeteks pindadeks koefitsiendiga 1; 

• kõik teed, parkimisplatsid ja veekogud määrati kõvadeks pindadeks 
koefitsiendiga 0; 

• ning ülejäänud pinnad määrati vahepealseteks pindadeks koefitsiendiga 
0,5. 

Taoline maapinna helineelduvusteguri jaotus kolmeks on üldlevinud metoodika 
müramodelleerimises (King, 2009) [12]. Toodud maapinna helineelduvustegurite 
käsitlus on piisavalt täpne ja ei mõjuta arvutustulemusi märkimisväärselt. 

3.5 MÜRAKAITSESEINTE ÜLEVAATUS JA MÕÕDISTAMISED 

Tallinna linna territooriumil on 5 mürakaitseekraani. Nende asend, pikkus ja kõrgus 
määrati välitööde käigus: 

3.5.1 Veerenni tn – Filtri tee mürakaitseekraan 

Veerenni tn ja Filtri tee ühendusel paikneb kaks puitkonstruktsioonis 
mürakaitseekraani:  

• Esimene ekraan paikneb Tallinna Vangla (Magasini tn 35) ees (sellel ei ole 
ainult mürakaitseline funktsioon, vaid see tõkestab juurdepääsu vangla 
territooriumile). Ekraani pikkus on 251 m ja kõrgus 4 m.  

• Teine ekraan on Varre tn 4 – Varre tn 14 hoonete ees. Ekraani pikkus on 174 
m ja kõrgus 3,5 m. Sealt jätkub ekraani pikendus Varre tn-st kuni Veerenni 
tn 53B kinnistu piirini; vastava ekraani pikkus on 50 m ja kõrgus esimesel 
lõigul 3 m ja teisel 2,5 m.  
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Foto 3. A.H
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Foto 5. Kadaka pst mürakaitseekraan 

3.6 TEED JA TÄNAVAD TALLINNAS JA LINNA PIIRIL 

Tallinna linna territooriumile levib keskkonnamüra ka linnast väljapoole jäävatelt tee- 
ja raudteelõikudelt; vastavate lõikudega arvestati müratasemete arvutustel. 

Tallinnast välja viivad suuremad teed on: 

• Männiku tee; 
• Narva mnt; 
• Paldiski mnt; 
• Peterburi mnt; 
• Pärnamäe tee; 
• Pärnu mnt; 
• Randvere tee; 
• Ranna tee; 
• Rannamõisa tee; 
• Suur-Sõjamäe tee; 
• Tartu mnt; 
• Viljandi mnt. 

Linnast välja viivad raudteeharud on Viljandi suunal Männikul, Paldiski suunal 
Pääskülas/Laagris, Aegviidu ja Muuga suunalised harud läbivad Tallinna linna 
territooriumil peamiselt tööstusalasid. 

4 LIIKLUS 

4.1 AUTOLIIKLUS 

4.1.1 Arvsuurused, jagunemine ja kiirused 

Teede ja tänavate liiklussagedused saadi Tallinna linnalt 2010. aasta kohta õhtuse 
tipptunni liikluskaartide kujul, mille koostajaks oli Stratum OÜ. Õhtuse tipptunni 
liikluskaartidesse oli kaasatud ka ühistransport (bussid, trollid). 

Joonisel 1 on näidatud väljavõte Stratum OÜ poolt koostatud liiklussageduste kaardist. 



 1

 

104893‐2 

Joonis 1. Li

Joonis 2. M

Analüüs, m
liiklussage
aruandel 
aastal“, GP

Tipptunni
„Liiklusvo
kontrollpu
liiklussage
(II), peatä
enim I gr
kuuluvad 
on väikes
kontrollpu
gruppi e
kontrollpu
koefitsien
liiklussage
ööpäeva li

iiklussagedu

Mürakaardi v

mille põhja
eduse jaotu
„Liiklusvoo
PG soovitus

i osakaal 
oogude mu
unktide m
eduse ja asu
nav (III) ja 
rupi teid j
 tänavad ni

sed). I grup
unktide koe
esindasid 
unktide ko
diks 9. 
eduse ülev
iiklussaged

ste kaardi vä

äljavõte – Kr

l on määrat
umine ning r
ogude muu
slikel väärtu

ööpäevase
uutumine T

mõõtmistulem
ukoha aluse
 kõrvaltäna
a tänavaid
ing IV grup
pi tipptunn
efitsientide 
vähesed 

oefitsientide
Koefitsiend
iimine ööp

dus; AKÖL =

äljavõte – Kr

ristiine ristm

tud tipptun
raskeliiklus
utumine Ta
ustel kui ka

est liiklus
Tallinna lin
muste baa
el antud töö

av (IV). Kon
. Vähesel 

pi tänavaid 
ni koefitsie
 keskmine, 
kontrollpun

est ühine 
di määram
päevaseks li
= õhtuse tip

ristiine ristm

mik 

nni osakaal ö
se protsent, 
allinna linn
a Helsingi li

est leiti 
nna ja sell

asil. Tallinn
ö raames ne
ntrollpunkti
määral olid
 ei olnud ü

endiks ööpä
mis esinda

nktid, siis
keskmine 

mise eesm
iiklussaged

pptunni liik

ik  

ööpäevases
 põhines ni

na ja selle 
inna liikluse

TTÜ Teed
le kesklinn
na linna t
elja gruppi 
ide mõõtmi
d esindatud

üldse esinda
äeva liiklus
sid I grupp

s võeti II
– 9. IV g

märgiks on
duseks (AKÖ

lussagedus

st liiklusest, 
ii TTÜ Teed
kesklinna 

e analüüsil.

