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1. SISSEJUHATUS 
Vajadus ja kohustus koostada Tallinna linna välisõhus leviva müra (edaspidi 
keskkonnamüra) vähendamise tegevuskava tuleneb välisõhu kaitse seadusega üle 
võetud keskkonnamüra hindamist ja kontrollimist käsitleva Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu direktiivist 2002/49/EÜ (linnastutes, kus elab vähemalt 100 000 elanikku). 
Direktiivi kohaselt peavad liikmesriikide pädevad asutused koostama ühiste 
näitajate põhjal strateegilised mürakaardid, et saada ülevaade müraolukorrast ja 
teavitada avalikkust müra toimest. Mürakaardi põhjal saab koostada ja rakendada 
tegevuskava, et keskkonnamüra vältida, ennetada ja vähendada ning säilitada selle 
tase seal, kus see on madal. 

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

Esimene Tallinna linna keskkonnamüra vähendamise tegevuskava koostati aastatel 
2008—2009.1 Tegevuskava on üle vaadatud ja täiendatud Tallinna Keskkonnaameti 
ja keskkonnakonsultatsiooni ettevõtte Estonian, Latvian & Lithuanian Environment 
OÜ (ELLE) koostöös 2012.—2013. a, võttes arvesse 2012. a üle vaadatud ja 
täiendatud Tallinna linna strateegilise mürakaardi tulemusi2. Samuti on üle 
vaadatud elluviidud ja elluviimata tegevused ning nende põhjal koostatud järgmise 
viie aasta tegevuste loetelu. Tegevuskava ülevaatamisel ja täiendamisel on 
lähtutud algse tegevuskava ülesehitusest ja loogikast. Tegevuskavaga ei määrata 
konkreetseid tegevusi üksikobjektide müraolukorra parandamiseks. Müra 
vähendamise tegevuskava ülevaatamist toetab Keskkonnainvesteeringute Keskus. 

Sotsiaalministri 29. juuni 2005 määrusega nr 87 „Välisõhu strateegilise mürakaardi 
ja välisõhus leviva müra vähendamise tegevuskava sisule esitatavad 
miinimumnõuded” tegevuskava sisule esitatavatest miinimumnõuetest annab 
ülevaate Tabel 1. 

Tabel 1. Keskkonnamüra vähendamise tegevuskavale esitatavad 
miinimumnõuded ja teema käsitlus käesolevas dokumendis 
Nõude kirjeldus Teema käsitlus 

käesolevas 
dokumendis 

Tiheasustusega piirkonna kirjeldus, tänavate, maanteede, raudteede või 
lennujaamade ning muude arvessevõetavate müraallikate loetelu 

Ptk 2 

Välisõhus leviva müra põhjustaja isikut identifitseerivad andmed Ptk 3 
Õigusliku raamistiku kirjeldus Ptk 4 
Sotsiaalministri 29. juuni 2005 määruse nr 87 §-des 3—6 määratletud ja 
esitatud kasutusel olevad müraindikaatorid ja nende piirväärtused 

Ptk 5 

Müra kaardistamise tulemuste kokkuvõte Ptk-d 6 ja 7.2 
Andmed müraga kokkupuutuvate inimeste hinnangulise arvu ja 
üksikasjad parandamist vajavate olukordade ja probleemide kohta 

Ptk 7.1 

Üldsusega konsulteerimise protokoll Ptk 8 

                                            
1 Akukon Oy Eesti filiaal 2009. Tallinna linna välisõhus leviva keskkonnamüra vähendamise 
tegevuskava 
2 Akukon Oy Eesti filiaal 2012. Tallinna linna strateegilise mürakaardi ülevaatamine ja 
täiendamine 
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Nõude kirjeldus Teema käsitlus 
käesolevas 
dokumendis 

Esitatud kehtivad müra vähendamise meetmete ja ettevalmistatavate 
projektide loetelu 

Ptk 10 

Andmed toimingute kohta, mida pädevad asutused kavatsevad järgmise 
viie aasta jooksul teha, sealhulgas kõik vaiksete piirkondade säilitamise 
meetmed 

Ptk-d 10 ja 11 

Pikaajalise strateegia kirjeldus Ptk 12 
Teave, juhul kui see on olemas, abinõude maksumuse kohta (eelarved, 
kulutasuvuse hindamiseks kuludetulude analüüs) 

Ptk-d 10 ja 11 

Kindlaks määratud tegevuskava rakendajad, rakendamise tähtajad ning 
tulemuste hindamiseks kavandatud meetmed 

Ptk 11 

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

Direktiivi üks eesmärke on see, et liikmesriigid rakendaksid mürakaardistamise 
tulemuste põhjal koostatud keskkonnamüra vältimise ja vähendamise 
tegevuskavad. 

Keskkonnamüra vähendamise tegevuskava eesmärk on vähendada 
keskkonnamüra ja selle mõju inimestele ning kaitsta vaikseid piirkondasid 
(alasid). 

Lisaks tegevuskava koostamise miinimumnõuetele on tegevuskava koostamisel 
lähtutud järgmistest allikatest: 

• SILENCE Practitioner Handbook for Local Noise Action Plans, 
www.silence-ip.org; 

• Research into quiet areas, Recommendations for identification, 
September 2006, Department for Environment, Food and Rural 
Affairs, www.defra.gov.uk; 

• Helsingin kaupungin meluntorjunnan toimintasuunnitelma 2008 
LUONNOS 17.7.2008, WSP Finland Oy; 

• Good Practice for Strategic Noise Mapping and the Production of 
Associated Data on Noise Exposure. Koostaja: European 
Commission Working Group Assessment of Exposure to Noise 
(WG-AEN). 

1.1. Ülevaade müraga seonduvatest kaebustest Tallinna 
linnas 

Terviseameti andmetel on Tallinnast perioodil 2004.—2012. a (2012. a puhul on 
tegemist andmetega kuni 26. novembrini 2012) laekunud 577 kaebust müra 
häirivuse kohta. Joonis 1 annab ülevaate esitatud mürakaebustest. Joonis 1 põhjal 
on näha, et kaks kõige suuremat müraga seonduvate kaebuste põhjustajat on hoone 
tehnokommunikatsioonid (tehnoseadmed, kokku 176 kaebust) ning ettevõtted 
(kokku 143 kaebust). Aastatel 2004, 2005, 2009, 2011 ja 2012 on kõige rohkem 
kaebusi esitatud hoone tehnokommunikatsioonide (tehnoseadmete) põhjustatud 
häiringute kohta, aastatel 2006, 2007 ja 2008 aga ettevõtete põhjustatud 
häiringute kohta. 2010. aastal laekus Terviseameti andmetel kaebusi hoone tehno-
kommunikatsioonide (tehnoseadmetest) ja ettevõtete põhjustatud häiringute kohta 
võrdsel hulgal. Vaadeldaval perioodil laekus vähim kaebusi hoone sisseehitatud 
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objektide põhjustatud häiringute kohta (kokku 71 kaebust) ning transpordi 
põhjustatud häiringute kohta (kokku 75 kaebust). Muude müra põhjustavate 
häiringutega (ehitusmüra, remont, olmemüra) seotud kaebusi laekus vaadeldaval 
üheksal aastal kokku 112. 

Terviseameti koostatud Tallinna keskkonnamüraga seonduvate kaebuste koond on 
esitatud tegevuskava lisas 1. 
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Joonis 1. Müraga seonduvad kaebused Tallinnas aastatel 2004—2012 



Välisõhus leviva müra vähendamise tegevuskava Tallinnas aastateks 2014–2018. Kinnitamiseks 

8/107  Estonian, Latvian and Lithuanian Environment OÜ 

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

2.1. Tiheasustusega piirkonna kirjeldus 
Tallinn on Eesti Vabariigi pealinn, mille pindala on 159,2 km2. Tallinn on jagatud 
kaheksaks linnaosaks: Haabersti, Kesklinn, Kristiine, Lasnamäe, Mustamäe, Nõmme, 
Pirita ja Põhja-Tallinn. 

Aruande „Tallinn arvudes 2013”3 järgi on Tallinnas 01.01.2013 seisuga 
419 830 elanikku. Tallinna keskmine asustustihedus on eelmainitud andmete põhjal 
2637 in/km2. Linnaosade kaupa jaguneb Tallinna elanikkond järgmiselt: 

Tabel 2. Tallinna elanike arv linnnaosade kaupa 
Linnaosa Elanikke Pindala km² 
Haabersti 42 839 22,17 
Kesklinn 52 820 30,62 
Kristiine 30 274 7,87 
Lasnamäe 116 490 27,41 
Mustamäe 64 425 8,15 
Nõmme 38 049 29,16 
Pirita 17 019 18,69 
Põhja-Tallinn 56 914 15,16 

Tallinnaga piirnevad omavalitsused on Jõelähtme, Harku, Kiili, Rae, Saku, Saue ja 
Viimsi vald ning Maardu ja Saue linn. 

2.2. Teede ja tänavate, raudteede, lennujaama ning muude 
arvessevõetavate müraallikate loetelu 

Alljärgnevalt on esitatud Tallinna teede ja tänavate, raudteede, lennujaama ning 
muude strateegilise mürakaardi ülevaatamisel ja täiendamisel arvesse võetud 
müraallikate ülevaade. Selle aluseks on strateegilise mürakaardi seletuskiri4. 

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

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

2012. aastal arvestati Tallinna linna välisõhu 2010. a strateegilise mürakaardi 
koostamisel kolme raudteeharuga suunal Tallinn—Narva, Tallinn—Paldiski, Tallinn—
Viljandi/Pärnu. Tallinna-siseselt võib rongiliikluse jagada kolme suunda: Balti jaam 
— Ülemiste, Balti jaam — Laagri, Balti jaam — Männiku. Kokku on Tallinna-siseste 
raudteelõikude pikkus eri suundadel 37,8 km. 

                                            
3 Tallinn arvudes 2013. Tallinna Linnavalitsus. http://www.tallinn.ee/est/Tallinn-arvudes 
(20.06.2013) 

4 Tallinna linna strateegilise mürakaardi ülevaatamine ja täiendamine. Seletuskiri. Akukon Oy Eesti 
filiaal. Tallinn 2012. 
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Tallinnas sõidavad kolme tüüpi rongid: elektri- ja diiselmootoriga reisirongid ning 
diiselveduriga kaubarongid. 

Mürakaardi arvutamisel lähtuti kogu Tallinna linna territooriumil toimuvast 
raudteeliiklusest. 

2012. aastal valminud Tallinna linna välisõhu strateegilise mürakaardi koostamisel, 
milleks kasutati 2010. aasta andmeid, arvestati ka Tallinna trammiliiklusega. 
Tallinnas on neli trammiliini: 1 (Kopli—Kadriorg), 2 (Kopli—Ülemiste), 3 (Tondi—
Kadriorg) ja 4 (Tondi—Ülemiste). Trammidepood asuvad Koplis ja Kitsekülas. 
Trammid alustavad sõitmist kell 5.10 hommikul ja lõpetavad kell 00.25 öösel. 
Trammide sõiduintervallid on enamasti 8—10 minutit, tipptunnil 5—6 minutit. 
Trammiliinide kogupikkus on 36,9 km. 

Lennart Meri Tallinna lennujaam on Eesti suurim rahvusvaheline lennujaam, mis 
asub Tallinna kesklinnast 4 km kagus Ülemiste järve idakaldal. Lennujaamal on üks 
ida-läänesuunaline tõusu- ja maandumisrada pikkusega 3070 meetrit, millel on ida- 
ja läänepoolne õhukoridor (vastavalt rada 26 ja rada 08). Tallinna lennujaam ei 
vasta põhilennujaama kriteeriumile direktiivi 2002/49/EÜ tähenduses, mille alusel 
on põhilennujaamas üle 50 000 liikumise (õhkutõusmine või maandumine) aastas. 
Seetõttu ei ole Tallinna lennujaamal kohustust koostada iseseisev strateegiline 
mürakaart ja tegevuskava. 

Tallinna linna üldplaneeringu5 maakasutusplaani järgi on Tallinnas 108 eri 
suurusega tööstuspiirkonda. Suuremad tööstusettevõtete alad (sh sadamaalad) 
paiknevad järgmiselt: 

- Lasnamäel Suur-Sõjamäe ja Peterburi tee vaheline ala, Suur-Sõjamäe tee 
ümbrus; 

- Mustamäel Mustamäe tee ja Laki tn vaheline ala; 

- Mustamäel Akadeemia tee ja Mäepealse tn vaheline ala; 

- Nõmmel Männiku tee ja Silikaltsiidi tn ümbrus; 

- Põhja-Tallinnas Sõle, Sitsi ja Kopli tänava vaheline ala; 

- Põhja-Tallinnas Kopli tn ning Bekkeri ja Meeruse sadama vaheline ala; 

- Põhja-Tallinnas sadamaalad Kopli poolsaare ida- ja läänekaldal. 

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

                                            
5 Tallinna linna üldplaneering. http://www.tallinn.ee/est/ehitus/Tallinna-linna-uldplaneering 
(17.01.2013) 
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3. KESKKONNAMÜRA PÕHJUSTAJA ISIKUT 
IDENTIFITSEERIVAD ANDMED 

Alljärgnevas tabelis (Tabel 3) on esitatud müra põhjustaja isikut identifitseerivad 
andmed. Müra põhjustajana peetakse silmas infrastruktuuri omanikku (teed ja 
tänavad, raudteed, lennujaam, sadam, tööstusettevõtted), mitte konkreetseid 
müratekitajaid. Nii näiteks kasutavad lennujaama paljude isikute lennukid, mis 
kõik on iseenesest üksikud müraallikad, ent lennujaama valdaja on AS Tallinna 
Lennujaam. Sarnane on olukord ka teiste infrastruktuuriliste müraallikatega. 

Tabel 3. Müra põhjustaja isikut identifitseerivad andmed 

Müra põhjustaja Isik Andmed 

Autoliiklus 

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

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

Raudteeliiklus 

AS Eesti Raudtee 

Registrikood 11575838 
Toompuiestee 35, Tallinn 
15073  
www.evr.ee 

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

Lennuliiklus AS Tallinna Lennujaam 

Registrikood 10349560 
Lennujaama tee 12, Tallinn 
11101  
www.tallinn-airport.ee 

Reisilaevad (Tallinna 
Vanasadam) AS Tallinna Sadam 

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

Tööstus- ja 
tootmisettevõtted  

Müraallikapõhised 
- 
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4. ÕIGUSRAAMISTIKU KIRJELDUS 

4.1. Õigusaktid 
Eesti õigusaktidega on üle võetud keskkonnamüra direktiiv 2002/49/EÜ6. Direktiivi 
eesmärk on määratleda ühtne lähenemisviis, et vältida, ennetada või vähendada 
keskkonnamüraga kokkupuutumisest tingitud kahjulikke mõjusid (sh häirivust). 
Samuti on direktiivi eesmärk anda alus ühenduse meetmete arendamiseks, millega 
vähendatakse peamiste müraallikate (maantee- ja raudteesõidukid ning 
infrastruktuur, lennukid, välistingimustes kasutatavad ja tööstusseadmed ning 
liikurmasinad) tekitatud müra. 

Keskkonnamüraga seonduvat reguleerivad Eestis peamiselt järgmised õigusaktid: 

- välisõhu kaitse seadus7; 

- rahvatervise seadus8; 

- sotsiaalministri 29. juuni 2005 määrus nr 87 „Välisõhu strateegilise 
mürakaardi ja välisõhus leviva müra vähendamise tegevuskava sisule 
esitatavad miinimumnõuded”9; 

- sotsiaalministri 4. märtsi 2002 määrus nr 42 „Müra normtasemed elu- ja 
puhkealal, elamutes ning ühiskasutusega hoonetes ja mürataseme mõõtmise 
meetodid”10; 

- sotsiaalministri 6. mai 2002 määrus nr 75 „Ultra- ja infraheli 
helirõhutasemete piirväärtused ning ultra- ja infraheli helirõhutasemete 
mõõtmine”11; 

- majandus- ja kommunikatsiooniministri 16. detsembri 2009 määrus nr 124 
„Nõuded välitingimustes kasutatavate seadmete poolt tekitatavale mürale, 
mürataseme mõõtmisele ja mürataseme märgistamisele ning välitingimustes 
kasutatavate seadmete vastavushindamise kord”12; 

- keskkonnaministri 4. märtsi 2011 määrus nr 16 „Välisõhus leviva müra 
piiramise eesmärgil planeeringu koostamisele esitatavad nõuded”13. 

Välisõhu kaitse seadus reguleerib tegevust, millega kaasneb välisõhu keemiline või 
füüsikaline mõjutamine. Seaduses käsitletakse keskkonnamüra, millega 
ühtlustatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2002/49/EÜ nõuded. 

                                            
6 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2002/49/EÜ, 25. juuni 2002, mis on seotud keskkonnamüra 
hindamise ja kontrollimisega. 

7 RT I 2004, 43, 298. Välisõhu kaitse seadus. Vastu võetud 05.05.2004. 

8 RT I 1995, 57, 978. Rahvatervise seadus. Vastu võetud 14.06.1995. 

9 RTL 2005, 78, 1092. Välisõhu strateegilise mürakaardi ja välisõhus leviva müra vähendamise 
tegevuskava sisule esitatavad miinimumnõuded. Sotsiaalministri 29. juuni 2005 määrus nr 87. 

10 RTL 2002, 38, 511. Müra normtasemed elu- ja puhkealal, elamutes ning ühiskasutusega hoonetes ja 
mürataseme mõõtmise meetodid. Sotsiaalministri 4. märtsi 2002 määrus nr 42. 

11 RTL 2002, 58, 887. Ultra- ja infraheli helirõhutasemete piirväärtused ning ultra- ja infraheli 
helirõhutasemete mõõtmine. Sotsiaalministri 6. mai 2002 määrus nr 75. 

12 RTL 2009, 95, 1388. Nõuded välitingimustes kasutatavate seadmete poolt tekitatavale mürale, 
mürataseme mõõtmisele ja mürataseme märgistamisele ning välitingimustes kasutatavate seadmete 
vastavushindamise kord. Majandus- ja kommunikatsiooniministri 16. detsembri 2009 määrus nr 124. 

13 RT I, 09.03.2011, 22. Välisõhus leviva müra piiramise eesmärgil planeeringu koostamisele esitatavad 
nõuded. Keskkonnaministri 4. märtsi 2011 määrus nr 16. 
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Seadusega on strateegilise mürakaardi ja tegevuskavade koostamise kohustus 
pandud müraallika valdajale. Seaduse järgi teostab keskkonnamüra üle järelevalvet 
Terviseamet ja tema allasutused. 

Rahvatervise seadus sätestab, et Sotsiaalministeeriumi ülesannete hulka kuulub 
füüsikaliste ohutegurite, sh müra, vibratsiooni ja mitteioniseeriva kiirguse 
piirväärtuste ning nende mõõtmise meetodite kehtestamine. Samas paneb seadus 
kohalikule omavalitsusele ülesande korraldada tervisekaitsealaste õigusaktide (sh 
müra) täitmist ja kontrollida nende järgimist kohaliku omavalitsuse maa-alal. 

Sotsiaalministri 4. märtsi 2002 määrus nr 42 „Müra normtasemed elu- ja puhkealal, 
elamutes ning ühiskasutusega hoonetes ja mürataseme mõõtmise meetodid” 
sätestab müra riigisisesed normtasemed. Müra normtasemete puhul lähtutakse 
päevasest (kella 7—23) ja öisest ajavahemikust (kella 23—7), müraallika liigist, 
müra iseloomust ja keskkonnamüra korral hoonestatud või hoonestamata ala 
kategooriast. 

Sotsiaalministri 29. juuni 2005 määrus nr 87 „Välisõhu strateegilise mürakaardi ja 
välisõhus leviva müra vähendamise tegevuskava sisule esitatavad miinimumnõuded” 
on kehtestatud välisõhu kaitse seaduse alusel. Määrusega sätestatakse välisõhu 
strateegilise mürakaardi ja müra vähendamise tegevuskava koostamise nõuded. 
Strateegilise mürakaardi koostamisel tuleb müra hindamisel kasutada pikaajalisi 
müraindikaatoreid Lden ja Lnight vastavalt direktiivi 2002/49/EÜ määratlusele. 
Vajaduse korral lubab direktiiv kasutada täiendavaid müraindikaatoreid ja nendega 
seotud normtasemeid. Müraindikaatorite arvsuurused määratakse kindlaks 
arvutustega. Kui arvutusteks vajalikud andmed müraallika kohta puuduvad, 
kasutatakse müratasemete mõõtmisi ja/või direktiivi rakendusdokumenti „Good 
Practice Guide for Strategic Noise Propagation and the Production of Associated 
Data on Noise Exposure”14 (edaspidi GPG). Müra prognoositakse üksnes arvutustega. 
Määruses esitatakse strateegilise mürakaardi ja müra vähendamise tegevuskava 
koostamise miinimumnõuded ning järelevalveasutusele andmete esitamise juhised. 

Sotsiaalministri 6. mai 2002 määrus nr 75 „Ultra- ja infraheli helirõhutasemete 
piirväärtused ning ultra- ja infraheli helirõhutasemete mõõtmine” on kehtestatud 
rahvatervise seaduse alusel. Määrusega kehtestatakse inimeste tervisekahjustuste 
ja ebameeldivate aistingute vältimiseks ultra- ja infraheli helirõhutasemete 
piirväärtused elamutes ning ühiskasutusega hoonetes. 

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 16. detsembri 2009 määrus nr 124 „Nõuded 
välitingimustes kasutatavate seadmete poolt tekitatavale mürale, mürataseme 
mõõtmisele ja mürataseme märgistamisele ning välitingimustes kasutatavate 
seadmete vastavushindamise kord” on kehtestatud masina ohutuse seaduse alusel. 
Määrusega kehtestatakse loetelu välitingimustes kasutatavatest seadmetest, 
millele kohaldatakse määrusega garanteeritud helivõimsuse taseme piirväärtusi, 
ning loetelu seadmetest, millele kohaldatakse garanteeritud helivõimsuse taseme 
märgistamise nõudeid, ning nende seadmete täpne määratlus. Samuti 
kehtestatakse määrusega seadmete garanteeritud helivõimsuse taseme 
piirväärtused ja seadmete mürataseme mõõtmise nõuded ning seadme 
vastavushindamise kord. Lisaks kehtestatakse garanteeritud helivõimsuse taseme 
märgistamise ning vastavusmärgi paigaldamise nõuded. 

Keskkonnaministri 4. märtsi 2011 määrus nr 16 „Välisõhus leviva müra piiramise 
eesmärgil planeeringu koostamisele esitatavad nõuded” on kehtestatud välisõhu 

                                            
14 Good Practice Guide for Strategic Noise Mapping and the Production of Associated Data on Noise 
Exposure, Version 2, 13th January 2006, European Commission Working Group Assessment of Exposure 
to Noise (WG-EAN). http://ec.europa.eu/environment/noise/pdf/wg_aen.pdf (17.01.2013) 



Välisõhus leviva müra vähendamise tegevuskava Tallinnas aastateks 2014–2018. Kinnitamiseks 

Estonian, Latvian and Lithuanian Environment OÜ     13/107 

kaitse seaduse alusel. Määrusega kehtestatakse nõuded sellise planeeringu 
koostamisele, millega kaasneb oluline mürahäiring. 

4.2. Riigisisesed strateegiad, arengukavad ja tegevusplaanid 
Eesti keskkonnastrateegia15 üks eesmärke on viia tehiskeskkonna seisund 
vastavusse tervisekaitse ja säästva arengu põhimõtetega, mis näeb ette ka 
müratasemete alandamise. 

Tallinna linna peamine müraallikas on liikluses olevad mootorsõidukid. Eesti 
keskkonnastrateegia järgi on viimase 10—15 aasta jooksul Eestis märgatavalt 
suurenenud mootorsõidukite hulk ja aeglustunud ühistranspordi areng. Autode 
hulga kasv ja suuremahulised transiitveod nii raudteede kui ka maanteede kaudu 
tekitavad müra. 

Ulatuslik klassikalise taristuta uusasumite teke ja aiandusühistutest püsiasumite 
kujunemine tingib valglinnastumise ja pendelränne suurendab järjest mürasaastet 
linnast väljuvate maanteede ääres. 

Eesti keskkonnastrateegia keskkonnakaitselised soovitused, mis vähendaksid 
Tallinna linnas mürast tulenevat saastet, on järgmised: 

- eelistada võimaluse korral autotranspordile raudteetransporti, mis on 
tunduvalt keskkonnahoidlikum; 

- luua tingimused ühistranspordi eelisarenguks; 

- ergutada vähese saastega sõidukite, sh elektrisõidukite ulatuslikumat 
kasutamist. 

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium on välja töötanud ja Vabariigi Valitsus 
vastu võtnud transpordi arengukava 2006—2013. 

Transpordi arengukava 2006—201316 järgi avaldab transpordisektor mitmesugust 
negatiivset keskkonnamõju, sh tekitab müra, mida on oluline silmas pidada 
transpordisektori arendamisel. Arengukava näeb ette järgmised meetmed, mis 
vähendaksid ka müra: 

- inimeste liikumisvajaduste ja autost sõltumise vähendamine; 

- keskkonnahoidlike tehnoloogiate kasutuselevõtu stimuleerimine; 

- transpordi põhjustatud negatiivsete keskkonnamõjude ennetamine ja 
tagajärgede leevendamine; 

- ühistranspordi konkurentsivõime parandamine; 

- kergliikluse soodustamine. 

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium on 2012. a algatanud transpordi 
arengukava koostamise aastateks 2014—2020. Müra vähendamise tegevuskava 
täitmisel tuleb arvestada ka nimetatud dokumendis toodud arengusuundi, mis 
aitavad parandada Tallinna müraolukorda. 

 

                                            
15 Eesti keskkonnastrateegia aastani 2030. Riigikogu, 14.02.2007. 
http://www.envir.ee/orb.aw/class=file/action=preview/id=1158177/KS_loplil_riigikokku_pdf.pdf 
(17.01.2013) 

16 Transpordi arengukava 2006—2013. Riigikogu, 24.01.2007. 
https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/0000/1278/4604/12784610.pdf (17.01.2013) 



Välisõhus leviva müra vähendamise tegevuskava Tallinnas aastateks 2014–2018. Kinnitamiseks 

14/107  Estonian, Latvian and Lithuanian Environment OÜ 

4.3. Tallinna linna üld- ja teemaplaneeringud ning muud 
arengudokumendid 

Alljärgnevalt on nimetatud üld- ja teemaplaneeringud ning muud asjakohased 
arengudokumendid, millega on arvestatud tegevuskava koostamisel ja 
ülevaatamisel. 

Üldplaneeringud: 

- Tallinna linna üldplaneering 

- Mustamäe linnaosa üldplaneering17; 

- Paljassaare ja Russalka vahelise rannaala üldplaneering18; 

- Pirita linnaosa üldplaneering19; 

- Haabersti linnaosa üldplaneering (vastu võetud20; 

- Kristiine linnaosa üldplaneering (algatatud)21; 

- Lasnamäe elamualade üldplaneering22; 

- Lasnamäe tööstusalade üldplaneering (algatatud)23; 

- Põhja-Tallinna linnaosa üldplaneering (algatatud)24; 

- Nõmme linnaosa üldplaneering (algatatud)25. 

Teemaplaneeringud: 

- Tallinna tänavavõrk ja kergliiklusteed (algatatud)26; 

                                            
17 Mustamäe linnaosa üldplaneeringu kehtestamine. Tvk 22.06.2006 otsus nr 230. 
http://www.tallinn.ee/est/ehitus/Mustamae-linnaosa-uldplaneering-Kehtestatud 
(17.01.2013) 

18 Paljassaare ja Russalka vahelise rannaala üldplaneeringu kehtestamine. Tvk 16.12.2004 
määrus nr 54. http://www.tallinn.ee/est/ehitus/Paljasaare-ja-Russalka-vahelise-ranna-ala-
uldplaneering-Kehtestatud (17.01.2013) 
19 Pirita linnaosa üldplaneeringu kehtestamine. Tvk 17.09.2009 otsus nr 179. 

http://www.tallinn.ee/est/ehitus/Pirita-linnaosa-uldplaneering-Kehtestatud (17.01.2013) 

20 Haabersti linnaosa üldplaneeringu vastuvõtmine. Tvk 10.03.2011 otsus nr 28. 

http://www.tallinn.ee/est/ehitus/Haabersti-linnaosa-uldplaneering (17.01.2013) 
21 Kristiine linnaosa üldplaneering. 

http://www.tallinn.ee/est/ehitus/Kristiine-linnaosa-uldplaneering-2 (17.01.2013)  

22 Lasnamäe elamualade üldplaneeringu kehtestamine. Tvk 21.10.2010 otsus nr 238. 

http://www.tallinn.ee/est/ehitus/Lasnamae-elamualade-uldplaneering (17.01.2013) 

23 Lasnamäe tööstusalade üldplaneering.  

http://www.tallinn.ee/est/ehitus/Lasnamae-toostusalade-uldplaneering (17.01.2013) 

24 Põhja-Tallinna linnaosa üldplaneering.  

http://www.tallinn.ee/est/ehitus/Pohja-Tallinna-linnaosa-uldplaneering (17.01.2013) 

25 Nõmme linnaosa üldplaneering. 

http://www.tallinn.ee/est/ehitus/Nomme-linnaosa-uldplaneering (17.01.2013) 

26 Tallinna tänavavõrk ja kergliiklusteed.  
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- Kõrghoonete paiknemine Tallinnas27; 

- Pirita jõeoru maastikukaitseala puhkevõimaluste planeerimine (algatatud)28; 

- Tallinna rohealad (algatatud)29; 

- Nõmme-Mustamäe maastikukaitseala puhkevõimaluste planeerimine 
(algatatud)30. 

