
 
Kokkuvõte Tallinna Vanasadama keskkonnamüra uuringust  

 
 
Töö teostajaks oli Akukon OY Eesti Filiaal. 
 
Tallinna Vanasadama keskkonnamüra selgitati arvutuslikult. Müratasemed sadama 
piirkonna ümbruses määrati kasutades Põhjamaade keskkonnamüra arvutamise mudeleid. 
Liiklusmüra arvutamisel kasutati Direktiivis 02/49/EÜ toodud soovituslikku meetodit 
„NMPB-routes-96“ 
Lähteandmetena kasutati Vanasadamat külastavate laevade müraemissioonide 
mõõtmistulemusi, Soomes teostatud erinevate sadamate mürauuringute käigus saadud 
laevade müraemissioone. 
Laevade müraallikate helivõimsustasemed määrati vastavalt standardile NT ACOU 080, 
laevad modelleeriti punkti- ja joonekujuliste müraallikate abil.  
Mürakaardid on koostatud arvestades kõigi ööpäevas sadamat külastatavate laevadega, 
nende paigutusega kaide ääres ja nende seismise ajavahemikega. 
Arvutuste aluseks võeti nädalase perioodi „keskmine standardne ööpäev“ 
Ei arvestatud laevade liikumist, kuna need on lühiajalised võrreldes laevade 
seisuaegadega kai ääres. 
Arvutused teostati kasutades 5x5 m suuruseid arvutusruute. Arvutusala suurus oli 
1500x1800 m. Müratsoonide kaardid arvutati maapinnast 4 meetri kõrgusel*. 
Arvutussuurustena on päevase (07-23) ajavahemiku ja öise (23-07) ajavahemiku müra 
hinnatud tasemed, vastavalt müraindikaatorid Ld ja Ln (sama mis Lnight). Lisaks arvutati 
strateegilised mürakaardid  päeva-õhtu-öömüraindikaatori Lden alusel. 
Tuleviku modelleerimisel on arvestatud AS Tallinna Sadam’a informatsiooniga ning uute 
hoonete modelleerimisel Tallinna Linnaplaneerimise Ameti juhtimisel koostatud 
„Sadama-ala detailplaneeringu eskiisi“ ja Logi Projekt OÜ poolt koostatud „Logi tn 8, 9 
ja 10 kinnistute ja lähiala detailplaneeringuga“. 
 
Esitatud mürakaardid: 
 
Strateegiliste mürakaartide nimekiri 

 
A01- strateegiline mürakaart: kirjeldab olemasolevat müraolukorda 2006. a. suvise 
ajagraafiku alusel ilma linnaliikluseta, kui sadamas on korraga 4 matkelaeva – 
müraindikaator Lden; 
 
A02- strateegiline mürakaart: kirjeldab olemasolevat müraolukorda 2006. a. suvise 
ajagraafiku alusel koos linnaliiklusega, kui sadamas on korraga 4 matkelaeva – 
müraindikaator Lden; 
 
A03- strateegiline mürakaart: kirjeldab olemasolevat müraolukorda 2006. a. talvise 
ajagraafiku alusel ilma linnaliikluseta – müraindikaator Lden; 
 



A04- strateegiline mürakaart: kirjeldab olemasolevat müraolukorda 2006. a. talvise 
ajagraafiku alusel koos linnaliiklusega – müraindikaator Lden; 
 
A05- kirjeldab olemasolevat müraolukorda 2006. a. suvise ajagraafiku alusel päevasel 
ajavahemikul (07-23) ilma linnaliikluseta, kui sadamas on korraga 4 matkelaeva – 
müraindikaator Ld; 
 
A06- kirjeldab olemasolevat linnaliiklusest tingitud müraolukorda päevasel ajavahemikul 
(07-23) – müraindikaator Ld; 
 
A07- kirjeldab olemasolevat müraolukorda 2006. a. suvise ajagraafiku alusel päevasel 
ajavahemikul (07-23) koos linnaliiklusega, kui sadamas on korraga 4 matkelaeva – 
müraindikaator Ld; 
 
A08- kirjeldab olemasolevat müraolukorda 2006. a. suvise ajagraafiku alusel öisel 
ajavahemikul (23-07) – müraindikaator Ln; 
 
A09- kirjeldab olemasolevat linnaliiklusest tingitud müraolukorda öisel ajavahemikul 
(23-07) – müraindikaator Ln; 
 
A10- kirjeldab olemasolevat müraolukorda 2006. a. suvise ajagraafiku alusel öisel 
ajavahemikul (23-07) koos linnaliiklusega – müraindikaator Ln; 
 
A11- kirjeldab olemasolevat müraolukorda 2006. a. talvise ajagraafiku alusel päevasel 
ajavahemikul (07-23) koos linnaliiklusega – müraindikaator Ld; 
 
A12- kirjeldab olemasolevat müraolukorda 2006. a. talvise ajagraafiku alusel öisel 
ajavahemikul (23-07) koos linnaliiklusega – müraindikaator Ld; 
 
A13- kirjeldab müraolukorda peale sadama-ala väljaarendamist päevasel ajavahemikul 
(07-23) suvisel ajal ilma linnaliikluseta, kui sadamas on korraga 6 matkelaeva – 
müraindikaator Ld; 
 
A14- kirjeldab müraolukorda peale sadama-ala väljaarendamist öisel ajavahemikul (23-
07) suvisel ajal ilma linnaliikluseta, kui sadamas on korraga 6 matkelaeva – 
müraindikaator Ln. 
 
 
Järeldused 

 
Sadama müra piirtaseme arvsuurust 65 dBA päevasel ajavahemikul ei ületata lähimate 
müratundlike hoonete juures. Suvise perioodi öise ajavahemiku piirtaseme arvsuurus 50 
dBA on ületatud lähimate müratundlike hoonete (Paadi tn 14A, hotell Laeva tn 6/ Paadi 
tn 5, Uus-Sadama 21/23/25) juures; kriitilise taseme arvsuurus 55 dBA on ületatud Uus-
Sadama tn 22 juures. 



Talvisel ajavahemikul on seoses kiirlaevade talvitumisega Admiraliteedibasseinis kogu 
Admiraliteedibasseini ümbrus käsitletav öisel ajavahemikul kriitilise alana, kus 
lähimatele müratundlikele hoonetele (eluhoone Paadi tn 14A, hotell Laeva tn 6/ Paadi tn 
5) võivad mõjuda üle kriitilise taseme ulatuvad müratasemed. 
 
Hinnangulise inimeste arvu leidmisel Vanasadama mürapiirkonna ehitistes arvestati 
laevade ja autoliikluse koosmõjuga. 
 
Hinnanguline ja lähima sajani ümardatud inimeste arv mürapiirkonna ehitistes 
 
 Päeva-õhtu-öö 

müraindikaator Lden 
Öö müraindikaator 
Ln 

Müratsoon dB Inimeste arv (ümardatud lähima sajani) 
50-54 0 800 
55-59 0 700 
60-64 800 0 
65-69 700 0 
70-75 0 0 
≥75 0 0 
 
* Märkus 
Kuna mürakaardid on arvutatud ainult kõrgusel 4 m, samuti puuduvad müra tasemed 
hoonete fassaadidel ei ole kaardid kasutatavad detailplaneeringute kooskõlastamisel. 
Detailplaneeringute kooskõlastamiseks on vajalikud täiendavad, detailsemad uuringud 
müratasemete leidmiseks hoonete fassaadidel, lokaalsetest müraallikatest (nagu 
kauplused, tanklad, parkimisplatsid jt..) põhjustatud müratasemete arvestamiseks. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