deinstituud
na piiril 20
tänavad on
 – peatee (I
istulemused
d ka II ja 
atud (liiklus
ssageduse 

pi – 10,6. Ku
I ja III 
grupile võ
n õhtuse 

KÖL – aasta
s x koefitsien

12

 ööpäevane
deinstituudi

piiril 2010.
  

i aruande
010. aastal“
n jaotatud
), kõrvaltee
d esindasid
 III gruppi
ssagedused
suhtes tuli
una II ja III
esindanud

õeti samuti
tipptunni

a keskmine
nt). 

(Koidu tn haljasala)

2 

 

 

e 
i 
. 

e 
“ 
d 
e 
d 
i 

d 
i 
I 

d 
i 
i 
e 



 104893‐2  13 

 

Tallinna liikluse kohta puudus ööpäevane liiklussageduse jaotus. Eelmise vooru 
strateegilise mürakaardi koostaja võttis ööpäevase liiklussageduse osas aluseks 
Tallinnale sarnase suurusega Helsingi linna ööpäevase liiklussageduse jagunemise - 
79% päevasel ajal (07-19), 13% õhtusel ajal (19-23), 8% öisel ajal (23-07). Ka käesolevad 
töös on võetud samad lähtekohad, kuna GPG’i soovitus ööpäevase liiklussageduse 
jagunemise (70%/20%/10%) kohta hindab õhtuse aja liiklussagedust üle. Käesoleva 
töö koostaja käsutuses oli detailsem info Helsingi linna liiklussageduse ööpäevase 
jagunemise kohta. Tabelis 1 on toodud liikluse ööpäevane jagunemine erinevate tee- ja 
tänavaliikide kaupa, mida kasutati müratasemete modelleerimisel. 

Tabel 1. Erinevate tee- ja tänavaliikide liikluse ööpäevane jagunemine (%) 

      päev  õhtu  öö 
Peatee/kõrvaltee (I/II)    77  13  10 
Peatänav/kõrvaltänav (III/IV)  81,3  10,9  7,8 

Raskeliikluse protsent kujunes põhiliselt välja GPG soovituslikel väärtustel, mida 
korrigeeriti vähesel määral TTÜ uuringu kontrollpunktide loendustulemuste analüüsi 
baasil. TTÜ uuringu kontrollpunktides välja toodud andmete põhjal määratud õhtuse 
tipptunni raskeliikluse protsent võeti arvesse mudelis vastavatel lõikudel ning 
raskeliikluse protsent päeva-õhtu-öö jaoks sisestati suhtena, mis on võrdne üldise 
raskeliikluse protsendi suhtega päev-õhtu-öö (8/6/3; 100%/75%/40%) kontekstis. 
Arvutustes kasutatud raskeliikluse protsent on toodud tabelis 2. 

Tabel 2. Raskeliikluse jagunemine erinevate tee- ja tänavaliikide kaupa (%) 

      päev  õhtu  öö 
Peatee/kõrvaltee (I/II)    8  6  3 
Peatänav/kõrvaltänav (III/IV)    5  2  1 

Teeliikluse sõidukiiruse määramiseks kasutati lubatud maksimaalset piirkiirust, mille 
määramiseks kasutati Tallinna liiklusmärkide registriväljavõtet. Tallinna teedel ja 
tänavatel on lubatud piirkiirusteks 30 km/h, 40 km/h, 50 km/h ja 70 km/h. Sellist 
lähenemist soovitab ka GPG, kui ei ole teada tegelikku keskmist sõidukiirust erinevatel 
tänavatel.  

Tabelis 3 on toodud Tallinna linna 15 suurema liiklussagedusega tänavat, nende kõige 
suurema liikluskoormusega lõigu õhtuse tipptunni liiklussagedus (sulgudes on toodud 
sama tn/tee kõige väiksema liikluskoormusega lõigu õhtuse tipptunni liiklussagedus) 
ja arvutustes kasutatud kogu ööpäevane liiklussagedus. 

Tabel 3. Tallinna suurema koormusega tänavad 2010. aastal 

Tänav/tee  Õhtuse tipptunni 
liiklussagedus 

lv/h 

Ööpäevane liiklussagedus 
lv/ööp 

Endla tn  6 348 (1 654)  70 240 

Järvevana tee   5 906 (2 753)  65 570 

Tammsaare tee  5 716 (2 146)  61 980 

Narva mnt  5 008 (727)  48 670 

Pärnu mnt  4 640 (604)  46 830 

Laagna tee  4 200 (1 688)  42 460 

Liivalaia tn  3 959 (2 972)  41 965 
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Tartu mnt  3 859 (2 088)  40 905 