Arengudokumendid: 

- Tallinna arengukava 2014—202031; 

- Tallinna vanalinna arengukava 2012-2021(algatatud)32; 

- Tallinna ühistranspordi arengukava 2011—2020 projekt (algatatud)33; 

- Strateegia „Tallinn 2030”34; 

- Tallinna keskkonnastrateegia aastani 203035; 

- Tallinna eelarvestrateegia aastateks 2014—201736; 

- Kesklinna linnaosa arengukava aastateks 2012—201637; 

- Haabersti linnaosa arengukava aastateks 2011—201438; 

                                                                                                                             

http://www.tallinn.ee/est/ehitus/Tallinna-tanavavork-ja-kergliiklusteed (17.01.2013) 
27 Teemaplaneeringu „Kõrghoonete paiknemine Tallinnas” kehtestamine. Tvk 16.04.2009 
otsus nr 77. https://oigusaktid.tallinn.ee/?id=3001&aktid=114079 (08.03.2013) 

28 Pirita jõeoru maastikukaitseala puhkevõimaluste planeerimine. 
http://www.tallinn.ee/est/ehitus/Pirita-joeoru-maastikukaitseala-puhkevoimaluste-
planeerimine (08.03.2013) 
29 Tallinna rohealad. http://www.tallinn.ee/est/ehitus/Tallinna-rohealad (08.03.2013) 
30 Nõmme-Mustamäe maastikukaitseala puhkevõimaluste planeerimine. 
http://www.tallinn.ee/est/ehitus/Nomme-Mustamae-maastikukaitseala-puhkevoimaluste-
planeerimine (08.03.2013) 

31 Tallinna arengukava 2014—2020. 

http://www.tallinn.ee/est/Tallinna-arengukava-2013-2020-projekt (17.01.2013) 

32 Vanalinna arengukava projekt. http://www.tallinn.ee/est/Vanalinna-arengukava (17.01.2013) 
33 Tallinna ühistranspordi arengukava 2011—2020 projekt. 

http://www.tallinn.ee/est/Tallinna-uhistranspordi-arengukava-2011-2020-projekt (17.01.2013) 

34 Strateegia „Tallinn 2030” kinnitamine. Tvk 04.11.2010 otsus nr 255. 

https://oigusaktid.tallinn.ee/?id=3001&aktid=118878 (17.01.2013) 
35 Tallinna keskkonnastrateegia aastani 2030. Tvk 16.06.2011 otsus nr 107. 
https://oigusaktid.tallinn.ee/?id=3001&aktid=120867&fd=1&leht=1&q_sort=elex_akt.akt_vk
p (17.01.2013) 

36Tallinna eelarvestrateegia aastateks 2014-2017 
https://oigusaktid.tallinn.ee/?id=3001&aktid=123496&fd=1&leht=1&q_sort=elex_akt.akt_vk
p (20.06.2013) 

37 Kesklinna linnaosa arengukava aastateks 2012—2016. Tvk 05.04.2012 määrus nr 9. 
https://oigusaktid.tallinn.ee/?id=3001&aktid=122937 (17.01.2013) 

38 Haabersti linnaosa arengukava aastateks 2011—2014. Tvk 10.03.2011 otsus nr 29. 
https://oigusaktid.tallinn.ee/?id=3001&aktid=119835&fd=1&leht=1&q_sort=elex_akt.akt_vk
p (17.01.2013) 
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- Lasnamäe linnaosa arengukava aastateks 2009—201339; 

- Pirita linnaosa arengukava aastateks 2012—201640; 

- Kristiine linnaosa arengukava aastateks 2012—201541; 

- Tallinna vanalinna arengukava42; 

- Tallinna säästva energiamajanduse tegevuskava aastateks 2011—202143; 

- Tallinna liikluse arengusuunad aastateks 2005—201444; 

- Tallinna programm „Liiklus ohutumaks aastatel 2008—2014”45; 

- Tallinna magistraaltänavavõrgu (teedeehitus ja rekonstrueerimine) 
arengusuunad 2005—201446; 

- Tallinna parkimise korralduse arengukava aastateks 2006—201447. 

 

                                            
39 Lasnamäe linnaosa arengukava aastateks 2009—2013. Tvk 17.09.2009 otsus nr 184. 
https://oigusaktid.tallinn.ee/?id=3001&aktid=115299&fd=1&leht=1&q_sort=elex_akt.akt_vkp 
(17.01.2013) 

40 Pirita linnaosa arengukava aastateks 2012—2016. Tvk 26.01.2012 määrus nr 1. 
https://oigusaktid.tallinn.ee/?id=3001&aktid=122398&fd=1&leht=1&q_sort=elex_akt.akt_vkp 
(17.01.2013) 
41 Kristiine linnaosa arengukava aastateks 2012—2015. Tvk 26.01.2012 määrus nr 2. 
https://oigusaktid.tallinn.ee/?id=3001&aktid=122399&fd=1&leht=1&q_sort=elex_akt.akt_vkp 
(17.01.2013) 

42 Tallinna vanalinna arengukava kinnitamine. Tvk 28.08.2008 otsus nr 171. 

https://oigusaktid.tallinn.ee/?id=3001&aktid=112027&fd=1&leht=1&q_sort=elex_akt.akt_vkp 
(17.01.2013) 

43 Tallinna säästva energiamajanduse tegevuskava aastateks 2011—2021. Tvk 10.03.2011 
otsus nr 27. 

https://oigusaktid.tallinn.ee/?id=3001&aktid=119834&fd=1&leht=1&q_sort=elex_akt.akt_vkp 
(17.01.2013) 

44 Tallinna liikluse arengusuunad aastateks 2005—2014. Tvk 20.06.2005 otsus nr 195.  
https://oigusaktid.tallinn.ee/?id=3001&aktid=100963&fd=1&leht=1&q_sort=elex_akt.akt_vkp 
(17.01.2013) 

45 Tallinna programm „Liiklus ohutumaks aastatel 2008—2014”. Tvk 17.04.2008 otsus nr 68. 
https://oigusaktid.tallinn.ee/?id=3001&aktid=111007&fd=1&leht=1&q_sort=elex_akt.akt_vkp 
(17.01.2013) 

46 Tallinna magistraaltänavavõrgu (teedeehitus ja rekonstrueerimine) arengusuunad 2005—
2014. Tvk 20.06.2005 määrus nr 40.  

https://oigusaktid.tallinn.ee/?id=3001&aktid=100976&fd=1&leht=1&q_sort=elex_akt.akt_vkp 
(17.01.2013) 

47 Tallinna parkimise korralduse arengukava aastateks 2006—2014. Tvk 16.11.2006 otsus nr 
329. https://oigusaktid.tallinn.ee/?id=3001&aktid=106241&fd=1&leht=1&q_sort=elex_akt.akt_vkp 
(17.01.2013) 
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5. MÜRAINDIKAATORID JA NENDE PIIRVÄÄRTUSED 

5.1. Riigisisesed müraindikaatorid ja nende piirväärtused 
Eesti müraindikaatorid ja nende piirväärtused on sätestatud sotsiaalministri 
4. märtsi 2002 määrusega nr 42 „Müra normtasemed elu- ja puhkealal, elamutes 
ning ühiskasutusega hoonetes ja mürataseme mõõtmise meetodid”. Määrus 
määratleb kolm mürataseme tüüpi. 

- Taotlustase on müra tase, mis üldjuhul ei põhjusta häirivust ja iseloomustab 
häid akustilisi tingimusi. Kasutatakse uutes planeeringutes ja olemasoleva 
müraolukorra parandamisel. Uutel planeeritavatel aladel ja ehitistes peab 
müratase jääma taotlustaseme piiridesse. 

- Piirtase on müra tase, mille ületamine võib põhjustada häirivust ja mis 
üldjuhul iseloomustab rahuldavaid (vastuvõetavaid) akustilisi tingimusi. Kui 
piirtase on ületatud, tuleb rakendada meetmeid müra vähendamiseks. 
Kasutatakse olemasoleva olukorra hindamisel ja uute hoonete 
projekteerimisel olemasolevatel hoonestatud aladel. 

- Kriitiline tase on määruse tähenduses müra tase välisterritooriumil, mis 
põhjustab tugevat häirivust ja iseloomustab ebarahuldavat mürasituatsiooni. 
Uute müratundlike hoonete ehitamine kriitilise müratasemetega aladele on 
üldjuhul keelatud. 

Müra normtasemetega võrreldakse müra hinnatud taset LAr. See saadakse arvutatud 
või mõõdetud ekvivalentsele tasemele LAeq vajaduse korral paranduse lisamisel 
sõltuvalt müra häirivusest. Kui hinnatav müra on tonaalne või impulssmüra, siis 
lisatakse mõõdetud või arvutustulemustele parandus +5 dB(A) enne selle võrdlemist 
normtasemetega. Korraga rakendatakse ainult üht parandustegurit. 

Kriitiline tase on kehtestatud liiklus- ja tööstusmürale, mida kasutatakse 
olemasoleva olukorra hindamisel keskkonnamüraallikate vahetus läheduses. 

Müra normtaset võrreldakse müra hinnatud tasemega päevasel ja öisel ajal, müra 
hinnatud tase ei tohi ületada normtaset. Müra hinnatud taseme arvutusmetoodika 
peab vastama sotsiaalministri 4. märtsi 2002 määruse nr 42 §-s 11 toodule. Müra 
hinnatud taseme leidmisel arvestatakse parandustega olenevalt müra iseloomust 
(tonaalne või impulssmüra) ja toimeajast vaadeldaval hinnanguperioodil. Määratud 
ajavahemikud on: 

- päev 7—23 (sisaldab õhtust ajavahemikku 19—23); 

- öö 23—7. 

Maa-alad jaotatakse üldplaneeringuga kasutusotstarbe järgi nelja kategooriasse 
(Tabel 4). 

Tabel 4. Üldplaneeringuga määratud alade kategooriad ja nende tunnused 
Kategooria Kategooria tunnus 

I Looduslikud puhkealad ja rahvuspargid, puhke- ja 
tervishoiuasutuste puhkealad 

II Laste- ja õppeasutused, tervishoiu- ja 
hoolekandeasutused, elamualad, puhkealad ja pargid 
linnades ning asulates 

III Segaala (elamud ja ühiskasutusega hooned, kaubandus-, 
teenindus- ja tootmisettevõtted) 

IV Tööstusala 
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Maksimaalne lubatud müratase sõltub kategooriast ja tasemest. Maksimaalne 
lubatud müratase on kategooriate kaupa esitatud alljärgnevas tabelis (Tabel 5). 
Sealjuures tehakse vahet planeeritavatel ja olemasolevatel aladel. 

Tabel 5. Lubatud ekvivalentsed müratasemed  

 Kategooria  
Müraliik Indikaator 

Taotlustase dB 
Piirtase 
dB 

Kriitiline 
tase dB 

Planeeritav Olemasolev   

I 
Liiklusmüra 

Päev 50 55 55 65 
Öö 40 45 50 60 

Tööstusettevõtete 
müra 

Päev 45 50 55 60 
Öö 35 40 40 50 

II 
Liiklusmüra 

Päev 55 60 
60 
651 

70 

Öö 45 50 
55 
601 

65 

Tööstusettevõtete 
müra 

Päev 50 55 60 65 
Öö 40 40 45 55 

III 

Liiklusmüra 
Päev 60 

60 
651 

65 
701 

75 

Öö 50 
50 
551 

55 
601 

65 

Tööstusettevõtete 
müra 

Päev 55 60 
65 
602 

70 

Öö 45 45 
50 
452 

55 

IV 
Liiklusmüra 

Päev 65 70 75 80 
Öö 55 60 65 70 

Tööstusettevõtete 
müra 

Päev 65 65 70  
Öö 55 55 60  

1 Lubatud müratundlike hoonete sõidutee (raudtee) poolsel küljel. 
2 Soovituslik normtase müravastaste meetmete rakendamisel. 

Liiklusega seotud üksikute mürasündmuste korral hinnatakse lisaks ekvivalentsele 
helirõhutasemele maksimaalset helirõhutaset. Maksimaalne helirõhutase LpA,max ei 
või müratundlike hoonetega aladel olla suurem kui 85 dB(A) päeval ja 75 dB(A) 
öösel. 

Liiklusmüra taotlustasemed elamute ja ühiskasutusega hoonete vaikust nõudvates 
ruumides on esitatud Tabel 6 (sulgudes on esitatud müra soovituslikud 
taotlustasemed). 

Tabel 6. Liiklusmüra taotlustasemed elamutes ja ühiskasutusega hoonetes. Müra 
kirjeldaja on (hinnatud) ekvivalentne müratase LpAeq,T 

Hoone ja ruum Päev dB Öö dB 

Elamu  
Eluruumides 

40 (35) 30 
Magamisruumides 

Kool ja muu õppeasutus 

Klassides, õppekabinettides, lugemis-
saalides ja muudes õpperuumides 

40 (35) 
 

Nägemis- ja kuulmispuuetega õpilaste 
klassiruumides, muusikaklassides 

35 
 

Saalides, aulates 40 (35) 
 

Koolieelne lasteasutus Rühmaruumides 40 
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Hoone ja ruum Päev dB Öö dB 

Magamisruumides 35 30 

 

Tabel 7 on toodud tehnoseadmete müra normtasemed müratundlikes hoonetes ja 
hoonete välisterritooriumil. Müra piirtasemed on esitatud A-korrigeeritud (LpA,eq,T) 
ja C-korrigeeritud (LpC,eq,T) ekvivalentsete või maksimaalsete (LpA,max) 
helirõhutasemetena, sulgudes on esitatud müra soovituslikud taotlustasemed. 

Tabel 7. Tehnoseadmete müra normtasemed hoonetes ja nende 
välisterritooriumil. Müraindikaator on (hinnatud) ekvivalentne müratase LAeq dB.  

Hoone ja ruum Müraallikas 
Müra normtasemed dB 

LpA,eq,T LpC,eq,T LpA,max 

Elu- ja 
magamisruum 

Hoone tehnokommunikatsioonid 30 (25) 50 (45) 35 (32) 
Tootmis- ja teenindusruum, 
tööstusettevõte 

päeval 30 
öösel 25 

 
— 

öösel 40 
(35) 

Elamu välisterritoorium, sama 
hoone või läheduses olevate 
hoonete tehnoseadmed 

päeval 50 
öösel 40 

— öösel 45 

Kool ja muu 
õppeasutus 

Klasside ja õpperuumide hoone 
tehnokommunikatsioonid 

— — 35 (32) 

Nägemis- ja kuulmispuuetega 
õpilaste klassiruumide, 
muusikaklasside ja saalide hoone 
tehnokommunikatsioonid 

— — 30 

Õppeasutuse välisterritoorium, 
sama hoone või läheduses olevate 
hoonete tehnoseadmed 

50 — — 

Koolieelne 
lasteasutus 

Rühma- ja magamisruumide hoone 
tehnokommunikatsioonid 

 — 32 

Hoone välisterritoorium, sama 
hoone või läheduses olevate 
hoonete tehnoseadmed 

50 (45) — — 

Lisaks on Eesti rahvuslikuks standardiks üle võtnud Euroopa standardi EVS-EN 
15251:2007 „Nõuded sisekliimale, kaasa arvatud soojuslik mugavus, siseõhu puhtus, 
valgustus ja müra”48. 

5.2. Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2002/49/EÜ 
müraindikaatorid 

Direktiivi 2002/49/EÜ kohaselt on Euroopa Liidus järgmised ühtsed 
müraindikaatorid: 

- Lden on päevase, õhtuse ja öise müra indikaator, millega hinnatakse 
müra häirivust kogu ööpäeva vältel; 

- Lday on päevase müra indikaator, millega hinnatakse päevase aja 
häiringut; 

- Levening on õhtuse müra indikaator, millega hinnatakse õhtuse ehk 
puhkeaja häiringut; 

                                            
48 EVS-EN 15251:2007 „Nõuded sisekliimale, kaasa arvatud soojuslik mugavus, siseõhu puhtus, 
valgustus ja müra”. Eesti Standardikeskus, 21.06.2007. 
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- Lnight on öise müra indikaator, millega hinnatakse öise ehk uneaja 
häiringut. 

Direktiivi 2002/49/EÜ määratluse kohaselt tuleb strateegiliste mürakaartide 
koostamisel ja müra hindamisel kasutada pikaajalisi müraindikaatoreid Lden ja Lnight. 
Strateegilise mürakaardi koostamisel arvutati välja ka müraindikaatorid Lday ja 
Levening. 

Lden määratakse kindlaks järgmise valemiga: 

( ) ( )[ ]/1010Lnight/105LeveningLday/10
den 10*810*410*12

24

1
10logL ++ ++=∫  

Indikaatorid on standardis EVS-ISO 1996-2:2006 „Akustilised mõõtmised ja müra 
vähendamise üldküsimused”49 määratletud A-korrigeeritud pikaajalised keskmised 
helirõhutasemed, mis määratakse kindlaks aasta kõikide asjaomaste ajaperioodide 
alusel:  

- Lday määratakse kindlaks aasta kõikide päevaste aegade (kella 7—19) alusel; 

- Levening määratakse kindlaks aasta kõikide õhtuste aegade (kella 19—23) 
alusel; 

- Lnight määratakse kindlaks aasta kõikide öiste aegade (kella 23—7) alusel; 

- Lden on müra üldise häirivuse indikaator. Öise müra indikaator Lnight on 
unerahu rikkumise indikaator.  

Vajaduse korral lubab direktiiv kasutada ka täiendavaid müraindikaatoreid ja 
nendega seotud piirtasemeid. Müraindikaatorite arvsuurused määratakse kindlaks 
arvutusmeetodi abil.50 

Tabel 8 on toodud Lden kellaajaline määratlus, kestus tundides ning direktiivist 
tulenev parandustegur häirivuse arvestamiseks. 

Tabel 8. Ööpäevase mürataseme indikaator Lden 
Ajavahemik Indikaator Kellaaeg Kestus h Parandus dB 

Päev Lday 7—19 12 0 

Õhtu Levening 19—23 4 +5 

Öö Lnight 23—7 8 +10 

Eestis kehtivad indikaatorid on kehtestatud sotsiaalministri 4. märtsi 2002 
määrusega nr 42. Müraindikaatorid on A-korrigeeritud ekvivalentsed müratasemed 
Ld (sisaldab ka õhtust aega vahemikus 19—23) ja Ln. 

Tabel 9 on toodud Ld ja Ln kellaajaline määratlus, kestus tundides ning riigi 
õigusaktidest tulenev parandustegur häirivuse arvestamiseks. 

                                            
49 EVS-ISO 1996-2:2006 „Akustilised mõõtmised ja müra vähendamise üldküsimused“. 
50 Tallinna linna strateegilise mürakaardi ülevaatamine ja täiendamine. Seletuskiri. Akukon Oy Eesti 
filiaal. Tallinn 2012. 
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Tabel 9. Eestis kehtivad ööpäevase mürataseme indikaatorid Ld ja Ln  

5.3. Arvutuskõrgus 
Strateegilise mürakaardi ülevaatamisel ning täiendamisel on arvutused teostatud 
kahel arvutuskõrgusel. Strateegiliste mürakaartide puhul on arvutused tehtud 4 m 
kõrgusel maapinnast ja riigisiseseks kasutamiseks mõeldud mürakaardid on 
arvutatud 2 m kõrgusel maapinnast. 

Ajavahemik Indikaator Kellaaeg Kestus h Parandus dB 

Päev Ld (Ld + e) 7—23 16 0 

Sh õhtu Le 19—23 4 +5 

Öö Ln 23—7 8 0 
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6. MÜRA KAARDISTAMISE TULEMUSTE KOKKUVÕTE 
Käesolevas peatükis on tuginetud 2010. a andmete alusel koostatud ja 2012. aastal 
valminud strateegilise mürakaardi tulemustele51. 

Direktiivi 2002/49/EÜ ja 2012. aastal 2010. a kohta koostatud strateegilise 
mürakaardi koostamise lähteülesande kohaselt tuli auto- ja trammiliikluse 
müraarvutused teha koos ning tuua välja ka mõjutsooni jäävate inimeste arv. 
Riigisiseste mürakaartide jaoks arvutati trammiliikluse müra välja eraldi. 

Eri müratsoonides elavate inimeste arv määrati direktiivis toodud põhimõtte järgi: 
kogu hoone eri külgede välispiiretele määratakse 4 m kõrguselt mõjuv müratase ja 
hoone elanikele müratsooni määramisel lähtutakse hoonele mõjuvast kõrgeimast 
müratasemest. 

Vaikne välispiire on direktiivi 2002/49/EÜ tähenduses elamu välispiire, mille Lden 
arvväärtus, mis on määratud maapinnast 4 m kõrgusel ja välispiirdest 2 m kaugusel, 
on üle 20 dB madalam kõige suurema Lden väärtusega välispiirdest. 

Eluhoonete ja müratundlike hoonete (lasteaiad, koolid ja haiglad) arv määrati sama 
põhimõtte järgi välispiirdele mõjuva kõrgeima mürataseme alusel. 

Välispiirdele mõjuvad müratasemed ei ole võrreldavad sotsiaalministri 4. märtsi 
2002 määruses toodud keskkonnamüra normtasemetega, sest määrus kehtestab 
nõuded eluhoonete välisterritooriumi kohta (maa-ala hoone vahetus läheduses, mis 
on mõeldud puhkuseks), tabelites on aga toodud inimeste arv välispiirdele mõjuva 
kõrgeima mürataseme järgi. 

Direktiivi alusel tuleb teabe olemasolu korral tuua välja inimeste arv elamutes, 
milles on kõnealuse müra eriisolatsioon, mis on hoone üht või mitut liiki 
keskkonnamüra eriisolatsioon, mis on ühendatud ventilatsiooni- või 
kliimaseadmetega nii, et säilib kõrgetasemeline keskkonnamüra isolatsioon. Alates 
2002. aastast kehtib sotsiaalministri 4. märtsi 2002 määrus nr 42 ja alates 
2003. aastast standard EVS 842:2003 „Ehitiste heliisolatsiooninõuded. Kaitse müra 
eest” (enne seda kehtis asjakohane projekteerimisnormide eelnõu). Seetõttu võib 
eeldada, et kõikides 2002. aastast alates ehitatud eluhoonetes on täidetud 
liiklusmüra normtasemete nõuded eluruumides. Kui hoone välispiire tagab piisava 
heliisolatsiooni, siis ei ole kõrgest välismüratasemest hoolimata hoones normtase 
ületatud. Sellistes elamutes elavate inimeste arvu ei olnud müra kaardistamisel 
võimalik välja tuua, kuna andmed puuduvad. 

Tabel 10—23 on esitatud 2012. a koostatud 2010. a mürakaardistamise tulemused 
(sh müraga kokkupuutuvate inimeste hinnanguline arv). Direktiivi kohaselt on arvud 
ümardatud lähima sajani. 

Müratasemete vahemik 50—54 dB tähendab arvutuslikku müratsooni vahemikus 
50,0—54,9 dB, vahemik 55—59 dB müratsooni vahemikus 55,0—59,9 dB jne. 

 

 

                                            
51 Tallinna linna strateegilise mürakaardi ülevaatamine ja täiendamine. Seletuskiri. Akukon Oy Eesti 
filiaal. Tallinn 2012. 

Tallinna linna strateegilise mürakaardi ülevaatamine ja täiendamine. Tehniline seletuskiri. Akukon Oy 
Eesti filiaal. Tallinn 2012. 
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Tabel 10. Eri allikate põhjustatava müra piirkonnas elavate inimeste arv, 
lähtudes kõrgeimast ööpäevasest müratasemest välispiirdel 

Ööpäevase 
mürataseme Lden 

vahemik dB 
Autoliiklus* Raudtee Tööstus Lennuliiklus 

45—49 23 900 7 100 21 100 41 300 

50—54 71 600 7 800 15 700 4 400 

55—59 77 700 4 000 6 000 0 

60—64 101 600 1 900 2 100 0 

65—69 68 300 100 500 0 

70—74 21 900 0 0 0 

≥ 75 1 400 0 0 0 

Kokku ≥≥≥≥ 55 270 900 6000 8 600 0 

* Sh trammiliiklus. 

Tabel 11. Eri allikate põhjustatava müra piirkonnas elavate inimeste arv, 
lähtudes öisest müratasemest fassaadil 

Öise mürataseme 
Lnight vahemik dB 

Autoliiklus* Raudtee Tööstus Lennuliiklus 

40—44 ** ** ** 15 800 

45—49 82 600 6 200 13 300 200 

50—54 100 400 3 600 4 400 100 

55—59 77 300 1 000 1 400 0 

60—64 23 600 0 200 0 

65—69 2 800 0 0 0 

≥ 70 0 0 0 0 

Kokku ≥≥≥≥ 45  286 700 10 800 19 300 300 

* Sh trammiliiklus. 
** Ei ole määratud. 

Tabel 12. Vaikse välispiirdega elamus elavate inimeste arv ööpäevase 
mürataseme alusel 

Ööpäevase 
mürataseme Lden 

vahemik dB 
Autoliiklus* Raudtee Tööstus 

45—49 100 300 400 

50—54 900 1 600 3 000 

55—59 1 100 1 000 300 

60—64 25 000 600 400 

65—69 30 500 0 0 

70—74 14 100 0 0 

≥ 75 1 100 0 0 

Kokku ≥≥≥≥ 55 71 800 1 600 700 

* Sh trammiliiklus. 
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Tabel 13. Vaikse välispiirdega elamus elavate inimeste arv öise müra alusel 

Öise mürataseme 
Lnight vahemik dB 

Autoliiklus* Raudtee Tööstus 

45—49 900 900 2 300 

50—54 19 000 1 000 500 

55—59 32 600 300 0 

60—64 13 300 0 0 

65—69 2 100 0 0 

≥ 70 0 0 0 

Kokku ≥≥≥≥ 45 67 900 2 200 2 800 

* Sh trammiliiklus. 

Tabel 14. Auto- ja trammiliikluse põhjustatava müra piirkonnas olevad 
eluhooned ja müratundlikud hooned 

Ööpäevase 
mürataseme Lden 

vahemik dB 
Eluhooned Müratundlikud hooned 

45—49 1 742 * 
50—54 6 330 * 
55—59 5 245 * 
60—64 3 815 53 
65—69 2 248 25 
70—74 982 8 

≥ 75 60 0 
Kokku ≥≥≥≥ 55 12 350 86 

* Ei ole määratud. 

Tabel 15. Auto- ja trammiliikluse põhjustatava müra piirkonnas olevad 
eluhooned ja müratundlikud hooned 

Öise mürataseme 
Lnight vahemik dB 

Eluhooned 
Müratundlikud 

hooned 

45—49 5 327 * 
50—54 4 168 * 
55—59 2 395 29 
60—64 1 189 2 
65—69 234 0 

≥ 70 24 0 
Kokku ≥≥≥≥ 45 13 337 31 

* Ei ole määratud. 

Tabel 16. Raudteeliikluse põhjustatava müra piirkonnas olevad eluhooned ja 
müratundlikud hooned,  

Ööpäevase mürataseme 
Lden vahemik dB 

Eluhooned 
Müratundlikud 

hooned 

45—49 947 * 
50—54 895 * 
55—59 569 5 
60—64 326 1 
65—69 27 0 
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Ööpäevase mürataseme 
Lden vahemik dB 

Eluhooned 
Müratundlikud 

hooned 

70—74 6 0 

≥ 75 0 0 
Kokku ≥≥≥≥ 55 928 6 

* Ei ole määratud. 

Tabel 17. Raudteeliikluse põhjustatava müra piirkonnas olevad eluhooned ja 
müratundlikud hooned 

Öise mürataseme 
Lnight vahemik dB 

Eluhooned 
Müratundlikud 

hooned 

45—49 741 * 
50—54 501 * 
55—59 200 3 
60—64 9 0 
65—69 1 0 

≥ 70 0 0 
Kokku ≥ 45 1452 3 

* Ei ole määratud. 

Tabel 18. Tööstusmüra piirkonnas olevad eluhooned ja müratundlikud hooned 

Ööpäevase mürataseme 
Lden vahemik dB 

Eluhooned 
Müratundlikud 

hooned 

45—49 507 0 
50—54 290 0 
55—59 148 0 
60—64 61 0 
65—69 24 0 
70—74 0 0 

≥ 75 0 0 
Kokku ≥ 55 233 0 

Tabel 19. Tööstusmüra piirkonnas olevad eluhooned ja müratundlikud hooned 
Öise mürataseme Lnight 

vahemik dB 
Eluhooned 

Müratundlikud 
hooned 

45—49 248 0 
50—54 94 0 
55—59 46 0 
60—64 12 0 
65—69 0 0 

≥ 70 0 0 

Kokku ≥≥≥≥ 45 400 0 

Tabel 20. Lennuliikluse põhjustatava müra piirkonnas olevad eluhooned ja 
müratundlikud hooned 

Ööpäevase mürataseme 
Lden vahemik dB 

Eluhooned 
Müratundlikud 

hooned 

45—49 1 943 25 
50—54 397 9 
55—59 7 0 
60—64 2 0 
65—69 0 0 
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Ööpäevase mürataseme 
Lden vahemik dB 

Eluhooned 
Müratundlikud 

hooned 

70—74 0 0 

≥ 75 0 0 
Kokku ≥≥≥≥ 55 9 0 

Tabel 21. Lennuliikluse põhjustatava müra piirkonnas olevad eluhooned ja 
müratundlikud hooned 

Öise mürataseme 
Lnight vahemik dB 

Eluhooned 
Müratundlikud 

hooned 

40—44 1 370 19 
45—50 56 0 
50—54 16 0 
55—59 0 0 
60—64 0 0 
65—69 0 0 

≥ 70 0 0 
Kokku ≥≥≥≥ 45 72 0 

Tabel 22. Müratsoonide pindala ruutkilomeetrites, Lden 

Ööpäevase mürataseme 
Lden vahemik dB 

Autoliiklus* Raudtee Tööstus Lennuliiklus 

45—50 31 6 30 18 
50—55 43 4 19 7 
55—60 30 3 8 3 
60—65 18 2 5 1 
65—70 11 1 2 2 
70—75 6 0 1 0 

≥ 75 3 0 0 0 
Kokku ≥≥≥≥ 55 68 6 16 6 

* Sh trammiliiklus. 

Tabel 23. Müratsoonide pindala ruutkilomeetrites, Lnight 
Öise mürataseme 
Lnight vahemik dB 

Autoliiklus* Raudtee Tööstus Lennuliiklus 

40—45 ** ** ** 12 
45—50 37 4 23 5 
50—55 21 2 7 2 
55—60 12 1 3 0 
60—65 6 1 1 0 
65—70 3 0 1 0 

≥ 75 0 0 0 0 
Kokku ≥≥≥≥ 45 79 8 35 7 

* Sh trammiliiklus. 
** Ei ole määratud. 

Nende müratundlike hoonete (koolid, lasteaiad ja haiglad) andmed, mis asuvad 
müratsoonis Lday ≥ 60 dB (haiglate puhul ka Lnight ≥ 50 dB), on välja toodud 
peatükis 7.2.1. Nende eluhoonete andmed, mis asuvad müratsoonis Lday ≥ 70 dB ja 
Lnight ≥ 65 dB, on välja toodud peatükis 7.2.1. Hoonete müratsooni määramisel on 
aluseks võetud strateegilise mürakaardi müratasemete isojooned, mitte müratase 
fassaadil. Seega ei ole andmed võrreldavad direktiivi fassaadiarvutustega. 



Välisõhus leviva müra vähendamise tegevuskava Tallinnas aastateks 2014–2018. Kinnitamiseks 

Estonian, Latvian and Lithuanian Environment OÜ     27/107 

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

Kui võtta aluseks müratsoonid Lden ≥ 55 dB ja Lnight ≥ 45 dB, mõjutab inimesi 
peamiselt autoliikluse põhjustatud müra. Teistest müraallikatest kokku mõjutatud 
inimeste arv jääb mõlemal juhul alla 15 000. 

Lennuliikluse puhul on liikumiste koguarv väike, lähtudes direktiivis toodud 
põhilennujaama määratlusest. Kuna u 50% ulatuses tõusevad lennukid õhku ida 
suunas ja maanduvad ida poolt, siis on pikaaegsetest müraindikaatoritest Lden ja 
Lnight mõjutatud inimeste ja eluhoonete arv väike. Kaebuste alusel on teada, et 
inimesed peavad häirivaks eelkõige üksikute üle lendavate lennukite põhjustatud 
lühiaegseid helirõhutasemeid. 

Keskkonnamüra piirväärtuste ületamist ei ole müra kaardistamise käigus välja 
toodud. 
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7. MÜRAGA KOKKU PUUTUVATE INIMESTE 
HINNANGULINE ARV JA ÜKSIKASJAD PARANDAMIST 
VAJAVATE OLUKORDADE JA PROBLEEMIDE KOHTA 

7.1. Müraga kokkupuutuvate inimeste hinnanguline arv 
Käesolevas peatükis on tuginetud 2012. aastal valminud ning 2010. aasta andmetel 
põhineva strateegilise mürakaardi tulemustele52. 

Strateegilise mürakaardi koostamisel arvutas auto- (sh trammi-) ja raudteeliikluse 
ning tööstusmüra tsoonides elavad inimesed kokku mürakaardistamise tarkvara 
direktiivis 2002/49/EÜ ja GPG-s toodud põhimõtete kohaselt. Lennuliikluse mürast 
mõjutatud inimesed määras müratsoonidesse Tallinna Linnaplaneerimise Amet. 

Müraga kokkupuutuvate inimeste hinnanguline arv on esitatud Tabel 24—26. 

Tabel 24. Autoliikluse mürast mõjutatud inimeste arv 2010. aastal 

Vahemik dB Inimeste hinnanguline arv  
Lden Lnight 

45—49 24 000 82 600 
50—54 71 600 100 400 
55—59 77 700 77 300 
60—64 101 600 23 600 
65—69 68 300 2 800 
70—74 21 900 0 

≥ 75 1 400 0 
kokku Lden ≥ 55 / 

Lnight ≥ 50 270 900 204 100 

Tabel 25. Raudteeliikluse mürast mõjutatud inimeste arv 2010. aastal 

Vahemik dB 
Inimeste hinnanguline arv 

Lden Lnight 
45—49 7 100 6 200 
50—54 7 800 3 600 
55—59 4 000 1000 
60—64 1 900 4 
65—69 100 2 
70—74 0 0 

≥ 75 0 0 
kokku Lden ≥ 55 / 

Lnight ≥ 50 
6 000 4 600 

Tabel 26. Tööstusmürast mõjutatud inimeste arv 2010. aastal 

Vahemik dB 
Inimeste hinnanguline arv 

Lden Lnight 
45—49 21 100 13 300 
50—54 15 700 4 400 

                                            
52 Tallinna linna strateegilise mürakaardi ülevaatamine ja täiendamine, seletuskiri. Akukon Oy Eesti 
filiaal. Tallinn 2012. 

Tallinna linna strateegilise mürakaardi ülevaatamine ja täiendamine, tehniline seletuskiri. Akukon Oy 
Eesti filiaal. Tallinn 2012. 
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Vahemik dB 
Inimeste hinnanguline arv 

Lden Lnight 
55—59 6 000 1 400 
60—64 2 100 200 
65—69 500 0 
70—74 0 0 

≥ 75 0 0 
kokku Lden ≥ 55 / 

Lnight ≥ 50 8 600 6 000 

Tabel 27. Lennuliiklusmürast mõjutatud inimeste arv 2010. aastal 

Vahemik dB 
Inimeste hinnanguline arv  

Lden Lnight 
40—44 * 15 800 
45—49 41 300 200 
50—54 4 300 100 
55—59 0 0 
60—64 0 0 
65—69 0 0 
70—74 0 0 
≥ 75 0 0 

kokku Lden ≥ 55 / 
Lnight ≥ 50 0 100 

* Ei ole määratud. 

 

7.2. Üksikasjad parandamist vajavate olukordade ja 
probleemide kohta 

Käesolevas peatükis on tuginetud 2012. aastal Akukon Oy Eesti filiaali koostatud 
aruandele „Tallinna linna strateegilise mürakaardi ülevaatamine ja täiendamine”53, 
selles esitatud andmetele ja tulemustele. 

Viimastel aastatel on hoogustunud kinnisvaraarendus, mis on põhjustanud 
muuhulgas valglinnastumise. Tihti puudub uutel asumitel läbimõeldud 
infrastruktuur, nad asuvad linnalähedaste maanteede vahetus läheduses ja seetõttu 
on tekkinud uued magistraalteed, mida kasutatakse lasteaeda, kooli, tööle ja koju 
sõiduks: Pirita, Rannamõisa ja Männiku teel, Vabaduse ja Kadaka puiesteel ning 
Pärnu, Peterburi, Paldiski, Tartu ja Viljandi maanteel areneb pendeltransport. 
Autoliiklus ongi peamine müraallikas ning sellest tuleneb vajadus olukorda 
parandada. Vähem on probleeme raudtee- ja lennuliiklusega. 

Tallinna linna haldusterritooriumil ja selle vahetus läheduses on mitu olulise 
tähtsusega müra põhjustajat, mis tuleb eraldi välja tuua. Neist osa puhul on 
leevendusabinõud juba kehtestatud või kasutusele võetud, teiste puhul tuleb seda 
veel teha. 

Olulise tähtsusega mürapõhjustajad on hoone või läheduses asuva hoone katusele 
või seinale paigutatud tehnoseadmed (ventilatsiooni- või jahutusseadmed, trafod), 
mürarikkad sporditegevused ja meelelahutusüritused; kauplused (kaubaveod, 
prügipress, tehnoseadmed), Tallinna Vanasadam ja Tallinn-Väikese depoo. 

                                            
53 Tallinna linna strateegilise mürakaardi ülevaatamine ja täiendamine. Seletuskiri. Akukon Oy Eesti 
filiaal. Tallinn 2012 
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7.2.1. Mürarikkad piirkonnad Tallinna linnas 

Mürarikka kohana käsitatakse keskkonnamüra mõju all olevat ala või piirkonda, mis 
on kasutusotstarbelt eluhoone, lasteaed, kool või haigla ja kus müratase hoone või 
hoonerühma välisterritooriumil ja eluhoone fassaadil ületab Tabel 28 toodud 
väärtusi. 

Tabel 28. Mürarikka koha määratlemise kriteeriumid 
Hindamiskriteerium   

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

Müratase  

Liiklusmüra vähemalt ühel küljel Lday
54 ≥ 70 dB, Lnight ≥ 60 

dB, lasteaia, kooli ja haigla välisterritooriumil Lday ≥ 60 dB, 
haigla välisterritooriumil Lnight ≥ 60dB 
Tööstusmüra Lday ≥ 65 dB, Lnight ≥ 55 dB 

 

Tabel 29—30 on välja toodud müratundlikud hooned (koolid, lasteaiad ja haiglad), 
mis vastavad Tabel 28 toodud kriteeriumidele. 

Tabel 32 on välja toodud elanike arv mürarikastes kohtades. Eluhoonetena on 
arvestatud neid, mis vastavad Tabel 28 toodud kriteeriumidele. 

Direktiivi 2002/49/EÜ nõuete kohaselt tuleb inimeste arv ümardada lähima sajani, 
kuid Tabel 32 toodud andmetes ei ole seda juhist arvestatud, sest see moonutaks 
andmeid ja väikese elanike arvuga kohad (alla 50 elaniku) jääksid tähelepanuta. 
Elanike arv on leitud mürakaardistamise tarkvaraga direktiivis 2002/49/EÜ ja GPGs 
toodud põhimõtete kohaselt. Elanike arv on määratud hoone kõrguse ja/või 
korruste ning pindala põhjal. Ühe elaniku kohta on arvestatud pinda 50 m2. 
Arvestatud on, et iga hoone jääb tervikuna suurimasse müravahemikku. Sellisest 
lähenemisest tulenevalt on andmed pigem üle hinnatud, sest kõik hooned ei jää 
tervikuna määratud vahemikku. Lisaks võib hoonel olla mitu kasutusotstarvet 
(näiteks nii elu- kui ka ärihoone). Haridus- ja tervishoiuasutused võivad asuda 
suurest hoonest ainult osas ning pole välistatud, et selles osas, kus müratase on 
madalam. Seetõttu tuleb esitatud andmeid käsitada kui halvimaid võimalikke. 

Tabel 29. Mürarikkas piirkonnas asuvad lasteaiad 

Nr Lasteaia nimi Aadress 

1 Tallinna Lasteaed Kaseke Kaskede pst 22 

2 Audentese Lastekool Tondi tn 84 

3 Tallinna Lille Lasteaed Keemia tn 5a 

4 Tallinna Mutionu Lasteaed Mehaanika tn 17 

5 Tallinna Kannikese Lasteaed Kannikese tn 13 

6 Tallinna Luha Lasteaed Luha tn 29 

7 Tallinna Virmalise Lasteaia Virmalise tn hoone Virmalise 24/26 

8 Tallinna Virmalise Lasteaia Videviku tn hoone Videviku tn 14 

9 Rõõmutarekese Lasteaed Toom-Kuninga tn 13a 

10 Tallinna Endla Lasteaed Endla tn 21 

11 Muumipere Lastesõim Endla tn 17 

12 Kaarli Koguduse Lasteaed Toompuiestee 4 

                                            
54 Aluseks on võetud strateegilise mürakaardi päevane (ajaperiood 12 h) müratase arvutuskõrgusega 4 
m ehk tasemed pole otseselt võrreldavad 4. märtsi 2002 määrusega nr 42. 
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Nr Lasteaia nimi Aadress 

13 Tallinna Kelmiküla Lasteaed Tehnika tn 23 

14 Tallinna Lasteaed Mudila Kotzebue tn 20 

15 Kalamaja Lasteaed Vana-Kalamaja tn 28a 

16 Siisikese Lasteaed Narva mnt 6 

17 Tallinna Mürakaru Lasteaed Reimani tn 3 

18 Tallinna Päevalille Lasteaed Raua tn 53 

19 Tallinna 22. Lasteaed Vilmsi tn 9 

20 Tallinna Jaan Poska Lasteaed J. Pärna tn 2 

21 Tallinna Liivamäe Lasteaed Juhkentali tn 25 

22 Eesti Rahvusvaheline Eelkool Juhkentali tn 18 

23 Tallinna Liivalossi Lasteaia Lembitu tn 6 hoone Lembitu tn 6 

24 Tallinna Liivalossi Lasteaia Lembitu tn 14 hoone Lembitu tn 14 

25 Tallinna Lasteaed Sipsik P. Süda tn 6 

26 Tallinna Tihase Lasteaed Nõmme tee 9 

27 Tallinna Lasteaed Nõmmekannike Vabaduse pst 135a 

28 Kolde Lasteaed Timuti tn 24 

29 Tallinna 9. Lasteaed A. Lauteri tn 1 

30 Rahvusvaheline Lasteaed Väike-Ameerika tn 39 

31 Eralasteaed Punamütsikese Mudilasmaja Kummeli tee 18 

32 Tallinna Linnamäe Lasteaed Linnamäe tn 4 

33 Tallinna Muhu Lasteaed Linnamäe tee 6 

34 Tallinna Liikuri Lasteaed Liikuri tn 9 

35 Tallinna Lasteaed Südameke Pärnu mnt 109a 

36 Tallinna Terakese Lasteaed Saku tn 7 

37 Tallinna Haraka Lasteaed Haraka tn 7 

38 Tallinna Liivalaia Lasteaed Liivalaia tn 7 

39 Tallinna Kiisupere Lasteaed Gonsiori tn 3 

40 Tallinna Lastesõim Hellik Vabaduse pst 38a 

Tabel 30. Mürarikkas piirkonnas asuvad koolid 

Nr Kooli nimi Aadress 

1 Tallinna Muusikakeskkool Vabaduse pst 130 

2 Tallinna Nõmme Gümnaasium Raudtee tn 73 

3 Karjamaa Gümnaasium Kopli tn 92 

4 Kalamaja Põhikool Vabriku tn 18 

5 Ristiku Põhikool Ristiku tn 69 

6 Ehte Humanitaargümnaasium Sõle tn 40 

7 Pelgulinna Gümnaasium Mulla tn 7 

8 Tallinna Reaalkool Estonia pst 6 

9 Tallinna Inglise Kolledž Estonia pst 10 

10 Tallinna Keeltekool Endla tn 22 

11 Tallinna Kristiine Gümnaasium Nõmme tee 32 

12 Tallinna Tondi Põhikool Tondi tn 40 

13 Tallinna Ühisgümnaasium Pärnu mnt 71 
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Nr Kooli nimi Aadress 

14 Tallinna Tõnismäe Reaalkool Pärnu mnt 50 

15 Tallinna Juhkentali Gümnaasium Juhkentali tn 36 

16 Kadrioru Saksa Gümnaasium Gonsiori tn 38 

17 
Tallinna Kesklinna Vene 
Gümnaasium 

Fr. R. Kreutzwaldi tn 25 

18 Tallinna 21. Kool Raua tn 6 

19 Tallinna Ülikool Narva mnt 25 

20 Tallinna Rahumäe Põhikool Vabaduse pst 50 

21 Tallinna Tehnikakõrgkool Pärnu mnt 62 

22 Tallinna Polütehnikum Pärnu maantee 57 

23 Tallinna Mustjõe Gümnaasium Paldiski maantee 83 

24 
Tallinna Mustamäe 
Humanitaargümnaasium 

A. H. Tammsaare tee 145 

25 Tallinna Pae Gümnaasium Pae tn 5 

26 Tallinna Läänemere Gümnaasium Vormsi tn 3 

27 Tallinna Linnamäe Vene Lütseum Linnamäe tee 10 

28 Tallinna Täiskasvanute Gümnaasium Katleri tn 2a 

Tabel 31. Mürarikkas piirkonnas asuvad haiglad 

Nr Objekt Aadress 

1 Lääne-Tallinna Keskhaigla Väike-Õismäe polikliinik Ehitajate tee 137 

2 Lääne-Tallinna Keskhaigla Mustamäe polikliinik Ehitajate tee 27 

3 Tallinna Kiirabi Retke tee 1 

4 Spordimeditsiini Sihtasutus Tondi 88 

5 Dr. Rausi Kliinik OÜ Tedre tn 62 

6 Osaühing Forniks Tulika tn 42 

7 Lääne-Tallinna Keskhaigla Pelgulinna polikliinik Sõle tn 16 

8 Lääne-Tallinna Keskhaigla Kopli polikliinik Sõle tn 63 

9 Lääne-Tallinna Keskhaigla Kopli polikliinik Kopli tn 79 

10 Lääne-Tallinna Keskhaigla nakkuskliiniku polikliinik Paldiski mnt 62 

11 Lääne-Tallinna Keskhaigla Paldiski mnt 68 

12 Lääne-Tallinna Keskhaigla Meremeeste polikliinik Paldiski mnt 68a 

13 Wismari haigla Wismari tn 15 

14 Ida-Tallinna Keskhaigla Pärnu mnt 104 

15 Aktsiaselts Kordamed Pärnu mnt 80 

16 Aktsiaselts Medicum Punane tn 61 
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Tabel 32. Eluhoonete ning elanike arv mürarikastes kohtades (liiklus) 

Nr 
Tänav 

Majade arv  Elanike arv 
Lday Lnight Lday Lnight 

1 
A. H. Tammsaare 
tee 141 33 3219 1686 

2 A. Lauteri tn 44 25 3042 2302 

3 Ehitajate tee 17 2 2613 13 

4 Endla tn 33 0 2546 0 

5 Filtri tee 20 10 2298 823 

6 F. R. Kreutzwaldi tn 25 14 1871 847 

7 Gonsiori tn 25 1 1759 112 

8 J. Kunderi tn 8 0 1562 0 

9 J. Poska tn 38 16 1522 839 

10 J. Vilmsi tn 67 39 1246 781 

11 Järvevana tee 26 2 1129 36 

12 Jõe tn 168 3 1096 8 

13 Juhkentali tn 19 9 1009 298 

14 K. Türnpu tn 5 3 835 110 

15 Kaarli pst 3 0 786 0 

16 Kadaka pst 27 1 766 69 

17 Kopli tn 33 16 725 385 

18 Koskla tn 18 2 641 64 

19 L. Koidula tn 3 0 522 0 

20 Laagna tee 9 4 521 140 

21 Lembitu tn 7 4 501 232 

22 Liivalaia tn 31 24 497 431 

23 Linnu tee 42 0 420 0 

24 Lootsi tn 1 0 403 0 

25 Luise tn 8 0 398 0 

26 Männiku tee 26 2 394 98 

27 Majaka tn 23 1 393 8 

28 Maneeži tn 20 1 364 14 

29 Mere pst 6 0 355 0 

30 Merivälja tee 9 3 318 173 

31 Mustamäe tee 8 0 315 0 

32 Nafta tn 13 0 302 0 

33 Narva mnt 1 0 284 0 

34 Odra tn 41 0 262 0 

35 Pärnu mnt 27 7 226 23 
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Nr 
Tänav 

Majade arv  Elanike arv 
Lday Lnight Lday Lnight 

36 Põhja pst 8 3 189 99 

37 Paldiski mnt 25 1 188 14 

38 Peterburi tee 1 0 183 0 

39 Pirita tee 1 1 180 180 

40 Pronksi tn 43 0 158 0 

41 Rävala pst 9 0 147 0 

42 Randvere tee 12 0 146 0 

43 Ranna tee 5 0 140 0 

44 Rannamäe tee 15 0 137 0 

45 Rannamõisa tee 2 0 112 0 

46 Raua tn 5 0 108 0 

47 Ristiku tn 2 0 97 0 

48 Sõle tn 10 0 78 0 

49 Sõpruse pst 3 0 62 0 

50 Soo tn 5 1 57 8 

51 Suur-Ameerika tn 2 0 47 0 

52 Suur-Sõjamäe tn 2 1 42 26 

53 Tööstuse tn 4 0 38 0 

54 Tartu mnt 6 0 28 0 

55 Tehnika tn 2 1 25 10 

56 Telliskivi tn 2 0 22 0 

57 Tondi tn 6 0 21 0 

58 Toompuiestee 1 0 13 0 

59 Tulika tn 1 0 10 0 

60 Tuukri tn 1 0 10 0 

61 Vabaduse pst 1 0 9 0 

62 Veerenni tn 2 0 8 
 

63 Viljandi mnt 2 1 4 2 

64 Wismari tn 1 0 3 0 
  Kokku 1171 231 37402 9831 

Tabel 32 järgi elab kõige rohkem elanikke liiklusmüra Lday ≥ 70 dB (Lnight ≥ 60 dB) 
tsoonis Pärnu mnt, Narva mnt, A. H. Tammsaare tee, Sõpruse pst ja Liivalaia tn 
äärsetes elamutes. Enamikul juhtudel võimaldab nende piirkondade müraolukorda 
parandada ainult müraemissiooni vähendamine eri meetmete kombinatsioonina: 
liikluse, sh raskeliikluse oluline vähendamine ja suurima lubatud kiiruse 
vähendamine. Sarnaste meetmetega oleks võimalik vähendada liiklusmüra 
madalama müratasemega piirkondades (60—64 dB ja 65—69 dB), kus elab suurem 
osa liiklusmürast mõjutatud elanikke ja leevendusmeetmete võtmine mõjub 
korraga võimalikult paljudele. Lisaks tuleks hooneid müra eest kaitsta ehk 
parandada nende välisisolatsiooni müratakistuse võimet. 
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Kõrge keskkonnamürataseme peamine põhjus on suur liiklussagedus 
magistraaltänavatel. Raudtee puhul on peamine tegur kaubarongide liikumine, eriti 
öisel ajal. 

Päevase tööstusmüra probleemiga piirkondades paikneb 12 eluhoonet ligikaudu 
100 elanikuga ning öise tööstusmüra probleemiga piirkondades 76 eluhoonet 
1600 elanikuga. 

Kuigi eespool esitatud hoonete puhul ei saa hinnatud helirõhutaset Lday > 70 dB (ei 
sisalda õhtust ajavahemikku) otseselt võrrelda sotsiaalministri 4. märtsi 2002 
määruse nr 42 normtasemetega, võib nendel aladel esineda III kategooria 
piirtasemete ületamist. Indikaatori Lnight tulemused on sotsiaalministri määruses 
esitatud normtasemetega võrreldavad. Vastavalt määrusele tuleb kohtades, kus 
kriitiline müratase on ületatud, võtta meetmeid müra vähendamiseks. 

Liiklusmürast mõjutatud eluhoonete ning ühiskondlike hoonete asukohad on 
esitatud aruande lisas 2. 

7.2.2. Vaiksed piirkonnad Tallinna linnas ja nende kaitse 

Sotsiaalministri 29. juuni 2005 määruse nr 87 „Välisõhu strateegilise mürakaardi ja 
välisõhus leviva müra vähendamise tegevuskava sisule esitatavad miinimumnõuded” 
kohaselt on tiheasustusega piirkonna vaikne piirkond tiheasustusega piirkonna 
kohaliku omavalitsuse organi piiritletud territooriumi osa (või asum), kus ei ole 
ühtegi müraallikat, mille tekitatud müratase ületab riigi kehtestatud 
müraindikaatori Lden või muu asjakohase normatiivi arvsuurust. Eestis ei ole 
müraindikaatori Lden normtaset määratletud. Tegevuskavas on aluseks võetud 
strateegilise mürakaardi müraindikaatorid Lday. Indikaatoril Lday, mis iseloomustab 
piisavalt hästi päevast müraolukorda, puudub samuti kehtestatud arvsuurus. 

Vaikse piirkonna määratlemiseks on tegevuskavas kehtestatud järgmised 
kriteeriumid: 

- müratase;  

- kasutusotstarve;  

- pindala. 

Tabel 33. Vaikse piirkonna määratlemise kriteeriumid 
Hindamiskriteerium   

Kasutusotstarve  
Alad, mis on või võiksid olla linnakodanikele mõeldud 
peamiselt rekreatiivseks kasutuseks 

Müratase  Lday ≤ 55 dB 

Vaiksed piirkonnad on jaotatud kahte kategooriasse: 

1) vaikne piirkond — külastatav või potentsiaalselt külastatav ala (puhke- või 
virgestusala), kus müratase Lday ≤ 55 dB; 

2) kriitiline vaikne piirkond — külastatav ala, kus müratase Lday ≥ 55 dB; 

Paljud alad on piisavalt suured, et neile rakenduvad korraga mõlemad kategooriad. 
Sellistel juhtudel on ala arvestatud vaikse piirkonnana, kui müratase on väiksem kui 
55 dB vähemalt 3 ha-l kogu ala pindalast. Teisalt, kui müratase on suurem kui 55 dB 
vähemalt 3 ha-l tervikalast või kui kogu ala on alla 3 ha, on see ala või osa alast 
kriitiline vaikne piirkond ning vajab müra vähendavate meetmete võtmist. 

Kuna vaiksete piirkondade määramise aluseks on võetud strateegilise mürakaardi 
indikaator Lday, mis ei sisalda õhtust ajavahemikku, siis ei ole müratase otseselt 
võrreldav sotsiaalministri 4. märtsi 2002 määruse nr 42 normtasemetega. 
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Esitatud jaotuse kohaselt on pargid ja rohealad jagatud kaheks ja on esitatud 
tegevuskava lisas 3. Tähtsamaks tuleks pidada neid vaikseid piirkondi, mille 
läheduses on palju potentsiaalseid vaikse piirkonna kasutajaid ja kuhu pääseb 
autota. 

Vaiksete ja kriitiliste vaiksete piirkondade kaart on esitatud lisas 3. Kaardi 
koostamisel on kasutatud Tallinna Linnaplaneerimise Ameti poolt esitatud 
rohealade kaardikihti. 