Paldiski mnt  3 812 (1 402)  40 407 

Mustamäe tee  3 532 (877)  37 439 

Mere pst  3 502 (1 652)  37 121 

Sõpruse pst  3 480 (2 114)  37 000 

Sõle tn  3 058 (825)  32 400 

Põhja pst  2 384 (622)  25 270 

Peterburi tee  2 104 (1 403)  22 302 

4.1.2 Arvutusmeetodist tulenevad iseärasused parameetrite määramisel 

Prantsuse riikliku meetodi NMPB-Routes-96 ja Prantsuse standardi XPS 31-133 alusel 
teostatakse müratasemete arvutused oktaavribades sagedusvahemikus 125-4000 Hz. 
NMPB meetod eristab kahte heli levimise tüüpi ilmastiku tingimustest lähtuvalt - 
soodne ja ebasoodne jaotus päevase, õhtuse ja öise ajavahemiku jaoks, ning seab iga 
Prantsusmaa regioonile erinevad parameetrid vastavalt regioonis valitsevatele 
ilmastikutingimustele heli levimise suhtes.  

Strateegilise mürakaardistamise käigus tehtud arvutustes väljaspool Prantsusmaad on 
soovitatav kasutada nö etteantud (default) seadistust, mis on järgnev: 

• 100% soodne levik öisel perioodil (23-7); 
• 50% soodne levik päevasel perioodil (7-19); 
• 75% soodne levik õhtusel ajal (19-23). 

Prantsusmaa siseriiklik meetod annab valikud ka liiklusvoogude tüüpidele. Antud 
töös on kasutatud kahte erinevat liiklusvoo tüüpi – kesklinna linnaosa teedel ja 
tänavatel ühtlast pulseerivat liiklusvoogu ning teiste linnaosade teedel ja tänavatel 
ühtlast liiklusvoogu. 

4.2 TRAMMILIIKLUS 

4.2.1 Arvsuurused, jagunemine ja kiirused 

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

Trammiliikluse aluseks võeti trammiliikluse 2010.aasta graafik, mille olulisem teave on 
toodud tabelis 4. 

Tabel 4. Trammiliikluse graafik 2010. aastal 

Trammiliin        Trammide arv 
      päev (7‐19)  õhtu (19‐23)  öö (23‐7) 
1 Kopli ‐ Kadriorg    205  39  27 
2 Kopli ‐ Ülemiste    230  41  30 
3 Tondi ‐ Kadriorg    99  1  8 
4 Tondi ‐ Ülemiste    246  41  29 

Trammide kiiruseks on kogu liinide ulatuses määratud 40 km/h. 
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4.2.2 Arvutusmeetodist tulenevad iseärasused parameetrite määramisel 

Müratasemete modelleerimisel määrati sobilikuks müraallikaks Madalmaade 
siseriiklikus meetodis „Reken- en meetvoorschrift Railverkeerslawaai ’96. Ministerie 
Volkshuisvesting , Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer“ (edaspidi RMR) olev kategooria 
7 liiklusvahend. Tegemist on ainsa valikuga, mis sobis selliselt kasutamiseks ja sellise 
valiku tegemine suure tõenäosusega mõnevõrra alahindab tegelikku müraolukorda. 

Trammid põhjustavad tavalisest sõitmisest suuremat müra pöörangutel ja kurvides või 
rööbaste ristumisel. Selliseid spetsiifilisi mürasündmusi ei ole Tallinnas uuritud. 
Kurvides toimuv „krigin“ on väga keeruline mürasündmus ja seda on keeruline/raske 
modelleerida; selle esinemine ei ole seaduspärane (sõltub trammi iga üksiku vaguni 
rataste seisukorrast, kiirusest, rööbaste seisukorrast ja puhtusest) ja selle kaasamine 
oleks tähendanud detailsed uuringuid kogu trammiliinide pikkuses. Informatsiooni 
puudumisel on vastav korrektsioon uuringust välja jäetud. 

Pöörangumüra esinemist võib oletada rööbaste ristumistel ja pöörangu asukohtades. 
Selle jaoks annab GPG üldjuhiseks +3 dB korrektsiooni, mis lisatakse trammivagunite 
tavalisele müraemissioonile.  

Tavaliselt liiguvad trammid sellistes kohtades väiksema kiirusega kui tavaliselt. Võib 
eeldada, et kiirus on nendes kohtades kuni poole väiksem. Kuna väiksemal kiirusel 
tekitavad trammid vähem müra, siis lähtuti põhimõttest, et rööbaste vahede 
korrektsiooni ja pöörangute korrektsiooni ei arvestata ja samaaegselt oletati, et 
trammid liiguvad kogu trammiliinide pikkuses ühtlasel kiirusel (40 km/h).  

20 % ebatäpsuse määr kiiruse andmetes toob kaasa ~2 dB määramatuse 
müraemissioonis ning kiiruse kasvades 0-60 km/h kasvab müraemissioon 
märgatavalt. See viitab kõrgemale määramatusele kiiruse vahemikus 0-60 km/h, kus 
emissiooni valem produtseerib suurimat muutust. [16] 

4.3 RONGILIIKLUS 

4.3.1 Arvsuurused, jagunemine ja kiirused 

Tallinna linna rongiliiklus jaotub kolme põhiharu vahel: Tallinn-Keila, Tallinn-
Ülemiste ja Tallinn-Liiva. 2010. aastal oli kasutuses ka Ülemiste-Liiva raudteelõik, mida 
kasutatakse kaubavedudeks. Arvutustes on kasutatud ka Ülemiste-Muuga haru ning 
Ülemiste-Lagedi kaubaronge. 