Tulevikus tuleb teha otsus, millised alad kuuluvad vaiksete piirkondade nimistusse, 
luua asjakohane andmebaas ja vaiksete piirkondade kaitse kriteeriumid (nt luua 
tähtsamate alade ümber puhvertsoon). Vaiksete piirkondade kaitse tuleks 
reguleerida mõne õigusaktiga. Sellega tagatakse, et müratase puhke- ja 
virgestusaladel jääb piisavalt madalaks ja planeerimisetegevuste käigus 
arvestatakse vaiksete piirkondade säilitamisega. Lisaks olukorra säilitamisele tuleb 
mõelda, kus võiksid asuda uued vaiksed piirkonnad. 

Vaikses piirkonnas on võimalik mürataset alandada müratekke vähendamise teel, 
vähendades suurimat lubatud kiirust ja liiklusintensiivsust ning seades raskeveokite 
liiklusele ajalised piirangud. Piirangud tuleks kehtestada eelkõige õhtusel ajal ning 
puhkepäevadel ajal, mil inimesed kasutavad virgestusalasid enam, selline piirang ei 
avaldaks suurt mõju ka majanduslikult. Võimalik on võtta ka müra levikut 
takistavaid meetmeid ehk rajada müratõkked. 

Toimingute valikul tuleks arvestada vahendite sünergiat: mõjutades müraallikat, 
parandatakse nii vaikse piirkonna enda kui ka vaikse piirkonna ja müraallika vahele 
jääva piirkonna olukorda. 

Vaiksete piirkondade kaitseks tuleb tulevikus mõelda järgmistele küsimustele: 
millised ohud vaikseid piirkondi ähvardavad, kes kõige rohkem vaikseid alasid 
võivad kahjustada, kuidas võiks võimalikke ohtusid vältida ja kuidas saaks 
mürataset veelgi alandada. 

Vaikseid piirkondi ohustab peamiselt arendustegevus uute magistraalteede, 
elamurajoonide või tööstuse planeerimine vaiksete alade juurde või asemele. 

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

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

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

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

Tegevuskava tutvustati avalikkusele 03.05.2013 kell 14—16 Tallinna Linnavalitsuse 
istungite saalis, Vabaduse väljak 7, IV korrus. Avalik tutvustus protokolliti ning 
protokollid on esitatud kava lisas 4. 
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9. KESKKONNAMÜRA OHJAMINE 
Keskkonnamüra ohjamisega vähendatakse kõrgest müratasemest mõjutatud 
inimeste arvu, säilitatakse hea müraolukorraga elamualasid ja vaikseid piirkondi 
ning võetakse meetmeid uute vaiksete alade loomiseks. Müraohjemeetmed on 
järgmised: müraallikate müraemissiooni vähendamine, müra levikutee takistamine 
ja müratundlike objektide kaitsmine. Täpse lahenduse valimine sõltub 
müraolukorrast. Eelistada tuleks meetmeid, millega välditakse või vähendatakse 
müraemissiooni, sellele järgneb müra leviku takistamine. Vajadusel tuleb 
rakendada müratundlike objektide kaitset. Tihti on parim kombineeritud lahendus, 
kus võetakse meetmeid nii müratekke vähendamiseks, leviku takistamiseks kui ka 
objektide kaitsmiseks. 

Peamised traditsioonilised müra vähendamise meetmed on: 

- planeerimine; 

- ehituslikud ja tehnilised võtted hoonete projekteerimisel ja ehitamisel; 

- liikluskorraldus, teede ehitus ja hooldus; 

- müratõkked. 

Läbimõeldud planeerimine on kõige tõhusam müraga võitlemise vahend. Mida 
paremini ja mida varasemas planeerimisetapis võetakse müraallikaid ja nende 
emissiooni arvesse, seda paremini välditakse hilisemaid probleeme nii uute 
müraallikate kui ka müratundlike objektide planeerimisel. Planeerimine on tõhus 
vahend elamualade ja teiste müratundlike piirkondade eraldamiseks müraallikast. 
Kõige mõjusam neist on müraresistentsete alade, nagu äri- ja tööstusmaad, 
kasutamine mürapuhvrina müratundlike alade, näiteks elamute, sotsiaal- ja 
haridusasutuste hoonete ees. Maakasutuse planeerimise kaudu võib seada piirangud 
kõrge müratasemega maa-alade kasutamisele müratundlikeks tegevusteks ning uute 
müraallikate asukohale, lähtudes olemasolevast maakasutuse prioriteedist, ning 
soodustada mürarikaste tegevuste koondamist madala müratasemega maa-alade 
säilitamiseks. Müraga tuleb arvestada kõikidel planeerimishierarhia tasemetel, 
alustades riiklikust planeeringust ning lõpetades ehitusprojektidega. Üldise 
linnaehitusliku põhimõttena müra ohjamise vajaduse kaalumisel ja meetmete 
valikul on oluline arvestada, et linn muutub pidevalt ning mõnedes kõrge 
müratasemega kuid linnaruumiliselt väärtuslikes kohtades peab pigem muutuma 
hoonete kasutusotstarve, näiteks eluhooned asenduma äripindadega. 

Ehituslike võtetega saab kaitsta olemasolevaid ehitisi ning ehitada mürakindlamaid 
uusi hooneid. Seoses vajadusega täita müratundlikes ruumides müra normtasemeid 
on tiheda liiklusega sõidutee vahetus läheduses ehitamine kallim kui sõiduteest 
kaugemal. Kõrge keskkonnamüratasemega alale ehitamisel tuleb ette näha 
mürataseme vähendamise meetmed siseruumides. Selleks kasutatakse järgmisi 
võtteid: 

- ehitiste välispiirete heliisolatsiooni hindamisel ja üksikute elementide 
valikul rakendada transpordimüra spektri lähendustegurit Ctr vastavalt 
standardile EVS-EN ISO 71755; 

- standardi EVS 842:2003 „Ehitiste heliisolatsiooninõuded. Kaitse müra eest” 
tabelis 6.3 „Välispiiretele esitatavad heliisolatsiooninõuded olenevalt 
keskkonnamüratasemest” toodu kohaselt tuleb projekteeritava ehitise 

                                            
55 EVS-EN ISO 717-1 „Akustika. Heliisolatsiooni hindamine hoonetes ja hooneosadel. Osa 1: 
Õhuheli isolatsioon”. Eesti Standardikeskus, 23.11.1999. 
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välispiirete konstruktsioonidele rakendada välispiirde ühisisolatsiooni 
indeksit R’w + Ctr olenevalt keskkonnamüra tasemest ning ehitise tüübist ja 
ruumi kasutusotstarbest; 

- akende valikul tuleb tähelepanu pöörata nende heliisolatsioonile 
transpordimüra suhtes. Kui aken moodustab 50% välispiirde pinnast, 
võetakse akna nõutava heliisolatsiooni suuruseks välispiirde õhumüra 
isolatsiooni indeks; 

- välispiirde nõutava heliisolatsiooni tagamisel tuleb arvestada, et 
ventilatsioonielemendid (tuulutusavad aknakonstruktsioonis või 
värskeõhuklapid välisseinas) ei vähendaks välispiirde heliisolatsiooni sel 
määral, et lubatav müratase ruumis oleks ületatud; 

- elamute ja teiste müratundlike hoonete projekteerimisel järgida põhimõtet, 
et vaikust nõudvaid ruume (eelkõige magamistube) ei paigutata võimaluse 
korral tiheda liiklusega sõidutee või raudtee poolsele küljele ning igale 
hoonele projekteeritakse vaikne fassaad ja välisterritoorium (maa-ala, mis 
on mõeldud puhkuseks). 

Tiheasustusega alal, nagu Tallinna linn, jäävad kriitilise müratasemega alale 
eelkõige kesklinna tänavate äärsed korrusmajad ning magistraaltänavate ääres 
paiknevad korrusmajad ja üksikelamud. Müraseinu ei ole korrusmajade kaitseks 
üldjuhul otstarbekas paigaldada, kuna selleks ei ole piisavalt ruumi ja see ei 
kaitseks müra eest kõrgematel korrustel asuvaid kortereid. Üks lahendus on 
parandada hoonete välispiirete heliisolatsiooni, mis tagaks eelkõige vaikust 
nõudvates ruumides kehtestatud normtaseme. 

Liikluskorralduslikud võtted seisnevad peamiselt raskeveokite ümbersuunamises ja 
suurima lubatud kiiruse määramises, samuti ühistranspordi ja kergliikluse 
eelistamises autoliiklusele. 

Rasketransport põhjustab suuremat mürareostust kui kergtransport; rasketranspordi 
kasv 5%lt 10%le tõstab ekvivalentset mürataset 1 dB võrra. Suurima lubatud kiiruse 
alandamine 70 km/h-lt 50 km/h-le vähendab mürataset 3—4 dB võrra. Alla 50 km/h 
kiirusel on peamine müraallikas automootor ning suurima lubatud kiiruse 
vähendamisega ei kaasne märkimisväärset mürataseme alanemist. Väiksemal 
kiirusel müraemissioon pigem suureneb. Liiklusmüra mõju vähendamisel on oluline 
meeles pidada, et kahekordne liiklussageduse vähenemine alandab ekvivalentset 
mürataset 3 dB võrra. Näiteks 1 dB suuruse ekvivalentse mürataseme langetamiseks 
tuleb liiklussagedust vähendada ligikaudu 30% ja selleks, et mürataset 10 dB 
vähendada, tuleb liiklussagedust vähendada 10 korda. 

Sõidukite põhjustatud mürareostus on märkimisväärne. Tänapäeva autod (eriti 
hübriid- ja elektriautod) on tunduvalt vaiksemad kui paarkümmend aastat tagasi. 
Kui majanduslanguse aastatel (2009—2010) vähenes esmaregistreeritud sõidukite 
arv ligi kaks korda 2008. aastaga võrreldes ning peaaegu kolm korda 2007. aastaga 
võrreldes, siis 2012. aastal esmaregistreeritud sõidukite arv ületas juba 
2008. aastat.56 Eeldades, et suur osa uusi autosid on väiksema müraemissiooniga 
ning need asendavad pigem vanemaid sõidukeid, peaks langema ka müratase. 
20 aasta perspektiivis prognoositakse liiklussageduse ligi 50%list kasvu võrreldes 
praegusega. Riigimaanteedel teostatud loenduse põhjal oli liiklussagedus suurim 
2007. a ning väikseim aastatel 2008—2009. Pärast majanduslanguse aastaid on 
liiklussagedus küll kasvanud, ent jääb endiselt varasemast tipptasemest allapoole.57 

                                            
56 AS Teede Tehnokeskus 2013. Liiklusloenduse tulemused 2012. aastal.  
57 AS Teede Tehnokeskus 2013. Liiklusloenduse tulemused 2012. aastal. 
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Tallinna linna liiklussagedus on 2013. a alguse andmete kohaselt pigem vähenenud 
ning seda on soodustanud tasuta ja tihendatud graafikuga ühistranspordi 
kasutamine.58 

Teede ehituse ja hoolduse kvaliteedi parandamisel on otsene mõju liiklusmüra 
vähenemisele. Tänavate seisukord võib samuti oluliselt mõjutada autoliiklusest 
tulenevat müra taset. Kaaluda tuleb müratundlikes lõikudes tänavate teekattele ja 
hooldusele kõrgendatud nõuete seadmist, üldise meetmena tuleb kaaluda 
naastrehvide keelustamist. 

Müratõkkena kasutatakse müraseinu, hooneid, mille üks sein on müratõkkesein või –
valle ning nende kombinatsioone. Müratõkkeseinad saavad Tallinna linnas olla vaid 
erandlik lahendus, mida kaalutakse äärmisel vajadusel ning juhul kui lahendus on 
linnaruumi sobiv. Müratõkke tõhusus sõltub tõkke kõrgusest, pikkusest, laiusest 
ning tõkke ja müraallika vahelisest kaugusest, maastikuvormist, tõkke 
konstruktsioonist ja paigutusest. Mida lähemal asub müratõke müraallikale või 
vastuvõtjale, seda tõhusam see on. Standardi EVS 842:200359 „Linnatänavad” 
punkti 7.7.3 kohaselt peab müratõrjesein sobima keskkonda, olema tihe ja 
vähemalt 30 kg/m2 massiga, taluma arvutuslikku tuulekoormust ja lumetõrjel 
paiskuvat lumekoormust 8 kN/m2

 (tuulekoormus ja lumetõrjel paiskuv lumekoormus 
ei mõju samal ajal). Müratõkke rajamisel tuleb arvestada ka liiklusohutusega ning 
inimeste üldise heaoluga (näiteks traditsiooniliste liikumisteede takistamine, 
pimedate alade tekkimine, mis võib suurendada kuritegevuse riski, päikese 
varjutamine). Müratõkke rajamine takistab välisõhu saasteainete hajumist ning võib 
tekitada nende kõrge kontsentratsiooni tee ja müratõkke vahelisele alale, mis tihti 
kattub kõnnitee või kergliiklusteega. Seega tuleb jälgida, et müraolukorra 
parandamisel ei viidaks mõju ühest keskkonnaelemendist teise ega ohustataks 
inimeste tervist ja heaolu. Müratõkete rajamine linnaruumi peab olema äärmuslik 
meede müraolukorra parandamiseks. 

Traditsiooniliste müravastaste meetmetega saab kõrgest müratasemest mõjutatud 
inimeste arvu vähendada küllalt piiratult. Tegevuskavas esitatakse ka palju teisi 
võimalusi ja tegevusi, millega vähendatakse mürahäirivust. Mürahäirivuse 
vähendamise peamisi eeldusi on eri institutsioonide tahe sellel alal koostööd teha. 
Müratõrjet saab siduda teiste tegevustega, nt liiklusohutuse ja -sujuvuse ning 
välisõhu kvaliteedi tagamisega. 

                                            
58 Tallinna 11 ristmiku liiklusmõõtmise andmed. Tallinna Transpordiamet 2013 
59 EVS 842:2003 „Ehitiste heliisolatsiooninõuded. Kaitse müra eest”. Eesti Standardikeskus, 
25.04.2003. 
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10. PRAEGUSTE MÜRA VÄHENDAMISE MEETMETE JA 
ETTEVALMISTAVATE PROJEKTIDE LOETELU 

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

Linna eduka toimimise eeldus on hea elukeskkonna loomine elanikele —
looduslähedased puhkekohad, head töötamis- ja õppimisvõimalused. Tervislik 
keskkond mängib linlaste elukvaliteedi parandamisel tähtsat rolli. 

Müra tuleb ohjata eelkõige aladel, kus päevasel ajal on ekvivalentne müratase 
≥ 70 dB ja öine müratase ≥ 65 dB ning kus asub või elab palju inimesi. Teiseks tuleb 
kaitsta vaikseid rohe- ja virgestusalasid, mis suurendavad hea elukeskkonna 
väärtust. 

Tegevuskavas esitatavate meetmete ja projektide üldeesmärk on säilitada hea 
müraolukord ja seda parandada. Üldeesmärk on omakorda jaotatud kaheks 
alaeesmärgiks: 

- müratekke vältimine ja vähendamine; 

- müraleviku takistamine. 

Keskkonnamüra vähendamise tegevuskavas esitatakse järgmised eesmärkide 
saavutamise pikaajalised ülesanded: 

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

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

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

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

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

- linna planeerimisel arvestada keskkonnamüra leevendavate meetmetega. 

Müra häirivust vähendavad ning alaeesmärke ja ülesandeid aitavad saavutada: 

- administratiivsed meetmed; 

- tehnilised meetmed; 

- koostöö ja koolitus; 

- riiklik tegevus; 

- seire ja järelevalve. 

Tegevuskavas esitatud meetmetest on kõige tähtsamad järgmised: 

- keskkonnamüraga arvestamine uutes planeeringutes; 



Välisõhus leviva müra vähendamise tegevuskava Tallinnas aastateks 2014–2018. Kinnitamiseks 

42/107  Estonian, Latvian and Lithuanian Environment OÜ 

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

- ühistranspordi kasutamise suurendamine; 

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

- kergliikluse eelistamine, kergliiklusteede võrgu tihendamine; 

- müraleviku piiramine tehniliste lahendustega; 

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

- uute vaiksete piirkondade planeerimine ja rajamine; 

- müratundlike hoonete akende ja piirdekonstruktsioonide heliisolatsiooni 
parandamine. 

Vaiksete piirkondade kaitseks esitatakse tegevuskavas järgmised meetmed:  

- vaiksete piirkondade kaitsemeetmed lõimitakse üldiste 
müratõrjemeetmetega nii, et kõrge keskkonnamüratasemega ja vaikseid 
piirkondi ühtaegu mõjutavad toimingud on võimalik teostada mõistlikul 
viisil; 

- planeerimise ja müratõrjemeetmetega püütakse säilitada laialdaselt 
kasutatavaid vaikseid piirkondi, nii et nende müratase märkimisväärselt ei 
kasva. Vaiksete piirkondade määramisel ning säilitamisel tuleb arvestada 
kehtestatud Tallinna üldplaneeringuga (vähemalt planeeritavate teede ja 
tänavate osas). 

10.1. Tegevuskava täitmine aastatel 2009—2012 
Tallinna esimeses keskkonnamüra vähendamise tegevuskavas, mis koostati aastatel 
2008—2009, nähti ette müraolukorra parandamise ja hea müraolukorra säilitamise 
meetmeid ja konkreetseid tegevusi. Tegevuskava kohaselt tuli jätkata juba 
kasutusel olnud meetmete võtmist ning alustada uute meetmete ja tegevustega. 
Kuna tegevuskava täitmine kattus majanduslanguse aastatega, siis on peamiselt 
ellu viidud juba varem kasutuses olnud haldusmeetmeid, nagu planeeringute 
koostamine ja kehtestamine. Võtmata on tehnilised meetmed (müratõkete 
rajamine). Kasutusele on võetud ka need abinõud, mis olid osa terviktegevustest 
(akende vahetus ühiskondlike hoonete renoveerimisel). Täpsem ülevaade 
kavandatud ja võetud meetmetest on esitatud alljärgnevas tabelis (Tabel 34). 

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



Tabel 34. Tegevuskava täitmise ülevaade aastatel 2009—2012 

Jrk Tegevuskavas esitatud meede Meetme võtja 
Meetme 
liik Meede võetud 

1 
Terviseameti Põhja talituse ja Tallinna Linnavalitsuse keskkonnamüraga seonduvad 
nõuded planeeringutele ja projektidele 

Tallinna Linnavalitsus ja 
Terviseameti Põhja talitus 

Olemas-
olev Jah 

2 
Uute hoonete planeerimisel ja projekteerimisel välispiiretele esitatud 
heliisolatsiooninõuete arvestamine olenevalt keskkonnamüra tasemest (standard 
EVS 842:2003) 

Tallinna Linnavalitsus ja 
Terviseamet 

Olemas-
olev Jah 

3 
Müraga seonduvate kaebuste menetlemine Terviseamet 

Olemas-
olev Jah 

4 

Piirangute seadmine öistele lendudele: tõusu- ja maandumisraja 26 (üle linna 
minevad lennukoridorid) kasutamine õhkutõusuks on keelatud ajavahemikul 23—7 
õhusõidukitel, mille maksimaalne lubatud stardimass (MTOW) ületab 136 tonni. 
Tallinna lennujaamal on müra seireks olemas kaks statsionaarset müra mõõtmise 
terminali ja üks teisaldatav terminal, mis võimaldab jälgida lennuliiklusest 
põhjustatud mürataset ööpäev läbi ja on tõhus vahend kaebuste lahendamisel 

Tallinna lennujaam 
Olemas-
olev 

Jah 

5 

Veotranspordi optimeerimine ja korrastamine marsruutide ning kandejõu alusel, nt 
raskeveokite transiitliiklus on Tallinna südalinnast ja elurajoonidest välja viidud. 
Tallinna Transpordiameti üks ülesandeid on veotranspordi logistika kujundamisel 
töötada välja marsruute linnakodanike, lasteasutuste jm elukeskkonna 
parendamiseks ka mürategurist lähtudes 

Tallinna Transpordiamet 
Olemas-
olev 

Jah 

6 
Pärnu mnt mürasein Järve elamupiirkonna kaitseks   

Olemas-
olev Jah 

7 
Tammsaare tee mürasein   

Olemas-
olev Jah 

8 
Rannamõisa tee mürasein Tiskres   

Olemas-
olev Jah 

9 
Kadaka pst mürasein Pääskülas   

Olemas-
olev Jah 
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Jrk Tegevuskavas esitatud meede Meetme võtja 
Meetme 
liik Meede võetud 

10 
Tallinna Vanasadama lähiümbruse kohta strateegilise mürakaardi koostamine. 
Vanasadamat ei külasta kaubalaevad. Kaubaautode liikumisele on kehtestatud 
piirangud. Admiraliteedi basseini ei kasutata laevade talvitumiseks 

Tallinna Sadam AS 
Olemas-
olev 

Jah 

11 Aastatel 2000—2007 karjääri tegevusest tingitud müra ja tolmu vähendamise 
programmidesse üle 21 mln krooni investeerimine 

Paekivitoodete Tehase OÜ 
Olemas-
olev 

Jah 

12 

Masinapargi väljavahetamine (kõigil mehhanismidel on CE-tähis). Lõhkamisel 
kasutatakse kuni 2000 kg lõhkeainet. Karjääri lõunapoolsesse serva on rajatud 4—
5 m kõrgune pinnasevall. Karjääri põhjapoolsesse serva on osaliselt rajatud 5—6 m 
kõrgune pinnasevall 

OÜ Väo Paas  
Olemas-
olev 

Jah 

13 Teede ja tänavate korrashoid Tallinna Kommunaalamet 
Olemas-
olev 

Müraleevendusmeetmeid 
planeeritakse teedeehituse 
projektide koosseisus, kui 
see on projektis ette 
nähtud 

14 
Tallinn-Väikese raudteedepoo: mürataseme kaardistamine ja müraallikate 
väljaselgitamine (TKI füüsika labori tehtud mürataseme uuring mais 2008); 
ettekirjutus ettevõtjale vähendada mürataset 

Tallinna Linnavalitsus 
Olemas-
olev 

Jah 

15 

Ettepanek planeerida aastateks 2009—2012 rahalisi vahendeid müraseinte 
projekteerimiseks ja ehitamiseks järgmiselt: 
2009. a. – 3 mln krooni 
2010. a 8 mln krooni 
2011. a 10 mln krooni 
2012. a 10 mln krooni 

Tallinna Kommunaalamet Pidev 
Ei. Eelarveliste vahendite 
puudumise tõttu ei olnud 
võimalik meedet võtta 

16 

Linna igapäevases töös: 
- vähem müra tekitavate sõiduautode ja ühissõidukite (hübriid- ja elektrisõidukite) 
kasutamine ja selle soodustamine; 
- hankedokumentide ja lepingute koostamisel müra vältimise põhimõtetest 
lähtumine; 
- kooskõlastuste ja lubade väljastamisel rangemad keskkonnamüraga seotud 
nõuded; 
- ühistranspordi kasutamise soodustamine; 
- kampaaniad „Autovaba nädal” ning „Pargi ja reisi”; 

Tallinna Linnavalitsus, Tallinna 
Transpordiamet, Tallinna 
Keskkonnaamet 

Pidev Jah 
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Jrk Tegevuskavas esitatud meede Meetme võtja 
Meetme 
liik Meede võetud 

- vedude (nt prügi- ja kaubaveod) parem planeerimine; 
- mootorsõidukite liikumise piiramine (välisõhu kaitse seaduse § 138) 

17 
Osalemine keskkonnamürateemalistel üritustel; koostöö rahvusvaheliste 
organisatsioonidega 

Tallinna Linnavalitsus, Tallinna 
Transpordiamet, Tallinna 
Keskkonnaamet, Tallinna 
Keskkonnaamet 

Pidev Jah 

18 

Olemasolevate õigusaktide täiustamine ja parandamine (nt välisõhu kaitse seadus); 
keskkonnakomplekslubade väljastamisel rangemad müraga seonduvad nõuded; 
tööstusmüra hindamine ja kaardistamine keskkonnakompleksloa taotlemisel; 
planeeringutega seotud müra hindamise regulatsioon; müra arvutamise ja hindamise 
ühtse käsitluse kehtestamine 

Keskkonnaministeerium, 
Majandus- ja 
Kommunikatsiooniministeerium 

Pidev 

Osaliselt. Kehtestatud on 
keskkonnaministri 
04.03.2011 määrus nr 16 
„Välisõhus leviva müra 
piiramise eesmärgil 
planeeringu koostamisele 
esitatavad nõuded” 

19 

Ühtsete keskkonnamüraga seonduvate nõuete kehtestamine üld- ja 
detailplaneeringutele; uute müratundlike objektide planeerimisel piisava 
mürakaitse tagamine (välispiiretele nõutav heliisolatsioon, vaikne fassaad ja siseõu, 
võimaluse korral vaikust nõudvad ruumid projekteerida müraallikast eemale); 
planeeringutes ette nähtud müraseinte ja muude müraleevendusabinõude 
rakendamine enne müratundliku objekti kasutusele võtmist (kasutusloa saamist); 
müra mõju väljaselgitamine liikluse planeerimisel või müraprognooside ja 
mõjutatud elanike arvu aluseks võtmine liikluse planeerimisel; uute teede 
projekteerimisel mürataseme muutuste hindamine; võimaluse korral uute teede 
süvendisse projekteerimine või madalate müraseinte rajamine; uute teede 
projekteerimisel suurima lubatud kiiruse määramise kriitiline hindamine; uute teede 
ja tööstusalade planeerimisel ja projekteerimisel olemasoleva mürahäirivuse 
suurendamise vältimine; uute planeeringutega ühistranspordi soodustamine, 
kergliiklusteede ja puhkevõimaluste loomine; erilise tähelepanuga eriti tundlike 
objektide (laste- ja õppeasutused, mänguväljakud, haiglad, vanadekodud) 
kaitsmine; uute planeeringutega vaiksete alade ohustamise vältimine ja vajaduse 
korral nende kaitsmine; suurema osa liikluse suunamine põhimagistraalidele, et 
säilitada kaugemal asuvate müratundlike alade rahu; vaiksete alade ja 
virgestusalade kaitsmise võimaluste leidmine; uute vaiksete alade rajamine, nt 
metsaradade valgustamise teel; planeerimisel müraresistentsete alade või hoonete 
kasutamine mürapuhvrina müratundlike alade ja hoonete kaitseks; mürarikaste 

Keskkonnaministeerium, 
Terviseamet 

Pidev Jah 
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Jrk Tegevuskavas esitatud meede Meetme võtja 
Meetme 
liik Meede võetud 

tegevuste koondumise soodustamine, et säilitada madala müratasemega maa-alad 

20 

Üldine suurima lubatud kiiruse vähendamine (tehtud Pirita teel); suurima lubatud 
kiiruse vähendamine öisel ajal; raskeveokite ümbersuunamine müratundlikelt 
aladelt; raskeveokite liikumise ajaline piirang; kaubarongide öisel ajal sõitmise 
piiramine; öise lennuliikluse piiramine (rakendanud Tallinna Lennujaam) 

Tallinna Linnavalitsus, Tehnilise 
Järelevalve Amet, AS Eesti 
Raudtee, AS Tallinna 
Lennujaam  

Pidev 
Osaliselt. Osaliselt 
vastupidine (nt Luise tn) 

21 

Uute ühissõidukiradade rajamine ja olemasolevate parandamine; selliste 
ühissõidukipiletite hindade kehtestamine, millega sõitja säästaks, võrreldes 
autosõiduga; „Pargi ja sõida” süsteemi tõhustamine ja propageerimine; 
ühistranspordi kiiremaks ja sujuvamaks muutmine; kiirtrammiteede rajamine 
(Lasnamägi, Mustamägi) — projekt „Tallinna tramm”; lennujaama ja kesklinna 
vahelise ühistranspordiühenduse tõhustamine; suuremate teede remontimise ja 
ehituste ajal sujuva ühistranspordi tagamine; uued ühissõidukid 

Tallinna Linnavalitsus Pidev 

Osaliselt (uute 
ühissõidukiradade rajamine, 
tasuta ühistranspordi 
rakendamine tallinlastele 
2013. aastal, „Pargi ja 
sõida” süsteemi 
tõhustamine ja 
propageerimine, uute 
trammide hanke 
korraldamine). 
Kiirtrammiteede rajamist 
pole alustatud 

22 
Olemasolevate kergliiklusteede korrashoid; uute kergliiklusteede rajamine; 
kergliiklusteede loogiline sidumine vaiksete ja virgestusaladega; jalgrattaparklate 
rajamine ja turvalisuse suurendamine; jalgrattalaenutuse süsteemi loomine 