Rongiliikluse aluseks võeti rongiliikluse 2010.aasta graafik (tabel 5). Müratasemete 
arvutustes on arvestatud ka nn tühjade reisirongidega, mis sõidavad depoost 
algpeatusesse. 

Tabel 5. Rongiliikluse graafik 2010. aastal  

Rongiliikluse suund  Rongide arv      Pikkus 
    päev (7‐19)  õhtu (19‐23)  öö (23‐7)  m 
Tallinn—Keila 
Reisirongid (elektri)  46+6*  16+3*  3+5*  75 
Kaubarongid  0  1  1  392 
 
Tallinn‐Ülemiste 
Reisirongid (elektri)  15  4  1  75 
Reisirongid (diisel)  12  4  1  100‐195 
Kaubarongid  1  1  1  378 
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Tallinn‐Rapla (sisaldab lõiku Tallinn‐Tallinn‐Väike) 
Reisirongid (diisel)  18  4  1  100‐195 
Kaubarongid**  0  0  1  392 
 
Ülemiste‐Liiva 
Kaubarongid  0  0  1  392 
 
Ülemiste‐Maardu 
Kaubarongid  1  1  2  350 
 
Ülemiste‐Lagedi 
Kaubarongid  1  1  2  490 
 
Tallinn‐Tallinn‐Väike 
Tehniline rong  22  6  3  50 

*Kuni Pääsküla jaamani 

** Liivalt edasi 

Kaubarongide ööpäevase arvu ning kaubarongide pikkuse aluseks on võetud EVR 
Infra AS 21.06.2011 saadetud kirjas nr 1.5.1/1395-I-1 toodud andmed. Vastavalt 
Tehnilise Järelvalve ameti andmetele määrati kaubarongide ööpäevane jagunemine 
esmalt öisele ajale, teises järjekorras õhtusele ajale ja kolmandas järjekorras päevasele 
ajale. 

Tehnilised rongid sõidavad Tallinn-Väikse jaama ja Balti Jaama vahel, viies tühje 
vaguneid ühest jaamast teise. See tähendab, et pooled tehtud sõitudest on tehtud ilma 
vaguniteta. 

4.3.2 Arvutusmeetodist tulenevad iseärasused parameetrite määramisel 

Rongitüüpide valik tehti Madalmaade meetodis RMR SRM II valikus olevate 
rongitüüpide hulgast, lisaks kasutati rööbaste paigaldusviisi ja tehnilist seisukorda 
arvestavaid tegureid. RMR meetod kirjeldab müraallikate helivõimsust ning levikut 
vastuvõtja poole 1/1 oktaavribades sagedusvahemikus 63-8000 Hz [16].  

Andmebaasis puuduvad Eestis kasutatavate rööbastranspordivahendite 
müraemissioonide andmed. Käesolevas töös on leitud kõige paremini sobivad 
rongitüübid ja rööbaste seisukorra andmed ning määratud tegur rongi pikkuste 
üleviimiseks vagunite arvule (RMR meetodis sisestatakse rongi pikkus vagunite 
arvuna), et arvutuslikud müratasemed vastaksid suuremal määral tegelikule Eesti 
müraolukorrale. Selle jaoks teostati võrdlusarvutused Põhjamaade raudteeliikluse 
arvutusmeetodis (Railway Traffic Noise (TemaNord 1996:524) – Nordic Prediction Method) 
leiduvate rongitüüpide (arvestati ka Eestis teostatud reaalseid mõõtmisi) ja 
Madalmaade meetodis RMR olevate rongitüüpide vahel. Müratasemete 
modelleerimisel on kasutatud järgmisi rongitüüpe: 

• elektrireisirong – Madalmaade meetodi kategooria 1; 

• diiselreisirong – Madalmaade meetodi kategooria 6; 

• kaubarong – Madalmaade meetodi kategooria 4. 
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sooritas 84% lennuoperatsioonide koguarvust aastas ja need on välja toodud tabelis 6, 
mis arvestab INM tarkvaras tehtuid asendusi.                                               

Tabel 6. Enimkasutatud õhusõidukite tüübid aastal 2010 

nr.  õhusõiduki tüüp 
ICAO 
kood 

lendude 
arv 

% 
koguarvust 

jaotumus, % 

päev  õhtu  öö 

1  Fokker 50  F50  4806  15,0  65,4  11,1  23,5 

2  Boeing 737‐500  B735  4311  13,5  67,8  12,7  19,5 

3  Boeing 737‐300  B733  4243  13,2  60,7  14,8  24,5 

4  ATR ATR 72  AT72  3680  11,5  65,9  13,3  20,8 

5  Saab 340  SF340  3447  10,8  74,4  6,8  18,7 

6  Airbus A319  A319  2120  6,6  73,5  15,7  10,8 

7  Bae Jetstream 31  JS31  1219  3,8  58,8  0,0  41,2 

8  Cessna 150  C150  1027  3,2  88,2  0,0  11,8 

9  Learjet 60  LJ60  685  2,1  33,1  26,0  40,9 

10  Antonov An‐26  An‐26  557  1,7  66,6  0,0  33,4 

11  Airbus A320  A320  532  1,7  46,6  12,0  41,4 

12  EMBRAER EMB‐145  E145  293  0,9  100,0  0,0  0,0 

         26920  84,0          

Õhkutõusmist ja maandumist puudutavate piirangutega ja ettekirjutustega on 
võimalik vähendada lennuvälja müratsoonide ulatust. Lennuk on kõige mürarikkam, 
kui see tõuseb täiel võimsusel õhku. Lennuväljale lähenemise ajal võib müra olla sama 
suur nagu õhkutõusmise ajal, isegi kui mootori võimsus on palju väiksem. See on 
tingitud lennuki asendist maapinna suhtes.  