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

Pidev Jah 

23 

Sõidukiiruse kontrolli tõhustamine 
Olemasoleva valvekaamerate süsteemi tõhustamine; uute valvekaamerate 
paigaldamine; uute sõidukiiruse kontrolli võimaluste leidmine; tõhusam politseitöö 
kiiruse kontrollimisel; liikluskorraldusmeetmete võtmine (tõkked, ringristmikud jms) 

Politsei Pidev Jah 

24 

Uute ühissõidukite (buss, tramm, rong) soetamisel arvestada nende 
müraemissiooniga; tehnohooldus, olemasolevate ühissõidukite täiendamine; 
rööbassõidukite suurima lubatud kiiruse vähendamine teatud lõikudes; 
ühistranspordi sujuvuse tagamine 

Tallinna Linnavalitsus, 
Elektriraudtee AS, 
Edelaraudtee AS 

Pidev Jah 

25 
Elektri- ja hübriidsõidukite ulatuslikum kasutamine; vähese saastega sõidukitele 
soodustuste kehtestamine; kergliiklusteede rajamine 

Tallinna Linnavalitsus Pidev 
Osaliselt. Elektriautodele 
on loodud tasuta parkimine 
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Jrk Tegevuskavas esitatud meede Meetme võtja 
Meetme 
liik Meede võetud 

kesklinna tsoonis. Muid 
soodustusi pole kehtestatud 

26 

Trammirööbaste remont; rongirööbaste kinnikeevitamine (2,1 mln kr/km); rööbaste 
rajageomeetria parandamine (järskude kurvide vältimine;) regulaarne rööbaste 
tehniline korrashoid; uute rööbasteede ehitamisel vähem müra tekitavate 
tehnoloogiate ja materjalide kasutusele võtmine 

Tallinna Linnavalitsus, AS Eesti 
Raudtee, Edelaraudtee 
Infrastruktuuri AS 

Pidev 

Osaliselt. AS Eesti Raudtee 
on remontinud raudteid. 
Samuti on remonditud 
trammiteid. Edelaraudtee 
Infrastruktuuri AS alustab 
rööbaste kinni-
keevitamisega 2014. aastal 

27 
Teede ja tänavate regulaarne korrashoid; teede ja tänavate kapitaalremont; uute 
teede ja tänavate kvaliteetne ehitus 

Tallinna Linnavalitsus Pidev 

Osaliselt. Teid ja tänavaid 
on renoveeritud ning korras 
hoitud, kuid teede olukord 
on halvenenud 

28 Naastrehvide kasutusaja vähendamine ja/või keelustamine 
Riigikogu, Majandus- ja 
Kommunikatsiooniministeerium 

Pidev Jah 

29 

Raudteeäärsete üksikelamute hoonerühmade kaitseks müraseinte rajamine (nt 
madalad, 1,2—1,5 m kõrgused); eriti tundlike objektide (lasteaiad, spordiväljakud, 
hooldekodud) kaitseks müraseinte rajamine; uute tänavate projekteerimisel 
vaiksetele aladele leevendusmeetmete kavandamine 

Tallinna Linnavalitsus 
sõiduteede osas; 
Eesti Raudtee AS raudteede 
osas 

Pidev 
Ei. Eelarvevahendite 
puudumise tõttu pole 
müraseinu rajatud 

30 
Linn jagab teavet piirdeaedade müraleevendustoime parandamise võimaluste kohta 
(nt tüüplahendused); vajaduse korral ühiste nõuete kehtestamine (nt linnaosade 
kaupa aedade kõrgustele) 

Tallinna Linnavalitsus Pidev 

Osaliselt. 
Leevendusmeetmed on 
esitatud kehtestatud 
üldplaneeringute 
keskkonnamõju strateegilise 
hindamise aruannetes. 
Kõikidele linnaosadele pole 
üldplaneeringut 
kehtestatud 

31 
Olemasoleva haljastuse säilitamine (raielubade kord); uue haljastuse lisamine 
(asendusistutus); uutes planeeringutes rohkema haljastuse kavandamine teede ja 
tänavate äärde 

Tallinna Keskkonnaamet, 
Tallinna Linnaplaneerimise 
Amet 

Pidev Jah 
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Jrk Tegevuskavas esitatud meede Meetme võtja 
Meetme 
liik Meede võetud 

32 

Teavitamine hoonete välispiirete heliisolatsiooni parandamise võimalustest 
(eelkõige akende vahetus, rõdude kinniehitamine, värskeõhuklapid); tugisüsteemi 
loomine, et aidata hoonete omanikel ja korteriühistutel välispiirete heliisolatsiooni 
parandada ja innustada neid seda tegema (koostöös energiatõhususega — osaliselt 
kattuvad); tüüplahenduste väljatöötamine mürarikastes piirkondades korterelamute 
rõdude kinniehitamiseks, et parandada välispiirde heliisolatsiooni, ja lihtsustatud 
korra kehtestamine asjakohaste lubade taotlemisel; perspektiivis riikliku süsteemi 
loomine, mis toetaks rahaliselt kriitilise müratasemega ala eluhoonete akende 
vahetust 

Tallinna Linnaplaneerimise 
Amet, Tallinna Keskkonnaamet 

Pidev Jah 

33 

Kaebuste põhjal olemasolevatele probleemsetele tehnoseadmetele 
leevendusmeetmete leidmine ja rakendamine; tehnoseadmete planeerimine 
selliselt, et nad ei põhjusta häirivust ja järgivad kehtestatud normtaset (kontrollida 
kasutusloa saamisel, nt esitada mõõtmisprotokoll) 

Müraallika valdaja ja Tallinna 
Linnavalitsus 

Pidev 

Osaliselt. Tegevust on ellu 
viidud, ent kõikidele 
kaebustele pole 
leevendusmeetmeid leitud 
või võetud 

34 

Ajaliste piirangute kehtestamine (õhtusel ajal ja nädalavahetustel); uute 
mürarikaste spordi- ja meelelahutusürituste lubade väljastamisel rangemate müraga 
seonduvate nõuete kehtestamine; uute, rajatavate/kavandatavate spordirajatiste 
tekitatava võimaliku müra väljaselgitamine; kontrollmeetmete võtmine (nt 
mürataseme mõõtmine ürituste ajal)  

Tallinna Linnavalitsus Pidev 

Osaliselt. Müra aspekti on 
arvesse võetud, ent mitte 
kõikidel asjakohastel 
juhtudel 

35 

Kaupluste tegevusest tingitud müra häirivus: kaebuste kontroll ja põhjuste 
väljaselgitamine; põhjendatud kaebuste korral leevendusmeetmete nõudmine ja 
kontrollmõõtmised; uute kaupluste projekteerimisel tekkiva keskkonnamüra 
olukorraga arvestamine 

Tallinna Linnavalitsus, 
Terviseamet 

Pidev 

Osaliselt. Kaebused on 
registreeritud, ent kõikidel 
juhtudel pole leevendus-
meetmeid võetud 

36 
Helikopteriterminal: helikopterilendudest põhjustatud keskkonnamüra 
kaardistamine; ajaliste piirangute seadmine; kopteriplatsi asukoha muutmise 
kaalumine 

Tallinna Linnavalitsus Pidev 
Ei. Meede polnud asja-
kohane, sest helikopteri-
terminali ei kasutata 

37 
Kopli ja Ülemiste kaubajaama põhjustatud keskkonnamüra kaardistamine; vajaduse 
korral ajaliste piirangute seadmine; Kopli kaubajaama sulgemine tulevikus 

Tallinna Linnavalitsus Pidev 

Ei. Kopli kaubajaama 
tegevus pole enam oluline 
müraallikas. Ülemiste 
kaubajaama keskkonnamüra 
pole kaardistatud 
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Jrk Tegevuskavas esitatud meede Meetme võtja 
Meetme 
liik Meede võetud 

38 
Kaitseväe Männiku harjutusväli ja Kaitseliidu Männiku lasketiir: 
kaitseväe harjutusvälja mürauuringud (2008—2009) 

Kaitseväe Logistikakeskus, 
Kaitseliit 

Pidev Jah 

39 

Vaiksete alade kindlaksmääramine (kriteeriumid tegevuskava raames); vaiksete 
alade kaardistamine (tehti käesoleva töö käigus); olemasolevate vaiksete alade 
säilitamine; vaikseid alasid kahjustavate ohtude väljaselgitamine ja nende vältimise 
võimalused; vaiksete alade andmebaasi loomine ja selle avalikustamine; 
planeerimisel vaiksete alade säilimisega arvestamine; vaiksete alade 
kaitsemeetmete lõimimine üldiste müratõrjemeetmetega; laialdaselt kasutatavate 
vaiksete alade säilitamine nii, et nende müratase ei kasva; tulevikus vaiksete alade 
keskkonnamürataseme vähendamine; uute vaiksete alade juurdeloomine 

Tallinna Linnavalitsus Pidev 
Jah (rohealade 
teemaplaneering ning 
linnaosade üldplaneeringud) 

40 

Teavitus: 
üleriigiline tegevus; info kättesaadavuse parandamine (sh interneti kaudu); 
osalejate teadlikkuse kasv; eri huvirühmadele teabepäevade korraldamine, 
infovoldikute jagamine, teabe avaldamine veebilehtedel; projekteerijate 
koolitamine arvestama müraga varases planeerimisetapis; teabe jagamine elanike 
võimaluste kohta parandada hoonete välispiirete heliisolatsiooni; elanike 
teavitamine müraga arvestamisest valikute tegemisel ja käitumisjuhiste andmine 

Keskkonnaministeerium, 
Sotsiaalministeerium, 
Terviseamet, Tallinna 
Linnavalitsus 

Pidev Jah 

41 

Müraohjet toetavad tegevused: 
riikliku tugisüsteemi loomise võimalused, mis toetaksid rahaliselt kriitilise 
mürataseme piirkonnas paiknevate eluhoonete akende vahetust; vaiksete alade 
kaitse, kaardistamine ja andmebaasi loomine; ühtsed müraga seonduvad nõuded 
planeerimistegevustele (õigusaktide täiendamine); sõidukiiruse kontrolli 
tõhustamise võimalused; müraseire 

Valitsus/ministeeriumid, 
Tallinna Linnavalitsus, Politsei 

Pidev 

Osaliselt. Osaliselt. 
Kehtestatud on keskkonna-
ministri 04.03.2011 määrus 
nr 16 „Välisõhus leviva 
müra piiramise eesmärgil 
planeeringu koostamisele 
esitatavad nõuded” 

42 

Müra arvutamise tulemuste täpsemaks muutmine: 
riikliku auto- ja rongiliikluse müra arvutamise meetodi kehtestamine; Eestis 
kasutatavate rongitüüpide müraemissiooni väljaselgitamine; rongirööbaste 
karedusastme väljaselgitamine; maanteede ja tänavate liigituse kindlaksmääramine 
ning neile vastav ööpäevane liiklussageduse jaotus ja raskeliikluse osakaal; 
riigisiseste mürakaardistamise üldiste põhimõtete kindlaksmääramine 

Keskkonnaministeerium, 
Majandus- ja 
Kommunikatsiooniministeerium
, Sotsiaalministeerium 

Pidev Ei 
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10.2. Praegused müra vähendamise meetmed 
Senised organisatoorsed keskkonnamüra leevendamise meetmed on järgmised: 

- Terviseameti ja Tallinna Linnavalitsuse esitatavad nõuded planeeringutele arvestada 
keskkonnamüra aspektiga; 

- uute hoonete planeerimisel ja projekteerimisel on arvestatud välispiiretele esitatud 
heliisolatsiooninõudeid olenevalt keskkonnamüra tasemest (standard EVS 842:2003); 

- kaebuste menetlemine (Terviseamet, Tallinna Keskkonnaamet); 

- tegevuslubade menetlemine ja kooskõlastamine, arvestades müraaspektiga; 

- Tallinna Transpordiamet optimeerib ja korrastab veotransporti marsruutide ning 
kandejõu alusel, nt raskeveokite transiitliiklus on Tallinna südalinnast ja elurajoonidest 
välja viidud. Tallinna Transpordiameti üks ülesandeid on veotranspordi marsruutide 
väljatöötamisega parandada mh müra seisukohast linnaelanike elukeskkonna ja näiteks 
lasteasutuste töökeskkonda; 

- ühistranspordi osakaalu suurendamine ning tasuta ühistransport Tallinna elanikele. 

Senised tehnilised keskkonnamüra leevendamise meetmed on järgmised: 

- Pärnu mnt mürasein Järve elamupiirkonna kaitseks; 

- Tammsaare tee mürasein; 

- Rannamõisa tee äärne mürasein Tiskres; 

- Tehnika tänava mürasein; 

- Kadaka pst äärne mürasein Pääskülas. 

10.3. Olulisemad müra tekitavad ettevõtted ja nende võetavad 
leevendusmeetmed 

Tegevuskava koostamise raames esitas Tallinna Keskkonnaamet järelepärimised järgmistele 
olulistele müra tekitavatele ettevõtetele või müraallika valdajaile: 

• AS Eesti Raudtee; 

• Edelaraudtee Infrastruktuuri AS; 

• AS Tallinna Lennujaam; 

• AS Tallinna Sadam; 

• Paekivitoodete Tehase OÜ; 

• OÜ Väo Paas; 

• Tallinna Kommunaalamet; 

• Tallinna Transpordiamet. 

 

Tabel 35 on esitatud vastuste koond. Kirjad on toodud lisas 6. 

Tabel 35. Olulisemate müra tekitavate ettevõtete kavandatavad tegevused 

Ettevõtte või ameti 
nimi  

Võetud meetmed  Kavandatavad meetmed  

AS Eesti Raudtee  

Lõpetatud on raudtee remont 
Tallinn-Balti jaamas ning 
Tallinna—Pääsküla ja Tallinna—
Ülemiste teelõigul, mille 
tulemusena väheneb taristu 
müraemissioon 

2013 planeeritakse lõpetada 
raudtee kontaktvõrgu 
rekonstrueerimistööd. 
Järgmise viie aasta tööd 
sõltuvad riigipoolsest 
finantseerimisest 



Välisõhus leviva müra vähendamise tegevuskava Tallinnas aastateks 2014–2018. Kinnitamiseks 

Estonian, Latvian and Lithuanian Environment OÜ     51/107 

Ettevõtte või ameti 
nimi  

Võetud meetmed  Kavandatavad meetmed  

Edelaraudtee 
Infrastruktuuri AS 

Rongidele on linnas seatud 
võimalikult väike lubatud kiirus 
(Järvevana ülesõidul suurim 
lubatud kiirus 40 km/h). 
Ülesõidukohtade kapitaalremont 
koostöös Tallinna LV-ga (2009 
Järvevana ülesõit, 2012 
Veerenni ülesõit) 

Olemasolevad diiselrongid 
asendatakse uute ja 
moodsate rongidega. 

Rööbaste kokkukeevitamist 
on kavas alustada 2014 
(Liiva—Hagudi lõik) 

AS Tallinna Lennujaam  

Tallinna lennujaamal on 
müraseireks olemas kaks 
statsionaarset müra mõõtmise 
terminali ja üks teisaldatav 
terminal, mis võimaldab jälgida 
lennuliikluse põhjustatud müra 
taset ööpäev läbi ja on tõhus 
vahend kaebuste lahendamisel. 
Tõusu- ja maandumisraja 26 
kasutamine õhkutõusuks on 
keelatud ajavahemikul 23—7 
õhusõidukitel, mille maksi-
maalne lubatud stardimass 
(MTOW) ületab 136 tonni 

Müraseiresüsteemi 
uuendamine (nii süsteem kui 
ka tehnika) 

AS Tallinna Sadam  

Vanasadama uue, E (ida) 
kruiisikai rajamise keskkonna-
mõju hindamise raames (Corson 
OÜ, töö nr 1202) kaardistati 
müra. 
Tallinna Vanasadama lähi-
ümbruse kohta on koostatud 
strateegiline mürakaart. Vana-
sadamat ei külasta kaubalaevad. 
Kaubaautode liikumisele on 
kehtestatud piirangud. 
AS Tallinna Sadam jälgib 
pidevalt sadama tegevusest 
tingitud mürataset ning üksikute 
kaebuste korral on kohe 
teavitatud laevafirmasid, et 
need võtaksid mürataseme 
ületamise korral leevendus-
meetmed 

Süvendus- või muude 
sadama arendustegevusega 
kaasnevate ehitustööde 
käigus on kavandatud 
müraleevendusmeetmed, 
mis lähtuvad KMH aruande 
soovitustest 

Paekivitoodete Tehase 
OÜ 

Ajavahemikus 2000—2012 on 
võetud hulk meetmeid, mis on 
esitatud tegevuskava lisas 6 

Jätkub plaanipärane töö 
keskkonnakoormuse 
vähendamise eesmärgil 

OÜ Väo Paas  

Ettevõte on ellu viinud kõik 
planeeritud ning lubatud tege-
vused. Täpsemad tegevused on 
esitatud tegevuskava lisas 6 

Lisameetmeid ei planeerita 

Tallinna 
Kommunaalamet 

Teede ja tänavate korrashoid 

Müraleevendusmeetmeid 
planeeritakse teedeehituse 
projektide koosseisus, kui 
see on projektis ette nähtud 

Tallinna 
Transpordiamet 

Raskeveokitele on vanalinnas ja 
südalinnas kehtestatud massi-
piirangud ja sadamatest välju-
vatele marsruutidele paigalda-
tud liikluskorraldusvahendid, 
mis suunavad liiklusvood 
vanalinnast ja elurajoonidest 
mööda 

Tallinna Transpordiamet 
toetab igati autode 
kasutamise vähenemist, 
andes linnaruumis 
ühissõidukitele eelise, et 
soodustada ühistranspordi 
kasutamist 
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Tallinna linna haldusterritooriumil puudub klassikalises mõistes rasketööstus (metallurgia, 
tselluloosivabrik vms) ja teadaolevalt seda siia ka ei planeerita. Rasketööstusettevõtted 
paiknesid ajalooliselt Suur-Sõjamäe tänava ääres, kuid nimetatud ala on rakendust leidnud 
büroopindade näol. Siiski paikneb seal suur hulk tootmisettevõtteid. Positiivsena saab välja 
tuua, et läheduses ei ole müratundlikke hooneid. 

Nagu varasemad uuringud on näidanud, on tööstusettevõtete alal peamine müraallikas 
raskeveokite liiklus (tihtipeale ka sõiduteede halb kvaliteet). 

Tootmisettevõtted on peamiselt koondunud Lasnamäe ja Männiku tee tööstuspiirkonda. 
Tegemist on suurelt jaolt ehitusmaterjalide tootmisega (nt asfaldi- ja betoonisõlmed, killustiku 
ja kruusa kaevandamine, paneelide tootmine, vanametalli kogumine ja töötlemine). Muudes 
piirkondades on tegemist ladudega või nn vaikse tootmisega siseruumides. Enamikus nimetatud 
ettevõtetest ei toimu üldiselt öisel ajal mürarikast tegevust. 

10.4.  Keskkonnamürast põhjustatud häirivuse vähendamise meetmed 
ja projektid 

Alljärgnevalt on esitatud müra vähendamise meetmed ja olulisemad tegevused. Iga meetme 
kohta on koostatud tabel, milles on ära toodud meetme eesmärk ja tüüp, vajalikud tegevused, 
vastutav organ, kasutegur, maksumus ja ajakava. Meetmed ja tegevused on planeeritud nii 
eluhoonete, ühiskondlike hoonete kui ka vaiksete piirkondade mürataseme vähendamiseks ning 
hea müraolukorra säilitamiseks. Meetmete võtmine sõltub eelarvelistest vahenditest. Et eelarve 
kinnitatakse aastaks, pole võimalik prognoosida tegelikke müra ohjamiseks ette nähtavaid 
vahendeid. Esitatud maksumused on eelduslikud. 

10.4.1. Müra aspektiga arvestamine linna igapäevatöös 

Müra aspektiga arvestamine linna igapäevases valitsemises, eriti planeerimisprotsessis, on 
parim viis vältida uusi müraprobleeme. 

 

Meetme eesmärk 
• Vältida või vähendada müraemissiooni 

• Takistada müra levikut 

Meetme tüüp Administratiivne 

Tegevused 

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

• Soodustatakse ühistranspordi ja kergliiklusteede arendamist 

• Võetakse kasutusele planeeringutes ette nähtud müra vältimise, 
vähendamise ja leviku takistamise abinõusid enne müratundlike 
objektide kasutuselevõtmist (kasutusloa saamist) 

• Uute tänavate ja ühendusteede projekteerimisel nähakse nende 
külgnemisel vaikse piirkonnaga ette müraleevendusmeetmed 

• Säilitatakse olemasolev haljastus (raielubade kord); lisatakse uut 
haljastust (asendusistutus) ja uute planeeringutega kavandatakse 
teede ja tänavate äärde rohkem haljastust. Haljastuse puhul on 
väike mõju müra hajumisele ent suurem psühholoogiline mõju 
läbi müraallika eraldamise vastuvõtjast 

Vastutav organ  
Tallinna Keskkonnaamet, Tallinna Linnaplaneerimise Amet, Tallinna 
Kommunaalamet, Tallinna Transpordiamet 

Kasutegur  Preventiivne. Mõju avaldub kiiresti 

Maksumus eurodes Lisakulutused puuduvad 

Ajakava  Pidev 

10.4.2. Müra aspektiga arvestamine hangetel 

Hankeid viiakse läbi asjade ostmiseks, teenuste tellimiseks, ideekonkursside korraldamiseks ja 
ehitustööde tellimiseks. Selleks, et vähendada võimalikke müraprobleeme, on asjakohane 
arvestada müra aspektiga juba hanke läbiviimisel. 



Välisõhus leviva müra vähendamise tegevuskava Tallinnas aastateks 2014–2018. Kinnitamiseks 

Estonian, Latvian and Lithuanian Environment OÜ     53/107 

 

Meetme eesmärk 
• Vältida või vähendada müraemissiooni 

• Takistada müra levikut 

Meetme tüüp Administratiivne 

Tegevused 

• Müra tekkega seotud hangete läbiviimisel arvestatakse 
müraemissiooniga 

• Müra tekkega seotud hangete läbiviimisel arvestatakse müra 
levikuga 

Vastutav organ  Kõik Tallinna ametiasutused 

Kasutegur  Preventiivne. Mõju avaldub kiiresti 

Maksumus eurodes Lisakulutused puuduvad 

Ajakava  Pidev 

10.4.3. Müraemissiooniga arvestamine kooskõlastuste protsessis 

Kohaliku omavalitsuse ülesanne on kooskõlastada tegevusi ja anda lube ettevõtmisteks, mis 
võivad avaldada suurt mõju lühi- või pikaajalisele müratasemele. Näiteks kontserdid, spordi- ja 
muud massiüritused võivad avaldada müratasemele lühiajalist mõju. Keskkonnalubade 
väljastamisega võidakse avaldada müratasemele pikaajalist mõju ning seetõttu on oluline, et 
lubade kooskõlastamisel võetaks arvesse müra teket ja hajumist. 

 

Meetme eesmärk 
• Vältida või vähendada müraemissiooni 

• Takistada müra levikut 

Meetme tüüp Administratiivne 

Tegevused 

• Kooskõlastuste andmisel (massiüritused, tegevusload jne) 
arvestatakse müraemissiooni 

• Kooskõlastuste andmisel (massiüritused, tegevusload jne) 
arvestatakse müra levikuga ning vajaduse korral määratakse 
meetmeid (müra leviku takistamine) 

Vastutav organ  Kõik Tallinna ametiasutused 

Kasutegur  Preventiivne. Mõju avaldub kiiresti 

Maksumus eurodes Lisakulutused puuduvad 

Ajakava  Pidev 

10.4.4. Kampaaniate ja ürituste korraldamine 

Inimeste teavitamine mürast kui keskkonnaprobleemist ning selle tekke või mõju vähendamise 
meetmetest on parim viis parandada üldist müraolukorda. Et jõuda võimalikult suure hulga 
elanikeni, on vaja korraldada kampaaniaid ja üritusi, mille otsene või kaudne eesmärk on 
parandada müraolukorda või säilitada praegune hea olukord. Inimesi tuleb suunata väiksema 
müraemissiooni poole ning selle üks võimalusi on vähendada autoliiklust autovaba nädala 
kampaaniaga. 

 

Meetme eesmärk 
• Vältida või vähendada müraemissiooni 

• Takistada müra levikut 

Meetme tüüp Administratiivne 

Tegevused 

• Soodustatakse ühistranspordi kasutamist — autovaba päev 

• Keskkonnasäästliku liikumise kuu 

• Muud kampaaniad ja üritused 

Vastutav organ  Kõik Tallinna ametiasutused 

Kasutegur  
Preventiivne. Mõju avaldub kiiresti. Autovaba nädala ning 
keskkonnasäästliku liikumise kuu puhul on otsene mõju lühiajaline ja 
tajutav, kaudne mõju pikaajaline 

Maksumus eurodes  

Ajakava  Pidev 
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10.4.5. Ühistranspordi arendamine 

Ühistransporditaristu tõhustamine ja selle konkurentsivõime suurendamine parandab 
märkimisväärselt teenuse kvaliteeti, võitleb autostumise vastu ja vähendab mürareostust. 
Tallinlastele võimaldatud tasuta ühistransport on vähendanud autode kasutamist. 

 
Meetme eesmärk  Vältida või vähendada müraemissiooni 

Meetme tüüp Tehniline 

Tegevused 

• Viiakse ellu projekti „Pargi ja reisi” 

• Soetatakse nüüdisaegseid busse, tramme ja trolle 

• Soodustatakse ühistranspordi vaiksemaks muutumist 

• Rajatakse uusi ühissõidukiradu ja säilitatakse olemasolevaid 

• Optimeeritakse ühistranspordigraafikuid 

Vastutav organ  Tallinna Linnavalitsus, Tallinna Transpordiamet 

Kaasatud isik Tallinna Linnatranspordi AS 

Kasutegur  
Mõju kiire ja otsene. Vähendab autostumist ja olemasolevate autode 
kasutamist, millega väheneb mürateke 

Maksumus eurodes  

Ajakava  Pidev 

10.4.6. Vedude tõhustamine 

Liiklusmüra teket on võimalik vähendada või ajaliselt hajutada teenusvedude tõhustamise teel. 
Selline planeerimine toob ka majanduslikku kasu. 

 
Meetme eesmärk Vältida või vähendada müraemissiooni 

Meetme tüüp Tehniline 

Tegevused 
Vedude puhul arvestatakse müra häirivust elanikkonnale ning 
planeeritakse veod selliselt, et häirivus oleks võimalikult väike 

Vastutav organ  Tallinna Linnavalitsus  

Kaasatud isik Vedude tellijad ja korraldajad 

Kasutegur  Mõju kiire ja otsene 

Maksumus eurodes Puudub 

Ajakava  Pidev 

10.4.7. Müraallikate vältimine 

Kergliiklusteede rajamisega välditakse müraallikate kasutamist, mis aitab mürateket 
vähendada. Siiski tuleb jälgida, et kergliiklusteeni jõudmiseks poleks vaja kasutada 
lisatransporti. 

 
Meetme eesmärk  Vältida või vähendada müraemissiooni 

Meetme tüüp Tehniline 

Tegevused 
• Rajatakse ja hooldatakse kergliiklusteid 

• Rajatakse jalgrattaparklaid ja parandatakse nende turvalisust; 
luuakse jalgrattalaenutussüsteem 

Vastutav organ  Tallinna Kommunaalamet 

Kasutegur  Mõju kiire ja otsene 

Maksumus eurodes 
Sõltuvalt linna eelarvelistest võimalustest ja riigihangete 
maksumusest 

Ajakava  Pidev 
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10.4.8. Mootorsõidukite liikumise piiramine 

Mootorsõidukite liikumise piiramiseks on mitu võimalust (ainult raskeveokite liikumise piiramine 
või kõikide mootorsõidukite ajaline piiramine). Selliste otsuste tegemine eeldab põhjalikku 
analüüsi, et mõju ei viidaks ühest keskkonnaelemendist või asukohast teise. 

 
Meetme eesmärk  Vältida või vähendada müraemissiooni 

Meetme tüüp Tehniline 

Tegevused 

• Jätkatakse mootorsõidukite liikumise piiramist teedel ja 
tänavatel, kus seda praegu juba tehakse 

• Piiratakse mootorsõidukite liikumist liikluse ümbersuunamise teel 
ja keelustatakse raskeveokite liiklemine teatud tänavatel või 
kellaajal (välisõhu kaitse seaduse § 138), kus see on põhjendatud 
ega too kaasa mõju viimist ühest valdkonnast või asukohast teise 

• Tehakse sõiduautode kesklinnas liikumise piiramist käsitlev uuring 

Vastutav organ  Tallinna Transpordiamet 

Kasutegur  Mõju kiire ja otsene 

Maksumus eurodes Sõltub liiklusmärkide maksumusest 

Ajakava  Pidev 

10.4.9. Müraallikate tekitatava müra vähendamine 

Olukorras, kus pole võimalik müraallikaid vältida, tuleb vähendada nende tekitatavat müra. 
Näiteks elektri– ja hübriidautod on niivõrd vaiksed, et nende puhul valmistab probleeme pigem 
liiklusohutus, sest jalakäijad ei pane lähenevat sõidukit tähele. Liiklusmüra teket on võimalik 
vähendada ka sõidukiiruse piiramise ja liikluse sujuvamaks muutmisega. 

 
Meetme eesmärk  Vältida või vähendada müraemissiooni 

Meetme tüüp Tehniline 

Tegevused 

• Lubatud kiirust vähendatakse ja hoitakse seal, kus seda on juba 
vähendatud 

• Liiklus muudetakse sujuvamaks 

• Soodustatakse väiksema müraemissiooniga sõidukite kasutamist 
(elektriautod, hübriidid) 

• Leitakse ja võetakse kasutusele abinõud, millega leevendada 
probleemsete tehnoseadmete tekitatavat müra 

• Projekteeritavad tehnoseadmed planeeritakse nii, et nad ei 
põhjusta häirivust ja järgivad normtaset (kontrollitakse 
kasutusloa saamisel, nt esitatakse mõõtmisprotokoll) 

• Teede ja tänavate korrashoid. Kõrge müratasemega teede ja 
tänavate puhul rakendada kõrgemaid teehoolde nõudeid 

• Sõidukiiruse kontroll 

• Vähendatakse naastrehvide kasutusaega ja/või keelustatakse 
need 

Vastutav organ  
Tallinna Transpordiamet, Tallinna Keskkonnaamet ja Tallinna 
Linnaplaneerimise Amet 

Kasutegur  Mõju kiire ja otsene 

Maksumus eurodes Puudub 

Ajakava  Pidev 

10.4.10. Müraallika rajamisel müra teket vähendavate lahenduste kasutamine 

Tänavate rajamisel ja uuendamisel tuleks võimaluse korral eelistada lahendusi, mis 
võimaldavad mürateket vähendada, nt võimaluse korral kasutada nn vaikset teekatet. 

 
Meetme eesmärk  Vältida või vähendada müraemissiooni 

Meetme tüüp Tehniline 
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Tegevused 

• Tänavate ja ühendusteede rajamisel ja rekonstrueerimisel 
arvestatakse nende müraemissiooniga. Suure müratasemega 
piirkondades rakendatakse kõrgemaid nõudeid teekattele ning 
võimalusel kasutatakse vaiksemaid teekatteid. 

• Uute paiksete müraallikate rajamisel arvestatakse nende 
müraemissiooniga 

Vastutav organ  Tallinna Kommunaalamet. Muud müraallikate rajajad 

Kaasatud isik Teised müraallikate rajajad 

Kasutegur  Mõju kiire ja otsene 

Maksumus eurodes  

Ajakava  Pidev 

10.4.11. Müra hajumise tõkestamine 

Et müra ei ole alati võimalik või põhjendatud vältida või vähendada, tuleb leida võimalusi, 
kuidas müra hajumist tõkestada. Tavapäraselt kasutatakse selleks müratõkkeid, ent ka neid ei 
ole kõikjal tehniliselt võimalik rajada või ei ole need piisavalt tõhusad. Tallinna linnas on 
müratõkkeseinte rajamise kaalumine võimalik vaid erandjuhul linnaruumiliselt selleks sobivates 
asukohtades ja viisil. Seetõttu tuleb müra tõkestada vahetult vastuvõtja juures ehk parandada 
hoonete heliisolatsiooni, sh aknaid. 

 
Meetme eesmärk  Takistada müra levikut 

Meetme tüüp Tehniline 

Tegevused 

• Eluhoonete ja vaiksete piirkondade kaitseks tõkestatakse müra 
tehniliste vahenditega 

• Endla lasteaia ning teiste õppe- ja tervishoiuasutuste puhul 
kaalutakse müra tõkestamise tehniliste vahenditega 

• Tallinn-Väikese depoo ja Leete tn elamuala kaitseks kaalutakse 
müra tõkestamist tehniliste vahenditega  

• Parandatakse Kristiine ristmiku müraolukorda 

• Linn jagab teavet eri võimaluste kohta, kuidas parandada 
olemasolevate piirdeaedade müraleevendustoimet (nt 
tüüplahendused), ja kehtestab vajaduse korral ühised nõuded (nt 
linnaosade kaupa aedade kõrgustele) 

• Selgitatakse välja aknavahetuse toetamise eeldused 

• Töötatakse välja mürarikastes piirkondades korterelamute rõdude 
kinniehitamise tüüplahendused, et parandada välispiirde 
heliisolatsiooni, ja kehtestatakse asjakohasteks töödeks loa 
taotlemise lihtsustatud kord 

• Koolide renoveerimise käigus vahetatakse välja aknad 
(ehitusprojekti koostamisel määratakse kindlaks vajalik akende 
heliisolatsiooni toime) 

• Koolieelsete lasteasutuste renoveerimise käigus vahetatakse välja 
aknad 

• Huvikoolide renoveerimise käigus vahetatakse välja aknad 
(ehitusprojekti koostamisel määratakse kindlaks vajalik akende 
heliisolatsiooni toime) 

• Uute tänavate ja ühendusteede rajamisel arvestatakse nendelt 
tuleneva müra hajumisega 

Vastutav organ  
Tallinna Haridusamet, Tallinna Kommunaalamet, Tallinna 
Transpordiamet, Tallinna Keskkonnaamet, AS Eesti Raudtee 

Kaasatud isik AS Eesti Raudtee 

Kasutegur  Mõju kiire ja otsene 

Maksumus eurodes Sõltuvalt linna eelarvelistest võimalustest 

Ajakava  Pidev 
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10.4.12. Osalemine seminaridel, koolitustel ja konverentsidel 

Pädevaid otsuseid teevad pädevad inimesed. Pädevuse suurendamiseks on hulk võimalusi, ent 
kindlasti tuleb Tallinna eri ametite spetsialistidel võtta osa müra teemat käsitlevatest 
seminaridest, koolitustest ja konverentsidest. 

 

Meetme eesmärk 
• Vältida või vähendada müraemissiooni 

• Takistada müra levikut 

Meetme tüüp Koostöö ja koolitus 

Tegevused Osaletakse seminaridel, koolitustel ja konverentsidel 

Vastutav organ  Tallinna Keskkonnaamet 

Kasutegur  Mõju kaudne ning avaldub pikema aja jooksul 

Maksumus eurodes Konkreetsed planeeritud summad puuduvad 

Ajakava  Pidev 

10.4.13. Koostöö asutuste ja organisatsioonidega 

Koostöö asutuste ja organisatsioonidega tagab selle, et arvesse võetakse kõiki võimalikke 
aspekte ja arvamusi, mis tagavad parimate otsuste tegemise. 

 

Meetme eesmärk 
• Vältida või vähendada müraemissiooni 

• Takistada müra levikut 

Meetme tüüp Koostöö ja koolitus 

Tegevused 
Tehakse koostööd Terviseameti, Sotsiaalministeeriumi, 
Keskkonnaministeeriumi jt asutuste ja organisatsioonidega 

Vastutav organ  Tallinna Keskkonnaamet 

Kasutegur  Mõju kaudne ning avaldub pikema aja jooksul 

Maksumus eurodes Konkreetsed planeeritud summad puuduvad 

Ajakava  Pidev 

10.4.14. Õigusaktide täiustamine 

Müraga seotud probleemide lahendamise ja hea müraolukorra tagamise aluseks on kergesti 
mõistetavad ja tegelikkust arvesse võtvad õigusaktid. Seetõttu on oluline panustada ressursse 
olemasolevate õigusaktide ülevaatamisse ja täiendamisse. 

 

Meetme eesmärk 
• Vältida või vähendada müraemissiooni 

• Takistada müra levikut 

Meetme tüüp Riiklikud tegevused 

Tegevused Vaadatakse üle müra reguleerivad õigusaktid ja täiendatakse neid 

Kaasatud isik  
Sotsiaalministeerium, Keskkonnaministeerium, Siseministeerium, 
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium 

Kasutegur  
Mõju nii otsene kui ka kaudne ning avaldub nii lühema kui ka pikema 
aja jooksul 

Maksumus eurodes  

Ajakava  Pidev 

10.4.15. Müraemissiooniga arvestamine keskkonnalubade menetlemisel  

Et keskkonnaluba annab õiguse tegevuseks, millega võib kaasneda müra teke, on oluline 
arvestada müraemissiooni ning vajaduse korral näha ette meetmed, millega vähendada müra 
teket ja takistada selle hajumist. 

 

Meetme eesmärk 
• Vältida või vähendada müraemissiooni 

• Takistada müra levikut 

Meetme tüüp Riiklikud tegevused 
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Tegevused 
• Müraemissiooni arvestatakse eri lubade menetlemisel 

• Müra hajumist arvestatakse eri lubade menetlemisel 

Kaasatud  isik  Keskkonnaamet, Keskkonnaministeerium 

Kasutegur  
Mõju nii otsene kui ka kaudne ning avaldub nii lühema kui ka pikema 
aja jooksul 

Maksumus eurodes Puudub 

Ajakava  Pidev 

 

10.4.16. Müra seire ja järelevalve tõhustamine 

Tõhus seire ja järelevalve on üks paremaid müra negatiivse mõju vähendamise meetmeid. 
Sellega tagatakse normi ületava müra ning leevendusmeetmete määramine. Tõhus järelevalve 
vähendab ka võimalikke tahtlikke rikkumisi. 

 

Meetme eesmärk 
• Vältida või vähendada müraemissiooni 

• Takistada müra levikut 

Meetme tüüp Järelevalve 

Tegevused 

• Rajatakse Tallinna müraseire süsteem 

• Põhjendatud kaebuste korral nõutakse müraallika valdajalt 
leevendusmeetmete võtmist ja tehakse kontrollmõõtmisi 

• Soetatakse müra mõõtmise monitorid 

Vastutav organ  Tallinna Keskkonnaamet  

Kaasatud isik Terviseamet, Keskkonnauuringute Keskus 

Kasutegur  
Mõju nii otsene kui ka kaudne ning avaldub nii lühema kui ka pikema 
aja jooksul 

Maksumus eurodes Puudub 

Ajakava  Pidev 

10.5. Modelleeritud müraolukorrad ja müraleevendusmeetmed 
Alljärgnevalt on esitatud ülevaade näidisjuhtumite modelleerimisest. Kokku modelleeriti 
tegevuskava ülevaatamise käigus kuus juhtumit, mis valiti selliselt, et need iseloomustaksid eri 
tüüpi müraallikaid ja vastuvõtjaid. Modelleerimised saab sarnaste juhtumite müraolukordade 
leevendamise meetmete esmasel kavandamisel aluseks võtta. Modelleerimise eesmärk ei olnud 
mitte tegelike meetmete määramine, vaid erinevate võimaluste näitamine sõltuvalt 
müraallikast ja vastuvõtjast. Kõik juhtumid on näitlikud ega eelda meetmete tegelikku 
rakendamist. Müraolukordade leevendamiseks esitatakse nii reaalseid kui ka ebareaalseid 
meetmeid. Modelleerimiseks valiti järgmised juhtumid: 

1) raudteeäärne ala Paldiski mnt viaduktist Telliskivi tänavani (iseloomustab raudteemüra 
takistamist väikeelamute piirkonnas); 

2) Mustakivi teest linnapiirini — Laagna tee, Kärberi ja Kivila tn piirkond (iseloomustab 
liiklusmüra mõju vähendamise võimalusi kortermajade piirkonnas); 

3) Tallinn-Väikese depoo ümbrus (iseloomustab tööstusmüra mõju vähendamise võimalusi); 

4) lasteaed Ristiku tn ja Kolde pst nurgal (iseloomustab üksikobjekti mõjutava liiklusmüra 
vähendamise võimalusi); 

5) Männipargi roheala (iseloomustab rekreatsiooniala mõjutava liiklusmüra vähendamise 
võimalusi); 

6) Vabaduse pst äärsed eramajad (iseloomustab liiklusmüra mõju vähendamise võimalusi 
eramupiirkonnas). 

Modelleerimise metoodika on esitatud tegevuskava lisas 7. 
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10.5.1. Raudteeäärne ala Paldiski mnt viaduktist Telliskivi tänavani 

Raudteeäärset elamuala mõjutab eelkõige raudteeveeremi tekitatud müra. Võimalik 
leevendusmeede on müraseina rajamine raudtee ja elamuala vahele. Et leida 
leevendusmeetme mõju, modelleeriti olukord, kus Ristiku, Saue ja Telliskivi tänava ning 
raudtee vahelisele alale rajataks müratõkked pikkusega 360 ja 190 m ning kõrgusega 3 m. 

Modelleerimine näitas, et elamute juures vähenes nii päevane kui ka öine müra 9—15 dB. 
Täpsemalt on mürataseme muutus nähtav alljärgneval joonisel (Joonis 2) ning lisas 8. 

 

Joonis 2. Mürataseme muutus müraseina rajamise korral 

10.5.2. Mustakivi teest linnapiirini — Laagna tee, Kärberi ja Kivila tn piirkond 

Laagna tee äärsete elamute piirkonnas keskenduti müraleevendusmeetmete analüüsil Laagna 
teelt tulevale liiklusmürale, st ei leitud liiklusmüra leevendavaid meetmeid ristuvatele ega 
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kvartalisisestele tänavatele. Käesoleva töö raames modelleeriti neli võimalikku lahendust: 
sõidukiiruse piiramine 50 km/h-ni (praegu on suurim lubatud kiirus 70 km/h), sõidukiiruse 
piiramine 30 km/h-ni, raskeveokite ümbersuunamine ning müraseina rajamine. 

Lahendus 1: sõidukiiruse vähendamine 50 km/h-ni 

Modelleeriti stsenaarium, kus Mustakivi teest kuni linnapiirini kehtestataks Laagna teel 
asulasiseste teede suurim lubatud kiirus 50 km/h. Sõidukiirust vähendataks kehtiva suurima 
lubatud kiirusega võrreldes seega 20 km/h võrra. 

Modelleerimine näitab, et sõidukiiruse vähendamine alandaks elamute juures päevast 
mürataset kuni 1 dB ja öist mürataset kuni 2 dB. Suurema mõju saavutamiseks tuleb meedet 
kombineerida mõne teise meetmega. 

Lahendus 2: sõidukiiruse vähendamine 30 km/h-ni 

Teiseks modelleeriti stsenaarium, kus suurim lubatud kiirus Laagna teel on 30 km/h (sõidukite 
kiirust vähendataks 40 km/h), ülejäänud teedevõrgul piirkiirust ei muudetaks. Tulemuste põhjal 
liiklusmüra tase elamute juures sisuliselt ei muutuks, mistõttu kiiruse vähendamine suuremal 
määral ei ole põhjendatud. 

Lahendus 3: raskeliikluse piiramine 

Lahendus 3 on piirkonda läbiv raskeliiklus ümber suunata nt Peterburi teele. Laagna teel 
liiguksid raskeliiklusest endiselt elanikke teenindavad ühissõidukid (bussid). Modelleerimisel on 
ühistranspordi sageduse aluseks võetud teelõigul paiknevaid ühissõidukipeatusi läbivate 
linnaliinide ja maakonnaliinide sõidukite arv jaotatuna päevasele ja öisele ajale (seisuga 
01.11.2012). 

Stsenaariumi modelleerimine näitas, et öise liiklusmüra tase piirkonna kortermajade juures 
raskeliikluse ümbersuunamisest ei muutuks. Päevane liiklusmüra väheneks eluhoonete juures 
minimaalselt (ca 1 dB). 

Lahendus 4: müraseina rajamine 

Neljanda lahendusena modelleeriti müraseinte rajamine Laagna teele lähimate kortermajade 
juurde. Stsenaariumi modelleerimisel võeti aluseks viis eraldiseisvat müratõket (pikkused 190, 
260, 260, 267 ja 300 m) kõrgusega 3 m. 

Müraseinad vähendaksid modelleerimistulemuste järgi päevast liiklusmüra taset eluhoonete 
juures keskmiselt 5—7 dB. Öise liiklusmüra tase väheneks samas suurusjärgus. Meetme mõju 
müratasemele on esitatud alljärgneval joonisel (Joonis 3). Praegune ja meetme võtmisel 
saavutatav müratase on esitatud kava lisas 8. 
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Joonis 3. Mürataseme muutus müraseina rajamise korral 

10.5.3. Tallinn-Väikese depoo ümbrus 

Tööstusalade näidisalana modelleeriti Kesklinna linnaosas Kauba tänaval asuva Tallinn-Väikese 
diiselrongide ja -vedurite depoo põhjustatava müra leevendamise meetmeid. Tallinn-Väikese 
depoos tekitavad müra selle territooriumil liikuvad ja manööverdavad rongid ning seal seisvate 
mootorvagunite töötavad mootorid. Depooala määrati kui pindallikas müratasemega 67 dB. 
Kuna depoos toimub tegevus päevasel ajal, siis lähtuti modelleerimisel ainult sellest 
ajavahemikust. 

Võimalik müraleevendusmeede on rajada depoo ja raudtee ning elamualade vahele mürasein. 
Leevendusmeetme mõju leidmiseks modelleeriti olukord, kus rajataks 180 m pikkune ning 3 m 
kõrgune müratõke. Modelleerimine näitas päevase mürataseme vähenemist kuni 15 dB võrra. 
Lähimate elamute juures väheneks müratase ca 5 dB (Joonis 4). Praeguse ja leevendusmeetme 
võtmisel saavutatava mürataseme kaardid on esitatud tegevuskava lisas 8. 

 

Joonis 4. Mürataseme muutus müraseina rajamise korral 

10.5.4. Lasteaed Ristiku tn ja Kolde pst nurgal 

Et iseloomustada üksikobjekti müraolukorra leevendamise võimalusi, on hinnatud 
müraleevendusmeetmeid Ristiku tn ja Kolde pst nurgal asuva lasteaia näitel. Ristiku tn ja Kolde 
pst ristmiku juures paikneva lasteaia territooriumi mürataset mõjutab enim Ristiku tn ning 
vähemal määral Kolde pst ja Roo tn liiklusmüra. Suurim lubatud sõidukiirus Ristiku tänaval on 
40 km/h, mistõttu kiirust veelgi vähendada ei ole otstarbekas. Sobivaks leevendusmeetmeks 
peeti müraseina rajamist Ristiku tn ja Kolde pst äärde. Modelleerimisel arvestati ca 150 m 
pikkuse ja 3 m kõrguse seinaga. 

Modelleerimine näitas, et nii päevane kui ka öine müratase lasteaia territooriumil väheneks 5—
11 dB. Lasteaia hoone teepoolsetel välisfassaadidel väheneks müratase ca 8 dB (Joonis 5). 
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Joonis 5. Mürataseme muutus müraseina rajamise korral 

Modelleerimine näitas, et üksikute müratundlike objektide puhul on müratõkete rajamine tõhus 
ja asjakohane meede. Praeguse ja leevendusmeetme võtmisel saavutatava mürataseme kaardid 
on esitatud tegevuskava lisas 8. 

10.5.5. Võimalik vaikne piirkond Männipark 

Võimalike vaiksete piirkondade müraleevendusmeetmete väljaselgitamiseks teostati 
modelleerimine Männipargi näitel. Männipark ehk Keskuse parkmets paikneb Ehitajate tee, 
Sõpruse puiestee ja Keskuse tänava vahelisel alal ning roheala (kriitilise vaikse piirkonna) 
müratase tuleneb peamiselt nimetatud tänavate liiklusest. Käesoleva töö raames modelleeriti 
mürataset kolmest võimalikust müraleevendusmeetmest lähtudes: sõidukiiruse piiramine, 
raskeveokite ümbersuunamine ning müraseina rajamine. 

Lahendus 1: sõidukiiruse vähendamine 30 km/h-ni 

Suurima lubatud sõidukiiruse vähendamine tänavatel on suhteliselt lihtsalt rakendatav meede. 
Praegu on kõigil Männipargiga piirnevatel tänavatel suurim lubatud kiirus 50 km/h. Lahenduse 1 
puhul võeti Ehitajate tee, Sõpruse pst ja Keskuse tn pargiga piirnevatel lõikudel kõigi 
sõidukirühmade kiiruseks 30 km/h ehk vähendati suurimat lubatud kiirust 20 km/h võrra. Teisi 
parameetreid (liiklussagedus, teede omadused jm) selle lahenduse puhul ei muudetud. 

Modelleerimine näitas, et nimetatud meetme kasutamine ei tooks kaasa soovitavat mõju. 
Mürataseme muutus pargi territooriumil on marginaalne ning raskeliikluse sõidukiiruse 
vähendamine pigem tõstab vähesel määral mürataset. Eeldatavalt ei väheneks seega lahenduse 
elluviimise korral müratase Männipargi territooriumil märgatavalt. 

Lahendus 2: raskeliikluse piiramine 

Lahenduse 2 puhul kasutati müraleevendusmeetmena raskeliikluse osalist ümbersuunamist. 
Männipargiga piirnevatel tänavatel piirataks veokite liikumist, kuid endiselt liiguksid neil 
tänavatel ühissõidukid (bussid, trollid). Ühistransporti ei ole võimalik ümber suunata ega 
vähendada, kuna tegu on olulise teenindamist vajavate elamute ja ühiskondlike hoonete 
piirkonnaga. 

Modelleerimisel on teedel säiliva raskeliikluse ehk ühistranspordi sageduse aluseks võetud 
pargiga piirnevatel tänavalõikudel asuvaid ühissõidukipeatusi läbivate linnaliinide ja 
maakonnaliinide sõidukite arv jaotatuna päevasele ja öisele perioodile (seis 01.11.2012). 

Modelleerimistulemuste alusel ei avalda see leevendusmeede öisele müratasemele 
märkimisväärset mõju. Päevane müratase pargi territooriumil väheneb kuni 2 dB. Meetme mõju 
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peaaegu puudub pargi idaosas, mis piirneb Keskuse tänavaga. Selles Keskuse tänava lõigus on 
juba praegu raskeliikluse osakaalu peamine kujundaja trolliliinide lõpp-peatus. 

Lahendus 3: müraseina rajamine 

Kolmanda lahendusena modelleeriti müraseina rajamine. Kuna Männipargi mürataset mõjutavad 
märkimisväärselt kõik piirnevad tänavad, tuleks müratõke rajada igasse külge. Modelleerimisel 
on aluseks võetud kokku ca 1240 m pikkune ja 3 m kõrgune mürasein, mis rajataks tänavaga 
paralleelselt. Kuna seina katkestamine kergliiklusteede ristumiskohtades vähendaks selle 
tõhusust, arvestati põhiosas katkematu seinaga, millesse rajataks läbipääsuväravad. 

Modelleerimistulemuste alusel vähendaks müraseina rajamine pargi tänavaga piirnevatel aladel 
mürataset nii päevasel kui ka öisel ajal 10—13 dB (Joonis 6). Roheala keskosas väheneks 
müratase ligikaudu 5 dB võrra. Meetme võtmisel muutuks Männipargi keskosa alaks, kus 
müratase on alla 55 dB ehk oleks käsitletav vaikse piirkonnana. 

Leevendusmeetme võtmist raskendab selle maksumus, liiklusohutusaspektid (eriti nähtavuse 
piiramine ringteedel ja ülekäiguradadel, kus liikluskorraldus pole reguleeritud fooridega) ning 
roheala kui linnamaastiku elemendi (visuaalse) väärtuse vähendamine. 

 

Joonis 6. Mürataseme muutus müraseina rajamise korral 

Modelleerimine näitas, et müratõkete rajamisega on võimalik mürataset vähendada 5—10 dB. 
Seega on tegemist mõjusa müraleevendusmeetmega, ent see ei pruugi olla tõhus ja asjakohane, 
kui võtta arvesse ka teisi aspekte (maksumus, sobivus linnaruumi, turvalisus jne). Praeguse ja 
leevendusmeetmete võtmisel saavutatava mürataseme kaardid on esitatud tegevuskava lisas 8. 

10.5.6. Vabaduse pst äärsed eramajad 

Et iseloomustada mürataseme vähendamise võimalusi eramajade piirkonnas, kaaluti Vabaduse 
pst äärsete elamute juures rakendatavaid müraleevendusmeetmeid. Vabaduse pst äärsete 
eramute mürataseme leevendamise meetmete analüüsil keskenduti Vabaduse puiesteelt 
tulenevale liiklusmürale, st ei otsitud ristuvate tänavate liiklusmüra leevendamise meetmeid. 
Käesoleva töö raames modelleeriti kolm võimalikku müraleevendusmeedet: sõidukiiruse 
piiramine, raskeveokite ümbersuunamine ning müraseina rajamine. 

Lahendus 1: sõidukiiruse vähendamine 30 km/h-ni 

Praegu on Vabaduse pst suurim lubatud kiirus 50 km/h. Lahenduse 1 puhul võeti kõigi 
sõidukirühmade kiiruseks 30 km/h ehk vähendati suurimat lubatud kiirust 20 km/h võrra. Teisi 
parameetreid lahenduse puhul ei muudetud. 
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Modelleerimine näitab, et mürataseme muutus on selle lahenduse puhul marginaalne ning 
raskeliikluse sõidukiiruse vähendamine pigem tõstab veidi mürataset. Meetme võtmisega ei 
kaasneks seega märgatavat mürataseme vähenemist teeäärsetel õuealadel. 

Lahendus 2: raskeliikluse piiramine 

Lahenduse 2 puhul on liiklusmüra leevendamise meede raskeliikluse osaline ümbersuunamine. 
Vabaduse pst-l piirataks veokite liikumist, kuid endiselt liikleksid seal ühissõidukid. 
Modelleerimisel on teedel säiliva raskeliikluse ehk ühistranspordi sageduse aluseks võetud 
teelõigul paiknevaid ühissõidukipeatusi läbivate linnaliinide ja maakonnaliinide sõidukite arv 
jaotatuna päevasele ja öisele perioodile (seis 01.11.2012). 

Modelleerimistulemuste alusel ei mõjuta see leevendusmeede kuigivõrd öist mürataset, 
muutused jäävad üldjuhul alla 1 dB. Päevane müratase teeäärsete eramute juures väheneb 
2,5—3 dB. Suurema mõju saavutamiseks tuleb meedet kombineerida mõne teise meetmega. 

Lahendus 3: müraseina rajamine 

Kolmanda lahendusena modelleeriti teega piirnevate müraseinte rajamist. Kokku arvestati 
käsitletud lõigus (Lootuse puiesteest kuni Pargi tänavani) 14 müratõkke rajamisega, müratõkete 
kõrguseks arvestati 3 m ning keskmiseks pikkuseks ca 200 m (müratõkete kogupikkus ligi 2900 
m). Müraseinte asukohaks võeti õuealade tänavapoolne välispiir. 

Modelleerimistulemuste alusel vähendab müraseinte rajamine müra taset Vabaduse pst äärsete 
elamute juures maksimaalselt 9—12 dB (Joonis 7), seda nii päevasel kui öisel ajal. 

Leevendusmeetme rakendamist raskendaks selle maksumus, samuti liiklusohutusaspektid 
(nähtavuse piiramine ristmikel). Samas on nähtavus Vabaduse puiesteega ristuvatel teedel juba 
praegu suhteliselt piiratud piirdeaedade ja kõrghaljastuse tõttu. 

 

Joonis 7. Mürataseme muutus müraseina rajamise korral 

Modelleerimine näitas, et eramajade piirkonnas on müratõkete rajamine mõjus meede. Meetme 
tegelik tõhusus sõltub teistestki aspektidest (sobivus linnaruumi, liiklusohutus ja maksumus) 
ning seetõttu tuleb meetme rakendamist vaadelda juhtumipõhiselt. 

Praeguse ja leevendusmeetme võtmisel saadava mürataseme kaardid on esitatud tegevuskava 
lisas 8. 

10.5.7. Modelleerimiste kokkuvõte 

Modelleerimistest järeldub, et liikluskorraldusvõtetega (v.a liiklusintensiivsuse üldine 
vähendamine) on võimalik mürataset kuni 3 dB alandada. Suuri rahalisi vahendeid nõudvad 
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müraseinad on suurema mõjuga, kuid avaliku linnaruumi kvaliteeti silmas pidades ei ole nende 
ehitamine enamasti võimalik.Müraseina rajamist on asjakohane kaaluda piirkonnas, kus 
paiknevad õuealaga eramud. Kindlasti tuleks müratõkke rajamist kaaluda lasteaedade ja 
koolide kaitseks müra eest. 