Lennujaama meteoroloogilised parameetrid on vaikimisi määratletud arvutustarkvara 
INM 7.0 ECAC andmebaasi poolt, mille aluseks on võetud rahvusvaheline 
standardatmosfäär (International Standard Atmosphere - ISA). Lennujaama temperatuuri 
arvutamiseks kasutatakse ISA „standardse päeva“ temperatuuri ja kõrguse suhet 
arvestatavat võrrandit. ISA temperatuur antakse merepinna kõrgusel (Mean Sea Level - 
MSL) + 15 ºC, kõrguse kasvades temperatuur langeb progresseeruvalt. Lennujaama 
õhurõhk on kõikidel kõrgustel 1013,25 hPa (mbar), kuna õhurõhku arvestatakse 
merepinna kõrguselt.  

As-lt Tallinna Lennujaam saadud statistika sisaldas kokku 174 erinevat õhusõidukit. 
Need õhusõidukid, mida arvutustarkvara andmebaasis ei ole, kuid millel on ette 
nähtud vasted sarnaste õhusõidukite näol, asendati programmis olevate 
standardlennukitüüpidega, mis on FAA poolt heaks kiidetud. Õhusõidukeid, millel ei 
olnud vastet andmebaasis, on asendatud sarnase mootoritüübi, kaalu ja reisijate 
arvuga lennukitega. Erinevad õhusõidukid võivad INM programmis tähendada sama 
lennukitüüpi. Programmi sisestati kokku 55 erinevat tsiviillennukit, 8 erinevat 
helikopterit ja 4 militaarlennukit. 

Kõikide saabuvate ja väljuvate lendude puhul on kasutatud INM andmebaasi 
standardprofiile. Väljuvate lendude lennuprofiil on välja arvestatud vahemaa pikkuse 
järgi, so Tallinnast sihtpunkti. Saabuvate lendude lennuprofiil põhineb keskmise 
lennuki maandumise kaalul.  
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Lennuohutuse seisukohalt tuleb maandumine sooritada laugjalt. Kasutatud on 
instrumentaalmaandumissüsteemi (Instrumental Landing System - ILS) parameetrit, mis 
on alates kõrgusest 600 m algava lõpuosa jooksul 3 kraadi. 

Mürakontuuride arvutamisel on kasutatud (irregulaarselt jaotatud) rekursiivset 
arvutusvõrku.  

Lennukoridorid näitavad lennuki lennutee kahemõõtmelist projektsiooni maa peal. 
Tõusu- ja maandumisraja rada 08 (801-810) ja rada 26 (2601-2610) kohta on määratletud 
10 nominaalset lennukoridori. Lennukid ja ka helikopterid liiguvad lennukoridorides 
hajutatult selle mõlemal poolel, mida modelleerimises nimetatakse külgmiseks 
hajumiseks.  

Helikopterid kasutavad instrumentaallendude (IFR) puhul tõusu- ja maandumisrada. 
Instrumentaallendude (IFR) korral kasutatakse tõusu- ja maandumisplatsi, mis asub 
Piirivalve lennusalga ees ruleerimistee ja perrooni juurdepääsu tee ristmikul. 

Nominaalsete lennukoridoride mõlemale poole on tarkvaras määratud kolm 
allkoridori, mille suhtarv igal rajal põhineb ECAC’i dokumendi 29 soovitusel. 
Vastavalt sellele soovitusele järgib 28% õhusõidukitest nominaalset lennukoridori, 22% 
teist allkoridori,  11% kolmandat allkoridori ja 3% neljandat allkoridori.  

Tabelis 7 on toodud väljuvate lendude jaotumus tõusu- maandumisradade 08 ja 26 
lennukoridorides. 

Tabel 7. Väljuvate lendude jaotus lennukoridoride vahel 

Raja 08 

lendude arv   % koguarvust  päev, %  õhtu, %  öö, % Lennukoridorid 

801  1355  15,1  70,7  5,0  24,3 

802  931  10,4  87,7  3,5  8,8 

803  8  0,1  93,6  0,0  6,4 

804  22  0,2  78,7  9,2  12,1 

805  429  4,8  73,4  1,7  24,9 

806  309  3,4  62,9  3,4  33,8 

807  927  10,3  54,5  2,4  43,0 

808  1445  16,1  64,7  7,0  28,3 

809  1926  21,5  69,1  2,8  28,1 

810  1616  18,0  68,7  5,7  25,6 

Kokku  8968  100          

 
R 26  

lendude arv  % koguarvust  päev, %  õhtu, %  öö, % Lennukoridorid 

2601  20  0,3  78,5  9,9  11,6 

2602  283  3,6  63,5  3,7  32,8 

2603  0  0,0  0,0  0,0  0,0 

2604  843  10,8  55,3  2,7  42,0 

2605  1326  17,0  65,0  7,7  27,3 
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2606  1759  22,5  69,7  3,0  27,3 