Mürakaardid modelleeritud olukordadega on esitatud tegevuskava lisas 8. 
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11. ANDMED JÄRGMISE VIIE AASTA PÄDEVATE ASUTUSTE 
TOIMINGUTE KOHTA NING VAIKSETE PIIRKONDADE 
SÄILITAMISE MEETMED 

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

Tabel 36. Andmed järgmise viie aasta pädevate asutuste toimingute kohta ning vaiksete 
piirkondade säilitamise meetmed 

1 ADMINISTRATIIVSED TEGEVUSED  
Maksumus 
eurodes  

Tähtaeg  Täitja  

1.1 

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

   Pidev  

Terviseamet, Tallinna 
Keskkonnaamet ja 
Tallinna Linna-
planeerimise Amet 

1.2 

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

   Pidev  
Tallinna 
Kommunaalamet 

1.3 

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

   Pidev  
Tallinna Keskkonna-
amet, Tallinna Linna-
planeerimise Amet 

1.4 
Uute planeeringutega näha ette 
ühistranspordi soodustamist, 
kergliiklusteid ja puhkevõimalusi 

   Pidev  

Tallinna Transpordi-
amet, Tallinna 
Kommunaalamet, 
Tallinna Keskkonna-
amet, Tallinna Linna-
planeerimise Amet 

1.5 

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

 
2014 

Tallinna Keskkonnaamet 
ja Terviseamet 

2 
HALJASTUS JA VAIKSED 
PIIRKONNAD  

Maksumus 
eurodes  

Tähtaeg  Täitja  

2.1 

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

   Pidev  Tallinna Keskkonna-
amet, Tallinna Linna-
planeerimise Amet, 
Tallinna Kommunaal-
amet 
Eesmärk on võimalike 
vaiksete piirkondade 
aktiivne kasutuselevõtt 
rekreatsiooniks 

2.2 
Rekonstrueerida Tammsaare park 
(kriitiline vaikne piirkond) 

Vastavalt 
eelarvele 

2014—
2018 

2.3 Renoveerida Toompark 
Vastavalt 
eelarvele 

2014—
2018 

2.4 
Renoveerida Kadrioru pargi 
alumine aed 

Vastavalt 
eelarvele 

2014—
2018 

2.5 Rajada mänguväljakuid 
Vastavalt 
eelarvele 

2014—
2018 
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2.6 
Olemasolevatel mänguväljakutel 
vahetada välja vanad ja ohtlikuks 
muutuvad mänguelemendid 

Vastavalt 
eelarvele 

Pidev  Tallinna Keskkonnaamet 

2.7 
Rajada vaiksete piirkondade 
kaitseks müra tõkestavaid ehitisi   

2014—
2018 

Tallinna Kommunaal-
amet vastavalt eelarve-
liste vahendite 
eraldamisele — oluline 
lisa siin ja teiste 
tegevuste elluviimisel 

3 ÜHISTRANSPORT        

3.1 

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

100 000 
2014—
2018 

Tallinna Keskkonna-
amet, Tallinna 
Transpordiamet 

3.2 Viia ellu projekt „Pargi ja reisi”  
Vastavalt 
eelarvele 

Iga-
aastane 

Tallinna Transpordiamet 

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

  Pidev  
Tallinna Transpordiamet 
ja Tallinna Linnatrans-
pordi AS 

3.4 
Soetada uusi, nüüdisaegseid 
ühissõidukeid 

Selgub hanke 
käigus 

2014—
2018 

Tallinna Transpordiamet 
ja Tallinna Linna-
transpordi AS 

3.5 Rajada ühissõidukiradu 
Vastavalt 
eelarvele 

2014—
2018 

Tallinna Transpordi-
amet, Tallinna Kommu-
naalamet 

4 
TEEDE, TÄNAVATE JA RAUDTEEDE 
EHITUS JA KORRASHOID  

Maksumus 
eurodes  

Tähtaeg  Täitja  

4.1 
Rajada uued ja parandada 
olemasolevad ühissõidukirajad 

Vastavalt 
eelarvele 

Pidev  
Tallinna Transpordi-
amet, Tallinna Kommu-
naalamet 

4.2 
Teede regulaarne korrashoid. 
Teede kapitaalremont 

Vastavalt 
eelarvele 

Pidev  
Tallinna Kommunaal-
amet 

4.3 Rajada jalgrattateid 
Vastavalt 
eelarvele 

2014—
2018 

Tallinna Kommunaal-
amet 

4.4 Keevitada rööpad kokku  
Vastavalt 
eelarvele 

2014—
2018 

Edelaraudtee Infra-
struktuuri AS 

5 MÜRALEEVENDUSMEETMED  
Maksumus 
eurodes  

Tähtaeg  Täitja  

5.1 

Uute vaikseid piirkondi läbivate 
tänavate ja ühendusteede 
projekteerimisel näha ette 
müraleevendusmeetmed 

  Pidev  
Tallinna Keskkonna-
amet, Tallinna Linna-
planeerimise Amet 

5.2 

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

  
2013—
2018 

Tallinna Keskkonna-
amet, Tallinna Trans-
pordiamet 

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

  
2013—
2018 

Tallinna Transpordi-
amet, raudtee puhul 
mõni ministeerium või 
Tehnilise Järelevalve 
Amet 

5.4 

Rajada eluhoonete, õppe- ja 
tervishoiuasutuste kaitseks 
müraseinad, kui see on 
linnaehituslikult põhjendatud ja 
sellega ei halvendata avaliku 
linnaruumi kvaliteeti 

Sõltub 
müratõkke 
parameetritest 

2013—
2018 

Tallinna Kommunaal-
amet 

5.5 
Rajada mürasein Endla lasteaia 
kaitseks (Endla tn 21) 

  2014 Tallinna Linnavalitsus 
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5.6 

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

  
2014—
2018 

AS Eesti Raudtee  

6 Seire ja järelevalve 
Maksumus 
eurodes  

Tähtaeg  Täitja  

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

  
2014—
2018 

AS Tallinna Lennujaam  

6.2 

Nõuda põhjendatud kaebuste 
korral müraallika valdajalt 
leevendusmeetmete võtmist ja 
teha kontrollmõõtmisi 

  Pidev Terviseamet  

7 

MÜRA NORMTASEME TAGAMINE 
OLEMASOLEVATES 
MÜRATUNDLIKES EHITISTES 
KÕRGE MÜRATASEMEGA 
PIIRKONNAS  

Maksumus 
eurodes 

Tähtaeg  Täitja  

7.1 
Selgitada välja toetusprogrammi 
„Akende vahetus” eeldused 
koostöös ministeeriumitega 

  
2014—
2018 

Tallinna Keskkonnaamet 

7.2 

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

  
2014—
2018 

Tallinna Keskkonna-
amet, Tallinna Linna-
planeerimise amet 

7.3 

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

Vastavalt hanke 
tulemustele 

2014—
2018 

Riigi Kinnisvara AS, 
Tallinna Haridusamet 

7.4 

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

Vastavalt hanke 
tulemustele 

2014—
2018 

Tallinna Haridusamet 

7.5 

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

Vastavalt hanke 
tulemustele 

2014—
2018 

Tallinna Haridusamet 

7.6 
Osaleda seminaridel, koolitustel ja 
konverentsidel 

Vastavalt 
eelarvele 

2014—
2018 

Tallinna Keskkonna-
amet, Tallinna Trans-
pordiamet, Tallinna 
Kommunaalamet, 
Tallinna Linnaplaneeri-
mise Amet  

 

Tegevuskava tulemuste hindamiseks on kavandatud järgmised meetmed: 

• iga-aastane meetmete rakendamise kontroll/audit 

• iga-aastane laekunud kaebuste seire; 

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

Olulisim keskkonnaga seonduv dokument on Tallinna keskkonnastrateegia aastani 2030, mis 
seab raamistiku kõikidele teistele strateegilistele dokumentidele, sh müra vähendamise 
tegevuskavale. Keskkonnastrateegiat saab käsitleda kui Tallinna pikaajalist müraolukorra 
parandamise ja säilitamise strateegiat. 

Strateegia tulevikuplaani kohaselt peaks aastaks 2030 olema saavutatud järgmine: 

- müratase vastab Tallinna eri piirkondades kehtestatud nõuetele. Inimesed on teadlikud 
müra mõjust tervisele ning oskavad end kaitsta, hoonete rekonstrueerimisel pööratakse 
tähelepanu müraleevendusmeetmetele. Uute hoonete projekteerimisel rakendatakse 
kõikides piirkondades müraleevendusmeetmeid, et ka üksik juhuslik kõrgem müratase ei 
kahjustaks elanike elukvaliteeti ja tervist. Elamupiirkondades on müra vähendamise 
eesmärgil autoliiklus rahustatud. Mürahäiringute all kannatavate inimeste arv on 
vähenenud, müratundlikud hooned on kõrgete müratasemete eest hästi kaitstud. Riigil 
ja linnal on ühtne mürapoliitika ja eesmärgid müra ohjamiseks.60 

Keskkonnastrateegia seab müra osas eesmärgiks 

- Tallinna elanikkonnale tervisliku elukeskkonna tagamise, keskkonnamüra ohjamine ja 
vastavus kehtestatud normidele. Müra mõju all kannatavate elanike arvu vähenemine. 
Keskkonnamüra mõju inimestele tuleb vähendada ning müratase viia miinimumini, 
milleks on vaja teha valikuid, mis on suunatud pigem probleemi ennetamisele ehk müra 
mõju vähendamisele kui tagajärgede leevendamisele ehk müraleevendusmeetmete 
võtmisele. Kuna müratasemete selline vähendamine, et tagada tervislik elukeskkond 
kõikidele inimestele, nõuab palju aega ja mitmete teiste oluliste valikute tegemist, 
tuleb senikaua samal ajal võtta ka leevendusmeetmeid. 

Keskkonnastrateegia seab järgmised meetmed: 

- välisõhu strateegilise mürakaardi koostamisel nii Euroopa kui ka riigisiseste nõuetega 
arvestamine; 

- keskkonnamüra vähendamise tegevuskava koostamine ja täiendamine ning efektiivsete 
meetmete välja töötamine; 

- mürarikastes piirkondades leevendavate meetmete rakendamine. 

- ühistranspordi arendamine — ühissõidukiradade loomine, uute, sh alternatiivkütustel 
töötavate ühissõidukite kasutusele võtmine, kvaliteetse teenuse tagamine ning 
ühistranspordi kasutamise soodustamine; 

- Tallinna eri piirkondi ühendavate kergliiklusteede kavandamine ja ehitamine, et 
soodustada alternatiivsete sõiduvahendite kasutamist igapäevasteks sõitudeks; 

- sõiduautode kesklinnas liikumise piiramine ning sõiduautokasutuse ohjamine ja 
sundliikluse vähendamine linnas tervikuna; 

                                            
60 Tallinna keskkonnastrateegia aastani 2030 
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- auto-, rongi- ja trammiteede hea seisukorra tagamine, millega kaasneb väiksem 
müratase; 

- müraresistentsete piirkondade (äri- ja tööstusmaad) kasutamine müratundlike alade 
(elamu- ja sotsiaalmaad) ees mürapuhvritena; 

- raskeveokite ümbersuunamine ja suurima lubatud sõidukiiruse määramine; 

- mürakindlamate uute hoonete ehitamine ning olemasolevate hoonete kaitse müra eest. 
Kõrge keskkonnamüra tasemega aladele ehitamisel tuleb ette näha meetmed 
mürataseme vähendamiseks siseruumides; 

- magistraaltänavate äärde jäävate uute ja olemasolevate korrusmajade heliisolatsiooni 
parandamine; 

- linnakeskmest ja elurajoonidest läbiva liikluse möödajuhtimiseks alternatiivsete 
möödasõiduteede rajamine; 

- intensiivse transpordimüraga piirkondades asuvate elamute ja avaliku kasutusega 
hoonete ning elamutes asuvate toitlustus-, kaubandus- ja teenindusettevõtete 
ehitusprojektide läbivaatamisel ja kooskõlastamisel heliisolatsiooninõuete ja teiste 
müravastaste meetmete hindamine; 

- meetmete võtmine mürataseme vähendamiseks tööstusettevõtetes; 

- Tallinnas müra valdkonda reguleeriva õigusakti kehtestamine; 

- ehitusjärelevalve tegemisel ja ehitiste vastuvõtmisel tähelepanu pööramine 
ehitusprojektides ette nähtud heliisolatsiooninõuete ja teiste müravastaste meetmete 
täitmisele ja tõhususele; 

- regulatsioonide, juhendite ja tegevuskavade väljatöötamine terviseriskide 
maandamiseks linnakeskkonnas; 

- spetsialistide ja elanikkonna teadmiste suurendamine väliskeskkonna terviseriskidest; 

- elamupiirkondades autoliikluse rahustamine. 

Kõikide eeltoodud meetmetega on arvestatud ka müra vähendamise tegevuskava ülevaatamisel. 
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13.  SOOVITUSED JÄRGMISE MÜRAKAARDI NING TEGEVUSKAVA 
KOOSTAMISEKS 

Strateegilise mürakaardi ja tegevuskava ülevaatamine ja täiendamine on tegevused, mis tuleb 
teha iga viie aasta tagant. Tallinna linna strateegiline mürakaart on üle vaadatud ning 
täiendatud aastatel 2011—2012. Järgmine ülevaatamine ja täiendamine peab toimuma enne 
2017. aasta 30. juunit ehk ettevalmistavate tegevustega (eelarveliste vahendite 
reserveerimine, hankedokumentide koostamine jne) tuleb alustada hiljemalt 2015. a lõpus. 
Ettevalmistavate tegevuste puhul tuleb arvestada, et strateegilise mürakaardi ülevaatamisega 
saaks alustada hiljemalt 2016. a teises kvartalis. Selleks, et müra kaardistamine oleks 
võimalikult tõhus ja tulemused täpsed, tuleb enne linna igapäevatöös andmeid koguda. 
Digitaalset topograafilist mitmekihilist aluskaarti tuleks täiendada vähemalt uute hoonetega 
ning täpsustada olemasolevate hoonete parameetreid. Uuendamist vajavad ka hoonete 
kasutusotstarbed. Täpsustamist vajavad teede ja tänavate liikluskoormuse andmed nii kogu 
liikluse kui ka sõidu- ja veotranspordi osakaalu ja ööpäevase varieerumise kohta. Samuti vajab 
täpsustamist inimeste arv eluhoonetes. Täpsemate alusandmete olemasolu annab võimaluse 
koostada õigem mürakaart ning selle põhjal koostatav tegevuskava. 

Müra vähendamise tegevuskava tuleb uuesti üle vaadata 18. juuliks 2018 ehk kava 
ülevaatamisega tuleks alustada hiljemalt 2017. a teises pooles ning ettevalmistavate 
tegevustega juba 2016. aasta lõpus. Siiani on mürakaardi ning tegevuskava koostamine või 
ülevaatamine olnud eraldi protsessid. Strateegiline mürakaart on tegevuskava ülevaatamisel 
olulisim algmaterjal ning seetõttu tuleks kaaluda võimalust, et järgmise mürakaardi ja 
tegevuskava vaataks üle sama isik. Sellega kasutatakse võimalikult hästi ära mürakaardi 
koostamisel kogutud andmeid, teadmisi ja tulemusi, mis kergendavad tegevuskava 
ülevaatamist, parandavad eeldatavalt tegevuskava kvaliteeti ning peaksid vähendama kogu 
protsessi kulukust. 

Tallinna müra vähendamise tegevuskava aastateks 2009—2013 ning 2014—2018 on koostatud 
põhimõttel, et üldjuhul üksikobjektidele meetmeid välja ei töötata. Selline lähenemine on 
põhimõtteliselt õige, arvestades tegevuskava kuulumist strateegilise arengukava klassi. Teisalt 
on täheldatav, et sellisel juhul ei parandata mürarikaste piirkondade ja üksikobjektide 
müraolukorda süstemaatiliselt. Meetmete võtmine on juhuslik ning tavapäraselt seotud teiste 
tegevuste elluviimise (infrastruktuuri rajamine, rekonstrueerimine jne) või kaebuste 
esitamisega. Seetõttu oleks asjakohane järgmise tegevuskava ülevaatamisel keskenduda 
täpsemalt mürarikaste piirkondadele leevendusmeetmete määramisele ning vajaduse korral 
leida ka üksikobjektidele konkreetsed abinõud. 
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EN 15251:2007. Eesti Standardikeskus 2007. 

 

Planeerimis- ja arendusdokumendid 

Eesti keskkonnastrateegia aastani 2030. Riigikogu 14.02.2007. — 
http://www.envir.ee/orb.aw/class=file/action=preview/id=1158177/KS_loplil_riigikokku_pdf.p
df (17.01.2013) 

Haabersti linnaosa arengukava aastateks 2011—2014. Tallinna Linnavolikogu 10. märtsi 2011 
otsus nr 29. — 
https://oigusaktid.tallinn.ee/?id=3001&aktid=119835&fd=1&leht=1&q_sort=elex_akt.akt_vkp 
(17.01.2013) 

Haabersti linnaosa üldplaneeringu vastuvõtmine. Tallinna Linnavolikogu 10. märtsi 2011 otsus nr 
28. — http://www.tallinn.ee/est/ehitus/Haabersti-linnaosa-uldplaneering (17.01.2013) 
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LISAD 

Lisa 1. Terviseameti koostatud Tallinna keskkonnamüra puudutavate 
kaebuste koond 

Lisa 2. Liiklusmürast mõjutatud eluhoonete ja ühiskondlike hoonete 
asukohad 

Lisa 3. Vaiksete ja kriitiliste vaiksete piirkondade kaart 

Lisa 4. Avalikustamisega seotud materjalid 

Lisa 5. Meetmete raames planeeritud ja tegelikult ellu viidud 
tegevuste ülevaade 

Lisa 6. Müra tekitavate ettevõtete vastused järelepärimisele 

Lisa 7. Modelleerimise metoodika 

Lisa 8. Mürakaardid modelleeritud olukordadega 
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LISA 1 
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LISA 4 
Avalikustamisega seotud materjalid 

Avalikustamine Tallinna kodulehel 

Välisõhus leviva müra vähendamise tegevuskava Tallinnas aastateks 2014 – 2018  

Lisa 1 - Terviseameti poolt koostatud Tallinna keskkonnamüra alaste kaebuste koond 
Lisa 2 - Liiklusmürast mõjutatud eluhoonete ning ühiskondlike hoonete asukohad 
Lisa 3 - Vaiksete ja kriitiliste vaiksete alade kaart 
Lisa 4 - Meetmete raames planeeritud ning tegelikult ellu viidud tegevuste ülevaade 
Lisa 5 - Järelpärimise vastused müratekitavatelt ettevõtetelt 
Lisa 6 - Modelleerimise metoodika 
Lisa 7 - Mürakaardid modelleeritud olukordadega 

Tallinna Linnavalitsus algatas 10.10.2012 „Välisõhus leviva müra vähendamise tegevuskava 
Tallinnas aastateks 2014 – 2018“ koostamise. Tegevuskava koostamise aluseks on Tallinna linna 
strateegiline mürakaart, mille ajakohastatud versioon valmis 2012. aastal.  

Keskkonnamüra vähendamise tegevuskava eesmärk on leida parimad keskkonnamüra 
vähendamise meetmed ning vältida, ennetada ja vähendada keskkonnamürast tingitud 
kahjulikke mõjusid piirkondades, kus müra mõju elanikele on suur ning kus meetmete 
rakendamisega on võimalik tagada suure hulga inimeste elukeskkonnas normatiivsed 
müratasemed. Samuti on tegevuskava eesmärgiks tõhustada vaiksete piirkondade kaitset.  

Tegevuskavas on välja toodud kokkuvõte 2012. aasta müra kaardistamise tulemustest ja erineva 
müratasemega aladel elavate inimeste hinnanguline arv ning üksikasjad parandamist vajavate 
olukordade ja probleemide kohta. Lisaks on tehtud kokkuvõte käigus olevatest müra 
vähendamise programmidest ja nendes esitatud müra vähendamise meetmetest. Tegevuskava 
toob välja ka optimaalsed meetmed müra vähendamiseks ja vaiksete alade säilitamiseks. Neid 
meetmeid saavad oma igapäevases tegevuses rakendada erinevad riigi ja linna asutused ja 
eraettevõtted, et seeläbi aidata kaasa keskkonnamüra vähendamisele. Valminud müra 
vähendamise tegevuskavas on rohkelt tähelepanu pööratud ka mürarikastes piirkondades 
asuvatele müratundlikele hoonetele nagu haiglad, koolid ja lasteaiad.  

Töö käigus modelleeriti kuus nn näidisjuhtumit, mis valiti selliselt, et need iseloomustaksid 
erinevat tüüpi müraallikaid ning vastuvõtjaid. Teostatud modelleerimisi saab võtta aluseks 
sarnaste juhtumite müraolukordade leevendusmeetmete esmaseks kaardistamiseks.  

Juhime tähelepanu, et ettepanekuid esitades tuleks silmas pidada tegevuskava eesmärki, 
milleks on parendada Tallinna elukeskkonda. Tegevuskavas ei määrata konkreetseid tegevusi 
üksikobjektide müraolukorra parandamiseks vaid seatakse tegevused ja eesmärgid laiemalt.  

„Välisõhus leviva müra vähendamise tegevuskava Tallinnas aastateks 2014 – 2018“ valminud 
tööversiooniga saab tutvuda ajavahemikul 11.04.-03.05.2013 Tallinna Keskkonnaametis, Harju 
tn 13, tuba 310 (kontaktisik Triin Ristmets, tel 6404766) ja Tallinna linna kodulehel.  

Ettepanekuid, märkusi ja küsimusi saab esitada kirjalikult Tallinna Keskkonnaameti aadressil 
Harju tn 13, 10130 Tallinn või e-posti aadressil triin.ristmets [ät] tallinnlv.ee kuni 03. maini 
2013.  

„Välisõhus leviva müra vähendamise tegevuskava Tallinnas aastateks 2014 – 2018“ töö avalik 
arutelu toimub 03. mail 2013 algusega kell 14.00 Tallinna Linnavalitsuse istungite saalis, 
Vabaduse väljak 7, IV korrus.  
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Avalikustamine Eesti Päevalehes 
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Osalejate registreerimisleht avalikul arutelul 03.05.2013 
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Avaliku arutelu protokoll 

Töö „Välisõhus leviva müra vähendamise tegevuskava Tallinnas aastateks 2014-2018“ avalik 
arutelu 

 

Aeg: 03. mai 2013, kell 14:00-16:00 

Koht: Tallinna Linnavalitsuse istungite saal, Vabaduse väljak 7, IV korrus 

Osalejad: osalejate registreerimisleht on lisatud protokollile (protokolli Lisa 1) 

Koosoleku juhataja: Kaupo Heinma 

Koosoleku protokollija: Protokoll on koostatud ELLE OÜ poolt, protokollis Kaire Taidre 

 

Päevakord: 

• Sissejuhatus (Relo Ligi, Keskkonnaamet) 

• Ülevaade tegevuskavast (Kaupo Heinma, ELLE OÜ, slaidid protokolli lisa 2) 

• Arutelu, küsimused ja vastused 

 

Arutelu: 

I. Kangro: Kõigepealt, töös oli müra hajumise tõkestamine Tallinn-Väike ja Luite tänaval, 
tõenäoliselt oli teil seal viga, see on Leete tänav. Kas te mõtlete müraseina teha elumajade 
vahele? 

K. Heinma: Ei plaani. 

I. Kangro: Tänan Linnavalitsust, mind teavitamast, et täna selline arutelu on. Ja kas siin on 
kohal ka keegi Terviseametist?  Tõenäoliselt ei ole. Terviseamet on koostanud tegevuskava lisa 
1, mis on esitatud härra Kaupo Heinmale. Lisas on toodud müra kaebuste arv, olukord läheb 
kogu aeg paremaks. Tegin Terviseametile teabenõude, et palun nimetage, mis tänavatelt on 
müra kaebused tulnud, aastatel 2006 ja 2012. Sain vastuseks, et teabe suure mahu tõttu, nõuab 
see ameti töökorralduse muutmist ja põhjendamatult suur ajakulu, seega mulle ei vastata. Aga 
kas teie teatate, mis kaebused need on? Mina isiklikult olen eelmisel aastal esitanud sada 
kaebust, Mihkel Naams on helistanud, kuidas see arv siis selline tuleb ja mis tänavatelt see 
tuleb. Ja lugedes seletuskirja, ei ole mitte ühelgi aastal kirjas, et Leete tänav oleks 
probleemne piirkond. Teie ise olete sinna koostanud müra protokolli. Kirjas on, et öisel ajal 
raudteel liikumist ei toimu ja et ronge soojendatakse pool tundi miinus kümne kraadi juures. 
Rongid töötavad kaks kolm tundi pluss kraadide juures. Öelge, milleks on selliseid dokumente 
teha vaja, kui nendest mitte mingit abi ei ole. 

K. Heinma: Üks asi on päevane müratase, teine on öine. Tõepoolest tean, kus see koht asub ja 
olen koostanud ka sinna ühe müra hinnangu. Mis puutub müra kaebustesse, siis meie esitasime 
samuti Terviseametile teabenõude, saime vastuse, et sellised müra probleemid on olnud ja 
kuna me üksikobjektidega ei tegelenud, siis meile sellest piisas, et teada saada, milline on 
Tallinnas üldine müraolukord. Me tõepoolest ei ole hinnanud mürataset üksikute tänavate 
kaupa, kuna see ei olnud antud töö juures määrava tähtsusega. 

I. Kangro: Kas numbrid tulevad laest või? Terviseametil on ju teada, kus tänavatelt need 
kaebused on tulnud, nad lihtsalt ei vasta. Minule seda infot ei anta, sest Terviseamet kiusab 
mind. See on avalik teave ja meil on õigus teada, mis tänavatelt ja mis alased on kaebused. 
Meil on siin inimesed, kes tõendavad, et öörahu puudub, signaalitakse isegi öösel. Rongid on 50-
aastased, vibratsioon, madalsageduslik müra. 

M. Naams: Rääkimata õhusaastest. 

K. Heinma: Nüüd, kui tulevad uued rongid, siis olukord paraneb. 
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I. Kangro: Seitse aastat oleme oodanud. 

K. Heinma: Nüüd  on vähemalt oma silmaga näha, et hakkavad tulema. Tahan täpsustuseks 
öelda, et antavate hinnangute puhul eeldatakse alati mingisugust olukorda, näiteks, kui on 90-
ne ala, siis eeldatakse, et seal sõidetakse 90-ga. Mis seal tegelikult toimub, seda mina ei tea, 
pean lähtuma tingimustest, mis on ette antud. Mürakaartidel on samuti lähtutud, sellest, et 
sõidetakse 50-ga. Kui tegelikult sõidetakse 70-ga, siis võib müra olukord olla teistsugune, aga 
see on teatud määramatus, mis jääb sinna sisse. Loomulikult inimesele tekitatud häirivus ei 
vähene. Seepärast on olulised mõõtmised ja võimalikult täpse informatsiooni kogumine, kuid 
see ei peaks toimuma tegevuskava koostamise või rakendamise käigus, vaid igapäevase 
müraolukorra parandamise raames. 

I. Kangro: Te võiksite teha seal ühe ööpäeva pildistusi, siis saate ju teada, mis on tõeline 
olukord. 

K. Heinma: Loomulikult. Kõik on ainult selles kinni, et meie kui eraettevõte, lähtume sellest, 
mis on meie lähteülesanne tol hetkel, kui te esitate tellimuse, et te soovite kahenädalast müra 
mõõtmist, siis me võime mõõtmised teostada, esitate tingimused, et näiteks sellel hetkel 
toimub müra, aga kõik sõltub sellest, kes tellib. Me võime sellest rääkida, aga see ei ole see 
teema. 

A. Alavina: Miks peab üldse depoo olema keset linna, enne teda seal ei olnud, meie maja on 
sinna ammu enne ehitatud ja kas nüüd peame meie sealt ära kolima, lihtsalt ei ole võimalik 
elada. Eile pandi pool kaksteist jälle vedurid käima. 