2607  1483  19,0  69,1  6,2  24,7 

2608  1244  15,9  71,1  5,4  23,5 

2609  859  11,0  87,7  3,8  8,5 

2610  8  0,1  93,9  0,0  6,1 

Kokku  7825    100          

Tabel 8. Saabuvate lendude jaotus lennukoridoride vahel 

Rada 08  

lendude arv  % koguarvust  päev, %  õhtu, %  öö, % Lennukoridorid 

801  1579  18,1  65,7  14,4  19,9 

802  31  0,4  72,8  6,5  20,7 

803  17  0,2  84,9  5,8  9,3 

804  282  3,2  75,5  17,9  6,6 

805  0  0,0  0,0  0,0  0,0 

806  309  3,6  78,9  13,7  7,4 

807  893  10,3  71,8  13,0  15,2 

808  1702  19,6  68,6  17,4  14,0 

809  1422  16,3  67,9  11,8  20,3 

810  2469  28,4  74,1  16,5  9,4 

Kokku  8703  100       

 
Rada 26  

lendude arv  % koguarvust  päev, %  õhtu, %  öö, % Lennukoridorid 

2601  263  3,3  74,6  19,2  6,2 

2602  288  3,6  78,2  14,8  7,0 

2603  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0 

2604  828  10,2  71,5  14  14,5 

2605  1585  19,6  68,0  18,6  13,4 

2606  1316  16,3  67,8  12,8  19,5 

2607  2302  28,5  73,4  17,7  8,9 

2608  1463  18,1  65,2  15,5  19,3 

2609  28  0,3  73  7,1  19,9 

2610  16  0,2  84,8  6,3  8,9 

Kokku  8089  100       

4.4.2 Arvutusmeetodist tulenevad iseärasused parameetrite määramisel 

Müraindikaatori LAmax kaardistamiseks on kasutatud päevase, õhtuse ja öise 
ajavahemiku erinevate lennukite poolt põhjustatud müratasemete maksimaalväärtust. 
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4.5 TÖÖSTUSALAD 

4.5.1 Arvsuurused  

Tööstusalade osas on lähtutud Tallinna üldplaneeringujärgsest maakasutusest, 
detailseid uuringuid (sh. mõõtmisi) ei teostatud; kasutatud on varasemate 
keskkonnamüra uuringute käigus saadud tulemusi (nt Juurdeveo tn 25G KSH, Tallinn-
Väike depoo mürauuring, Lasnamäe tööstuspiirkonna mürauuring, Tallinna 
Vanasadama mürauuring, Ecobay detailplaneeringu KSH). Müratasemete arvutamisel 
on lähtutud GPG soovitustest ja on kasutatud pindmüraallikaid (area source) vastavalt 
erinevate tööstusalade kasutusotstarbele (nt. kergtööstuse alad Lw“ 60 dB(A)/m2). 
Mürataseme arvutamisel on eeldatud, et tööstusaladel tekitatav müra tuleb hoonete 
seest või hoonete vahetust lähedusest, pindmüraallikas on määratud hoonete ümber 
(v.a Väo karjäär).  

GPG jagab tööstused raske- ja kergtööstusaladeks, kaubandus- ja sadama-aladeks, 
milledel soovitab rakendada järgmisi pindmüraallika emissiooniandmeid: 

Tabel 9. Tööstusalade pindmüraallika emissiooniandmed GPG soovituste alusel. 

Tööstuse liik   Pindmüraallika emissioon 
      päev  õhtu  öö 
Kaubanduslikud alad    60  60  45 
Kergtööstuse alad    60  60  60 
Sadamaalad     65  65  65 
Rasketööstus    65  65  65 

GPG toodud erinevate tööstusalade hinnanguliste pindallikate kasutamine toob kaasa 
oluliselt kõrgemad tööstusmüratasemed, mis reaalselt vastavates piirkondades 
valitsevad. Seetõttu otsustati tööstusmüra modelleerimisel kasutada GPG soovitatud 
müraemissiooni väärtustest madalamaid tasemeid selliselt, et modelleerimistulemused 
vastaksid tegelikule olukorrale vastavas piirkonnas; samuti arvestati ka ajalisi tegureid 
(nt öisel ajal mürarikast tegevust ei toimu). 

4.5.2 Arvutusmeetodist tulenevad iseärasused parameetrite määramisel 

Tööstusmüra modelleerimisel kasutati järgmisi pindmüraallikaid: Lw“ 45, 55, 60 
dB(A)/m2 ja nende kombinatsioone sama tööstusala osas erinevatel ööpäeva osadel 
sõltuvalt ala iseloomust. 

Tabel 10. Arvutustes kasutatud tööstusalade pindmüraallika emissiooniandmed  

Tööstuspiirkond    Pindmüraallika emissioon 
      päev  õhtu  öö 
Väo karjäär      60  60  60 
Punase tn äärne ala Lasnamäel  55  55  45 
Männiku tööstusala    55  55  45 
Laki tn kergtööstusala    55  55  45 
Laki tn kaubanduslik ala    55  55  0 
Sadamaalad, nt Vanasadam  65  65  65 

Tööstusmüra arvutatakse ISO 9613-2 abil, mis arvutab pikaajalise keskmise helitaseme 
oktaavribades sagedusvahemikus 63-8000 Hz. ISO 9613-2 meetod teeb vahet 
lühiajalisel ja pikaajalisel tööstusmüra tasemetel. Kui lühiajaline tase on arvutatud 
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soodsate müralevimise tingimustes märkimisväärse tuulega allikast vastuvõtja suunas, 
siis pikaajaline tase arvestab meteoroloogilist parandustegurit Cmet, mis annab 
võimaluse võtta arvesse ka teisi ilmastikutegureid peale soodsa tuulesuuna allikast 
vastuvõtjani läbi C0 – kohalik meteoroloogiline tegur/tegurid. [Wölfel] 

ISO 9613-2 meetod ei too välja arvutusmudelit, kuidas teisendada C0 väärtus 
detsibellidesse, kuid aluseks võib võtta tavapärase situatsiooni, kus 50% valitsevaid 
soodsaid ja 50% valitsevaid homogeenseid ilmastikuolusid peaks andma C0 =3dB. 
[Wölfel] 

Harmoniseerides omavahel Prantsuse siseriiklikus standardis XPS 31-133 toodud päri- 
ja vastutuule tingimused, on C0 väärtus detsibellides on: 

• C0day=1,4 dB 
• C0evening=0,7 dB 
• C0night=0dB 

Kuna põhjalikum analüüs tööstusmüra piirkondadest ei olnud käesoleva töö ajakava 
arvestades võimalik, siis on ülaltoodud põhjustel määramatus tööstusmüra 
arvutustulemuste osas kõige suurem ning seetõttu ka inimeste ja hoonete arv 
müratsoonides kõige ebatäpsem.  

5 ILMASTIK 

5.1 ILMASTIKU PARAMEETRID 

Vastavalt direktiivi määratlusele peab mürauuring esindama keskmisi 
ilmastikutingimusi kogu aasta vältel ja see eeldab, et arvutuste teostamisel tuleb 
arvestada meteoroloogiliste parandusteguritega. 

Üldjoontes võib eristada kolme heli levimise tüüpi vastavalt ilmastiku parameetritele: 

• homogeenne levimine - heli levib sirgjooneliselt; 
• soodne levimine - heli levib nö allatuult ehk heli levib painutatult alla; 
• ebasoodne levimine – heli levib nö vastutuult ehk heli levib painutatult 

üles. 

Arvestades GPG’i, arvutusmeetodeid ning Euroopa Komisjoni poolt tehtud soovitusi, 
on käesoleval juhul ilmastiku parandustegureid arvestatud järgmiselt: 

• päeval (7-19) C0 =1, 4 (50% soodsaid ilmastikutingimusi); 
• õhtul (19-23)  C0=0,7 (75% soodsaid ilmastikutingimusi); 
• öösel (23-7)  C0=0 (100% soodsaid ilmastikutingimusi). 

Kõik auto-, trammi- ja raudteeliikluse ning tööstuse müratasemete arvutused on 
teostatud toodud parameetrite alusel; lennuliikluse müra modelleerimisel on 
sisestatud parameetriteks temperatuur + 15 ºC ja õhurõhk 1013,25 hPa, mis vastavad 
ECAC meetodi soovituslikele väärtustele. 

5.2 TALLINNA ILMASTIK 

Tallinna ilmastiku kohta saadi Eesti Meteoroloogia ja Hüdroloogia Instituudist (EMHI) 
tuulteroos viimase 30.a kohta (1981-2010), mille alusel valitsevad tuule suunad on 
lõuna ja edel, mis on näha joonisel 1. Rahvusvaheliselt aktsepteeritud pikaajalised 
keskmised andmed peavad olema vähemalt 10 aasta kohta [Euroopa Komisjoni 
dokument number C(2003)2801)]. 
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Joonis 3. Tallinna 30.aasta tuulte jaotus suuna ja kiiruse alusel 

Jooniselt võib näha, et pikaajalised keskmised tuultekiirused on valdavalt 1-5m/s, 
Tallinna aasta keskmine temperatuur on 5,5 kraadi (Celsius) ja suhteline õhuniiskus 
81% [http://www.emhi.ee/index.php?ide=6,299]. 

Kuna Tallinn on suhteliselt tiheda hoonestusega ja vahemaad müraallikateni on 
väikesed, siis ilmastikutingimuste mõju müratasemete levikule on üldiselt vähetähtis. 
Kõige rohkem mõjutab tuule suund ja tugevus raudteeliikluse müra levimist 
kilomeetrite kaugusele soodsate ilmastikutingimuste korral. Kuna mürakaart peab 
esitama aasta keskmisi tingimusi, siis selliseid erandeid pikaaegsete müratasemete 
arvutamisel ei arvestata. 

Müra levimise seisukohalt on määravaks tuule suund ja kiirus, lisaks tuule- ja 
temperatuurigradient (ehk vertikaalses suunas temperatuuri ja tuule kiiruse muutus). 

Tallinna linnas on tuulel müratasemete levikule kõige suurem mõju merega piirnevate 
tänavate osas – nt Pirita tee, Paldiski mnt, kus tuul „kannab“ müra kaugemale. 

6 ARVUTUSED 

6.1 ARVUTUSTE PARAMEETRID 

Tähtsamad strateegiliste mürakaartide arvutuste teostamise seaded olid järgmised: 

• Arvutusruudustiku samm 10x10 m; 
• Müratasemete arvutus teostati strateegiliste mürakaartide korral 4 m 

kõrgusel, siseriiklike kaartide korral 2 m kõrgusel; 
• Fassaadipeegeldusi ei arvestatud; 
• Ilmastiku teguritena kasutati GPG ja Euroopa Komisjoni poolt antud 

soovituslikke väärtusi;  
• Fassaadidele mõjuvad müratasemed arvutati 4 m kõrguselt; 
• Inimeste arv ja müratundlike hoonete arv on arvutatud 

modelleerimistarkvaras olevate eelseadistatud algoritmide abil. 

Müramodelleerimise programmis Cadna/A tehtud tähtsamad konfiguratsiooniseaded 
olid: 

• maksimaalne viga 0,1 dB; 
• müraallika-vastuvõtja otsinguraadius 800-2000 m. 
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6.2 ARVUTUSTE TEOSTAMINE 

Siseriiklikuks kasutamiseks mõeldud summaarsed mürakaardid C09 ja C10 on leitud 
liites kokku erinevate allikate poolt põhjustatud müratasemed. Tegemist on ainsa 
kaardiga, mis kirjeldab Tallinna linna tegelikku igapäevast müraolukorda. 

Oluline on märkida, et müraindikaatori Lden näol on tegemist kogu ööpäeva (päev-
õhtu-öö) müraolukorda kirjeldava indikaatoriga, mille leidmisel on arvestatud õhtuse 
aja parandusteguriga +5 dB ja öise aja parandusteguriga +10 dB. Ehk antud väärtust ei 
ole võimalik kontrollida otseste helirõhutasemete mõõtmiste teel. Samuti ei ole Lden 
jaoks kehtestatud siseriiklikke müra normtasemeid ja tegemist on peamiselt Euroopa 
Komisjoni jaoks mõeldud indikaatoriga, mille alusel tehakse statistikat Euroopa 
riikides valitseva keskkonnamüra olukorra kohta. 

6.3 INIMESTE ARVU MÄÄRAMINE MÜRATSOONIDES 

Inimeste arvu määramine eluhoonetes põhineb eluhoonete arvul, suurusel, keskmisel 
leibkonna ja eluruumi suurusel ning elanikkonna arvul linnaosade kaupa. 

Erinevates müratsoonides elavate inimeste arvu määramine on teostatud vastavalt 
direktiivis toodud põhimõttele, kus kogu hoone fassaadile määratakse 4 m kõrguselt 
mõjuv kõrgeim müratase ja kogu vastava hoone elanikkond määratakse selle alusel 
vastavasse müratsooni. Tegelikult mõjuvad hoonete erinevatele fassaadidele erinevad 
müratasemed ja reaalselt paiknevad korterelamu elanikud erinevates müratsoonides 
sõltuvalt korteri asukohast hoones ja akende suunast. Vastavat olukorda iseloomustab 
joonis 4. Erinevates müratsoonides olevate elanike müratingimusi ei saa võrrelda 
sotsiaalministri 4. märtsi 2002. a määruses toodud keskkonnamüra normtasemetega, 
sest määrus kehtestab nõuded eluhoonete välisterritooriumil (maa-ala hoone vahetus 
läheduses, mis on mõeldud puhkuseks). 

 
Joonis 4. Näide hoonele mõjuvatest erinevatest müratasemetest 

Vaikne välispiire on direktiivi tähenduses elamu välispiire, mille Lden arvväärtus, mis 
on mõõdetud maapinnast nelja meetri kõrgusel ja kahe meetrit kaugusel välispiirdest, 
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on üle 20 dB madalam kui kõige suurema Lden väärtusega välispiirdel. Seda olukorda 
kirjeldab mürakaardi väljavõte joonisel 5. 

 
Joonis 5. Näide vaiksest välispiirdest 

Kokkuvõtteks saab öelda, et strateegilise mürakaardistamise põhimõtte alusel 
määratud inimeste arv müratsoonides ülehindab tegelikku olukorda. Samas kui kõik 
riigid teostavad vastavad loendused sama põhimõtte alusel, siis andmed on omavahel 
võrreldavad.  

6.4 HOONETE MÄÄRAMINE MÜRATSOONIDES 

Eluhooned ja müratundlikud hooned (lasteaiad, koolid, haiglad) määratakse sama 
põhimõtte alusel fassaadile mõjuva kõrgeima mürataseme järgi. See tähendab, et kui 
korterelamu paikneb risti tänavaga ja hoone tänavapoolsele fassaadile mõjuvad 
ülejäänud hoonest oluliselt kõrgemad müratasemed, siis nimetatud eluhoone (ja selle 
elanikud) kuulub müratsooni, mis on määratud kõige rohkem mõjutatud fassaadi 
alusel.  
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