I. Kangro: Täna hommikul oli kell pool neli. Tegin teabenõude, kas ööliin on avatud. 

A. Alavina: Vibratsioon on nii tugev, et laua peal klaasis vesi liigub. 

M. Naams: Te tegelete väga tähtsa saaste osaga, aga see on ainult üks osa, akustiline saaste, 
aga Leete tänaval on tugev õhusaaste, kübemed, suits. Kus on plaan viia depoo linnast välja. 
Viime ju välja tehaseid ja ettevõtteid. See depoo on okupatsiooni jäänuk, ehitati 80-ndate 
aastate teises pooles elamukvartalisse ja nüüd me peame kannatama. See kaart on väär, selle 
õige nimetus on nüüd tegelikult Edelaraudtee Ühendatud depood, võime ju nimetada Tallinn-
Väike. Te räägite mulle, kui insenertehnika doktorile müra hajumisest, üks sein siin palju ei 
hajuta, teate väga hästi, millised müraisolatsioonid on, mitmekihilised. See on ilus jutt, aga me 
oleme vähemalt 8-10 aastat taotlenud, et tehke sein, nad ei saa tehtud. Kell neli, pool viis 
hakkab manöövervedur tööle, järjest töötab, ei ole manööverdamist ega midagi. Liikluseeskiri 
ütleb, et kahe minuti jooksul tuleb masin seisatada, aga vedurid töötavad tundide kaupa. 
Kolleegid Saksamaalt ütlevad, et see on akustiline terrorism. 

K. Heinma: Erinevatel alusandmetel on erinev määramatus. Kui me võtame selle ala tervikuna, 
on see metoodiliselt õige. Tegelik olukord on natuke teistsugune. Kui on tegemist üksikute 
mürasündmustega, sellisel juhul tuleks neid eraldi analüüsida. Praeguse kaardi üldistustase on 
selleks liiga kõrge. Üks ühele hinnangut ei ole praegusel hetkel võimalik anda.  

M. Naams: Teie töös ei kajastu ka lennukid, minu majast läheb maandumistrajektoor mööda, 
kella poole kahe ajal, niisugune müra, et keerad voodis ringi. Seda kuskil ei kajastata, ilus kiri 
läheb Brüsselisse. 

K. Heinma: Tõepoolest kui üks lennuk lendab, siis tollel hetkel on ta juba häiriv. Kui lennukeid 
lendab viis tükki on see rohkem häirivam, kui see et neid lendab 20, sest siis oleme sellega juba 
harjunud. Oleme keskendunud teatud küsimustele, mis on skaalal tähtsamad. 

M. Naams: Harjumus on tore asi, aga on küllalt inimesi, kes ei tunneta müra, kuid see ei välista 
tervise kahjustumist.  

K. Heinma: Nõus. Toon välja, et ühel juhul sama detsibellide taseme juures olev heli võib olla 
häiriv, teisel juhul meeldiv, näiteks kui kuulame raadiot. Ei saa võtta üks ühele, et see, mis 
meile ei meeldi kahjustab meie tervist. 

I. Kangro: Madalsageduslik kahjustab igal juhul.  

A. Alavina: Tallinna linnas on ju öörahu, miks sellest kinni ei peeta? Teiseks, mina pean maksma 
maamaksu, selle maa eest, mis jääb raudtee äärde ja on ära saastatud. Midagi seal ei kasva. 
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K. Heinma: Müratasemed on riiklikult määratud nii päevase kui öise aja osas. Mina ei ole 
järelevalveasutus, mina kedagi kinni ei pane, ei saa rääkida ka riigi või linna eest. Siiani pole 
sellist pretsedenti olnud, kus oleks kedagi suletud, selle pärast, et müra on liiga tugev. 

T. Ristmets: Tahaksin täpsustada, et selle töö raames, me ei saa depood linnast välja viia. 
Saame uuesti kirja panna teie ettepanekud.  

M. Naams: Kas teie ei või ettepanekut teha. Iga projekti, monitooringu puhul, tehakse 
ettepanekud, järeldused. Teil on see õigus. 

I. Kangro: 2007. aastal kogusime üle 30 allkirja, see ei huvita mitte kedagi.  

K. Heinma: Otsuse tegemiseks on vajalik pädevate andmete olemasolu. Küsimus on, millised 
andmed on praegu olemas. 

I. Kangro: Pädevat ametit ei ole praegu kohalgi. 

K. Heinma: Ei tahaks ainult ühele küsimusele keskenduda, probleem on kirja pandud ja 
teadvustatud. Aga võib olla on veel teisi küsimusi.  

A. Soorand: Teil oli näidetes toodud Kolde ja Ristiku tänava nurgal asuv lasteaed. Ei saanud aru, 
milline piire võiks seal olla? Mulle tundus, et need näited ei ole kõige paremad. Antud lasteaed 
võeti peale rekonstrueerimist vastu aasta lõpus, praegu ta toimib uue lasteaiana. Täna seal küll 
selliseid piirdeid ega müratõkkeid ei ole. Ma ei usu, et eraettevõtja sinna uusi piirdeid hakkab 
tegema. Tahtsin lihtsalt kommenteerida, et see ei ole hea näide. Praktilisem näide oleks 
parem. 

K. Heinma: Näite mõte oli see, et kas sellised meetmed on üldse rakendatavad. Me ei lahenda 
praegu üksikobjektide küsimusi. 

A. Alavina: Tallinna linn on öelnud, kui on mure helistage telefonil 1345, helistasin, rääkisin ära 
depoo probleemi, öeldi meid see ei huvita, kutsuge politsei. Kes tõsiselt hakkab tegelema 
asjaga. Kelle pädevuses see on? 

R. Ligi: Teil on kohtulahend olemas. Te olete meie poole pöördunud, et käite Terviseametiga 
kohut, järelikult on teil ka lahend. Kui järelvalvet teeb Terviseamet, olukord on fikseeritud, 
esimeses kohtuastmes on lahend olemas, siis ei saa ju hetkel Tallinna linna siin süüdistada. Me 
oleme kõik kaebused edastanud. Samamoodi ei saa me minna piirkiirust mõõtma, MUPO kellel 
on väärteomenetluse õigus, ei ole seda õigust antud. Me väga tahaksime teid aidata, juba neli 
aastat oleme raske südamega kaebusi edastanud Terviseametisse. 

I. Kangro: Me ei süüdista teid, aga ainult riigiamet saab siin vastu tulla, eraisik ei saa. 

M. Naams: Mitu korda te olete teinud ettepaneku depoo linnast välja viimiseks. 

I. Kangro: Arvan, et neli korda kindlasti. 

I. Kangro: Keskkonnaametil ja -ministeeriumil oleks hea teada, mis seal toimub, eelmisel aastal 
märtsis või veebruaris, külvati põlevkivituhka raudteerööbastele. 

R. Ligi: Terviseamet on Sotsiaalministeeriumi asutus, mitte Keskkonnaministeeriumi. 

I. Kangro: Teie olete Keskkonnaametist, aidake teie meid, minge MKMi juurde, kes on loa 
andnud.  

R. Ligi: Toon teile veel ühe kummalise näite, teie naabrid soovivad krunte jagada, soovivad 
ehitusõigust, ütlen neile, palun esitage müra modelleerimised, siis küsitakse, milleks, me oleme 
seal kogu aeg elanud. 

I. Kangro: Terviseamet ütleb, et neil pole midagi teha, majad on ehitatud kaitsevööndisse. On 
majaomanikke kellele see raudtee on täiesti selga tulnud, siis nad ongi kaitsevööndis, Leete 10. 

Osaleja: Miks ma pean maamaksu maksma, kui ma ei saa seda maad nagunii müüa ja seal 
midagi kasvatada. 

R. Ligi: Kohus on praegu õige koht, kus asju selgeks vaielda. 

I. Kangro: Sotsiaalministeeriumit, MKM’i ja Keskkonnaministeeriumit asi üldse ei huvita. 
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R. Pruul: Ministeeriumid ei korralda tegevust ühe ettevõtte või linna territooriumil. Mul on 
ettepanek linnale, et võib olla teeks ühe erakorralise KIK’i toetuse taotluse ja paneme sinna 
bussi müra ja õhusaastet mõõtma. Siis on Eesti Raudteele ette anda, et seis on tõesti selline. 

M. Naams: Kolm aastat tagasi mõõdeti õhusaastet. Sel hetkel oli ilusti õhk puhas, siis kui 
mõõtmisaparaat ära viidi hakkas tossu ja kübemeid tulema. 

R. Pruul: Siis me ei saagi ju kuskile jõuda. Pessimismi asemel rohkem optimismi, on kergem 
kõigil. 

I. Kangro: 2006. aastal, viis kuud ei olnud mingisugust probleemi. Siis hakkasid rongid töötama 
kahest öösel hommikuni välja, arst ütlebki, et närvikava on rikutud ja siin pole midagi enam 
teha. 

P. Moorast: Millised on järgmised tegevused peale tegevuskava? 

K. Heinma: Järgmise nelja aasta jooksul tuleks kavas toodud meetmeid hakata reaalselt 
rakendama. 2017  võiks olla jälle müra kaardistamine ja tegevuskava ülevaatamine. Muidugi 
tegevuskava võiks iga-aastaselt üle vaadata. 

R. Pruul: Strateegiline mürakaart ei ole siseriiklik dokument, selle põhjal võrdleb Euroopa Liit 
erinevate riikide andmeid ja seisukordi teatud kindlate indikaatorite alusel. Nii Tallinn kui 
Tartu tegid strateegilise kaardi kõrvale ka siseriikliku kaardi. Strateegiline mürakaart on üles 
ehitatud nende indikaatorite põhjal, mille kohta on piirnormind. Kui inimesed valivad omale 
elukohta, siis vaadake seda mürakaarti. 

M. Naams: Öörahu on ikkagi ette nähtud. Antud juhul tegevuskava väga objektiivne ei ole.  

I. Kangro: Proua Pruul andis hea mõtte ja kui linn läbi KIK’i saab raha kasutada, oleks väga 
tore. Aga tean, et teie olete selle müraprotokolli teinud ja seal on kirjas, et madalsageduslikku 
müra ei mõõdeta selle korrelatsiooniga. Sotsiaalministri määrus nr 42 on väga puudulik, seda ei 
ole 10 aastat muudetud. 

R. Pruul: Antud määrus on praegu ümbertegemisel, selleks on alusuuringud tehtud ja arvan, et 
uus määrus jõustub kuskil 2014 ning nii „Välisõhu kaitse seadus“ kui ka „Rahvatervise seadus“ 
muutuvad. 

K. Heinma: Ideaalset keskkonnaseisundit me ei saavuta, küsimus on selles, kus on kompromiss. 
Kompromiss on sealmaal, et ei kahjustataks inimese tervist, enamik piirväärtusi on selle järgi 
määratud. 

M. Naams: See tegevuskava ei vasta tegelikkusele.  

I. Kangro: Brüsselile ei ole vaja näidata, et meil on ideaalne elukeskkond. 

R. Ligi: Me ei näitagi. Me näitame ennast tegelikult väga õiglaselt, kuna me näitame, et ligi 70 
protsenti tallinlastest on häiritud mürast. Näitaja on Euroopa rohelise pealinna tiitli saanud 
linnadega võrdne, aga see ei ole hea. Väikese pealinna kohta on see väga halb. 

M. Naams: Aga mis siis teha? 

R. Ligi: Leppisime juba kokku, et Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumile edastame veel 
ühe kirja, see on nende võimuses. 

M. Naams: Pakun välja, et teeme veel ühe arutelu. 

R. Ligi: Võime teha, aga mitte selle töö raames. 
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Lisa 5 
1 ADMINISTRATIIVSED TEGEVUSED Maksumus (EEK)  Tähtaeg  Täitja  Täitmine 

1,1 Rohealade teemaplaneeringu kehtestamine    2009 Tallinna Linnavalitsus  Jah 

1,2 Teemaplaneeringu „Tallinna tänavavõrk ja 
kergliiklusteed“ kehtestamine. Andmed 
teemaplaneeringu vahearuandest 1 (august 
2007).  

Tallinna linna kavandatavad 
uued või oluliselt 
rekonstrueeritavad 
tänavalõigud (s.h. uued 
eritasandilised ristmikud ja 
risted) - kogumaksumus 7729 
mln krooni, sh. ette nähtud 
Tallinna magistraaltänavavõrgu 
arengukavas 20052014 2109 
mln krooni. (kõik 2007.a 

hindades)  

2010 Tallinna Linnavalitsus  Jah 

1,3 Müraalased tegevused     Pidev  Tallinna Linnavalitsus, 
Terviseamet  

Jah 

1) detailplaneeringute kehtestamisel 
müraleevendusmeetmete osas nõuete 
kehtestamine;  

2) ehituslubade väljastamisel nõuete 
täitmise kontroll;  

3) kasutuslubade väljastamisel rakendatud 
lahenduste/meetmete kontroll.  

1,4 Planeeringutes ette nähtud 
mürakaitseekraanid ja muud 
müraleevendusmeetmed - rajada ja 
rakendada enne müratundlike objektide 
kasutusele võtmist (kasutusloa saamist)  

   Pidev  Tallinna Linnavalitsus, 
Terviseamet, 
arendaja  

Jah 
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1,5 Uute planeeringutega ei ohustata vaikseid 
alasid ja vajadusel nähakse ette meetmed 
nende kaitsmiseks (nõuete kehtestamine).  

   Pidev  Tallinna Linnavalitsus  Jah 

1,6 Uute planeeringutega näha ette 
ühistranspordi soodustamist, kergliiklusteid 
ja erinevad puhkevõimalusi  

   Pidev  Tallinna Linnavalitsus  Jah 

1,7 Ametkondade vahelise töögrupi 
moodustamine, mille pädevuses on 
müraleevendusmeetme rakendamise 
vajaduse ja lahenduste üle otsustamine. 
Kaasatakse Terviseamet.  

    Tallinna Linnavalitsus  Ei. Töögruppi pole 
moodustatud. 

2 HALJASTUS JA VAIKSED ALAD  Maksumus (EEK)  Tähtaeg  Täitja    

2,1 Olemasoleva haljastuse säilitamine 
(raielubade kord); uue haljastuse lisamine 
(asendusistutus); uutes planeeringutes näha 
ette rohkem haljastust tänavate/teede 
äärde.  

   Pidev  Tallinna Linnavalitsus 
Eesmärgiks on 
vaiksete alade 
aktiivne 
kasutuselevõtt 
rekreatsiooniks.  

Jah 

2,2 Löwenruh pargi rekonstrueerimine (vaikne 
ala)   

22,6 mln kokku, 2 mln 2009.a  2009 Tallinna Linnavalitsus 
Eesmärgiks on 
vaiksete alade 
aktiivne 
kasutuselevõtt 
rekreatsiooniks.  

Jah 

2,3 Rocca al Mare rannapromenaadi 
projekteerimine ja ehitamine (potentsiaalne 
vaikne ala)  

63 mln kokku, 32 mln 2009.a  2009-2012  Tallinna Linnavalitsus 
Eesmärgiks on 
vaiksete alade 
aktiivne 
kasutuselevõtt 
rekreatsiooniks.  

Jah 
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2,4 Tondiloo haljasala (Kivila 7h) planeerimine 
ja teede rajamine (potentsiaalne vaikne ala)  

12,7 mln kokku, 5 mln 2009.a  2009-2012  Tallinna Linnavalitsus 
Eesmärgiks on 
vaiksete alade 
aktiivne 
kasutuselevõtt 
rekreatsiooniks.  

Jah 

2,5 Kalamaja kalmistupargi projekteerimine ja 
ehitamine  

29,1 mln kokku, 21 mln 2009.a  2009-2012  Tallinna Linnavalitsus 
Eesmärgiks on 
vaiksete alade 
aktiivne 
kasutuselevõtt 
rekreatsiooniks.  

Jah 

2,6 Mänguväljakute ehitamine ja 
renoveerimine  

21 mln  2009 Tallinna Linnavalitsus 
Eesmärgiks on 
vaiksete alade 
aktiivne 
kasutuselevõtt 
rekreatsiooniks.  

Jah 

3 ÜHISTRANSPORT          

3,1 Ühistranspordi kasutamise soodustamine – 
„Autovaba nädal“ ja muud kampaaniad   

~0,5 mln 2009.a  Iga-aastane  Tallinna Linnavalitsus  Jah 

3,2 Projekti „Pargi ja reisi“ teostamine  8 mln kokku, 1,2 mln 2009.a  Iga-aastane  Tallinna Linnavalitsus  Jah 

3,2 Uute transpordivahendite (buss, tramm, 
rong) soetamisel arvestada  
müraemissioonidega  

   2009-2012  Tallinna Linnavalitsus  Jah 

3,3 Uute kaasaegsete liinibusside soetamine  Selgub hanke käigus  2009 Tallinna Linnavalitsus 
/ Tallinna 
Autobussikoondise AS  

Jah 

3,4 Uute elektrirongide soetamine   Selgub hanke käigus  2009-2012  Elektriraudtee AS  Jah 
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4 TEEDE JA TÄNAVATE, RAUDTEEDE EHITUS 
JA KORRASHOID  

Maksumus (EEK)  Tähtaeg  Täitja    

4,1 Rajada uued ja parandada olemasolevad 
ühistranspordi rajad.  

365 mln (2009)  Pidev  Tallinna Linnavalitsus Jah 

4,2 Teede/tänavate regulaarne korrashoid. 
Teede/tänavate kapitaalremont.  

Pidev  Jah 

4,3 Jalgrattateede rajamine  18 mln kokku, 17 mln 2009.a  Iga-aastane  Jah 

4,4 Rööbaste kokkukeevitamine  2,1 mln krooni/km  2009-2012  Edelaraudtee 
Infrastruktuuri AS, 
Eesti Raudtee AS  

Osaliselt. 
Edelaraudtee 
alustab 2014. a. 

5 MÜRALEEVENDUSMEETMED  Maksumus (EEK)  Tähtaeg  Täitja    

5,1 Uute tänavate/ühendusteede 
projekteerimisel läbi vaiksete alade näha 
ette müraleevendusmeetmed.   

  Pidev  Tallinna Linnavalitsus  Jah 

5,2 Mootorsõidukite liikumise piiramine, liikluse 
ümbersuunamise, raskeveokite liikluse 
keelustamine teatud tänavatel või 
kellaajaliselt  (Välisõhu kaitse seadus §138)  

   2010-2012  Tallinna Linnavalitsus  Jah 

5,3 Piirkiiruse alandamine (sh. ka 
rööbastranspordil) Teostatud: Luise tn, 
Toompuiestee tn, Tähetorni tn, Pirita tee. 

   2008-2012  Tallinna Linnavalitsus  Osaliselt 

5,4 Piirkiiruse alandamine Paldiski mnt 
Mustamäe tee ja Ehitajate tee vahelisel 
lõigul   

   2010-2012  Tallinna Linnavalitsus  Ei 
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5,5 Mürakaitseekraanide rajamine: - Laagna tee 
äärsed alad; - Narva mnt ja Pärnamäe tee 
ristmiku piirkond; - Nõmme linnaosa 
raudteeäärsed alad. Vt lisa C, 
Kommunaalameti kiri (29.10.2008)  

2009 – 3 mln* 2010 – 8 mln 
2011 – 10 mln 2012 – 10 mln  

2010-2012  Tallinna Linnavalitsus  Ei.  Seoses 
eelarveliste 
vahendite 
puudumisega ei 
olnud võimalik 
tegevusi ellu viia. 

5,6 Mürakaitseekraani rajamine – Endla 
lasteaed, Endla tn 21 Haridusameti 
tellimusel koostatud projekt 2007.a.  

    Tallinna Linnavalitsus  Ei.  Seoses 
eelarveliste 
vahendite 
puudumisega ei 
olnud võimalik 
tegevust ellu viia. 

5,7 Tehnika tn paralleelsele raudteetammile 
mürakaitseekraani rajamine  

    Tallinna Linnavalitsus, 
Eesti Raudtee AS  

Ei 

6 KAEBUSED  Maksumus (EEK)  Tähtaeg  Täitja    

6,1 Põhjendatud kaebuste korral müraallika 
valdajalt leevendusmeetmete rakendamise 
nõudmine ja kontrollmõõtmiste 
teostamine.  

  Pidev  Terviseamet  Osaliselt. Kõikide 
kaebuste puhul 
pole 
leevendusmeetme
id rakendatud. 

7 MÜRA NORMTASEMETE TAGAMINE 
OLEMASOLEVATES MÜRATUNDLIKES 
EHITISTES KÕRGE MÜRATASEMETEGA 
PIIRKONNAS  

Maksumus (EEK)  Tähtaeg  Täitja    

7,1 Toetusprogrammi „Akende vahetus“ 
programmi eelduste välja selgitamine 
koostöös ministeeriumitega.  

   2009-2012  Tallinna Linnavalitsus  Ei.  Seoses 
eelarveliste 
vahendite 
puudumisega ei 
olnud võimalik 
tegevusi ellu viia. 



Välisõhus leviva müra vähendamise tegevuskava Tallinnas aastateks 2014–2018. Kinnitamiseks 

Estonian, Latvian and Lithuanian Environment OÜ     97/107 

7,2 Tüüplahenduste väljatöötamine 
mürarikastes piirkondades korterelamute 
rõdude kinniehitamiseks välispiirde 
heliisolatsiooni parendamise eesmärgil ja 
lihtsustatud korra kehtestamine vastavate 
tööde lubade taotlemisel.  

   2009-2012  Tallinna Linnavalitsus  Ei.  Seoses 
eelarveliste 
vahendite 
puudumisega ei 
olnud võimalik 
tegevusi ellu viia. 

7,3 Akende vahetus koolide renoveerimise 
käigus (ehitusprojekti koostamisel määrata 
vajalik akende heliisolatsiooni toime). - 
Tallinna Juhkentali Gümnaasium, - Tallinna 
Lilleküla Gümnaasium,  - Tallinna Mahtra 
Gümnaasium, - Tallinna 53. keskkool  

Vastavalt hanke tulemustele  2009 Tallinna Linnavalitsus  Jah 

7,4 Akende vahetus koolieelsete lasteasutuste 
renoveerimise käigus (ehitusprojekti 
koostamisel määrata vajalik akende 
heliisolatsiooni toime). -Õismäe tee 24 -
Tallinna Asunduse Lasteaed  

Vastavalt hanke tulemustele  2009 Tallinna Linnavalitsus  Jah 

7,5 Akende vahetus huvikoolide renoveerimise 
käigus (ehitusprojekti koostamisel määrata 
vajalik akende heliisolatsiooni toime). -
Nõmme Noortemaja  

Vastavalt hanke tulemustele  2009 Tallinna Linnavalitsus  Jah 
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LISA 6 



 

Edelaraudtee Infrastruktuuri AS   Kaare 25, 72212 TÜRI  reg.nr. 10786958 

a/a 221017676439 Swedbank kood 767   tel. 385 7123, faks 385 7121, e-mail: edel@edel.ee 

 
 
 
Tallinna Keskkonnaamet 
Harju tn 13 
TALLINN 
 

 
Teie 17.10.2012 nr 6.1-

6/567-1 
Meie 28.11.2012 245-2 

 
 
MÜRA VÄHENDAMISEST TALLINNA LINNAS 
 

1) Edelaraudtee Infrastruktuuri AS on müra vähendamiseks Tallinna linnas 
käesolevaks ajaks rakendanud järgmised meetmed: 

1) Rongide piirkiirus linna piire on viidud võimalikult madalale (Järvevena 
õlesõidul max kiirus 40 km/h); 

2) Ülesõidukohtade kapitaalremont koostöös Tallinna LV-ga (2009 Järvevana 
ülesõit, 2012 Veerenni ülesõit); 

2) 2013/2014 hakatakse Edelaraudtee Infrastruktuuri AS raudteevõrgustikul 
reisijateveol (Tallinn-Lelle-Pärnu ja Lelle-Türi-Viljandi raudtee) kasutama uusi 
kõigile tänapäeva tehnilistele nõuetele vastavaid diiselronge, mille tehnilised 
lahendused on oluliselt kekskonnasõbralikumad, seda muuhulgas nii heitgaaside kui 
mürataseme osas. Täna rongiliikluses kasutatavad  diiserongid kõrvaldatakse 
kasutuselt.  

3) Rööbaste kokkukeevitamise protsessiga  on kavas alustada 2014 (Liiva-
Hagudi lõik). 

 
 
Lugupidamisega 
 
 
 
 
/allkirjastatud elektrooniliselt/ 
Rain Kaarjas 
Juhatuse liige  
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Hr Relo Ligi 
TALLINNA KESKKONNAAMET Teie: 17.10.2012 nr 6.1-
6/569-1 
Harju 13 
10 130 TALLINN Meie: 20.11.2012 nr 18-7/12-
1469/5086 
 
 
 
Tallinna linna müra vähendamise tegevuskava 
koostamine 
 
 
Lugupeetud härra Ligi 
 
 
Vastuseks Teie päringule teavitame, et AS Tallinna Sadam on esitanud Vanasadama 
piirkonnas  Keskkonnamüra uuringu (Akukon OY töö nr 2301-5), mille koostamisel on 
lähtutud  keskkonnamüra direktiivi 2002/49/EC nõuetest ning “Välisõhu kaitse seaduse” § 33 
alusel kehtestatud sotsiaalministri 29. juuni 2005.a. määrusest nr 87 “Välisõhu strateegilise 
mürakaardi ja välisõhus leviva müra vähendamise tegevuskava sisule esitatavad 
miinimumnõuded”. Kuna nimetatud töö raames mürakaartide koostamisel ei olnud 
arvestatud Vanasadama uue kruiiskai rajamisega ja sellega kaasneva müraga, hinnati seda 
2012. aastal Vanasadama uue, E(ida) kruiiskai rajamise keskkonnamõju hindamise aruandes 
(Corson OÜ, töö nr 1202). Aruanne on heaks kiidetud Keskkonnaameti poolt 31.08.2012 ja 
kättesaadav ASi Tallinna Sadam kodulehel aadressil    http://www.ts.ee/kmh. 
 
Vanasadama uue kruiiskai KMH aruande mürauuringu eksperdiks oli OÜ Akukon, kes 
arvestas tuleviku modelleerimisel ASi Tallinna Sadam saadud 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. Tulemused osutavad, et sadama poolt tekitatud müra ei 
põhjusta kõrgeid keskkonnamüratasemeid Vanasadama territooriumi lähedusse jäävatel 
müratundlikel aladel ning peamine osa tekitatud mürast jääb sadama territooriumi sisse.   
 
Akukon OÜ 2301-5 uuringu arvutused näitasid, et 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. Seetõttu planeeris AS Tallinna Sadam 2009. aastal müraleevendusmeetmena 
võtta kasutusele sadamat külastavate laevade ühendamist kaldaelektrivõrku. Kuna viimastel 
aastatel Vanasadamas kiirlaevu, mis talveks liikluse katkestavad ei ole olnud ning nende 
talvitumist ei ole kavandatud,  ei ole ka seda meedet rakendatud.  
 



 

 

 
 
 
 
AS Tallinna sadam jälgib pidevalt sadama tegevusest tingitud mürataset ning üksikute 
kaebuste korral  on koheselt teavitatud laevafirmasid müratasemete ületuste korral 
vastavate leevendusmeetmete kasutamisele võtmiseks. Müratasemete  ületusi  ja sellega 
kaasnevaid kaebusi ei ole 2012. aastal olnud. 
Süvendus- või muude sadama arendustegevusega kaasnevate ehitustööde käigus on 
planeeritud müraleevendusmeetmed vastavalt KMH aruande soovitustele. 
 

 
Lugupidamisega 
 
 
/allkirjastatud digitaalselt/ 

 
Ellen Kaasik 
kvaliteedi- ja keskkonnajuhtimise osakonna juhataja 



 

Tallinna Keskkonnaamet    Teie 17.10.2012 nr. 6.1-6/570-1 
Relo Ligi                  Meie 16.11.2012  nr.1-8/128-043  
ameti juhataja asetäitja 
Keskkonnaamet@tallinnlv.ee 
 
Lugupeetav Relo Ligi! 
 
Vastuseks Teie kirjale 17.10.2012 nr. 6.1-6/570-1 teatame, et Paekivitoodete Tehase OÜ  täie mõistmise 
ja vastutusega suhtub müra probleemidesse ning pidevalt töötab müramõju vähenemiseks. Ajavahemikul 
с  2000 – 2012.a. olid juurutatud järgmised meetmed:  
 

1. Väo karjääris autotranspordist tingitud müra ja tolmu vähendamiseks oli 1999-2001.a. asfalteeritud üle 2 
km karjääriteid.  

2. On ehitatud  2000.a.  tolmu-mürakaitsesein purustus-sorteerimis sõlme (PSS) Nordberg juures. 
3. On teostatud  2001.a. PSS Nordberg  sõlmede täiendav hermetiseerimine. 
4. Mittelõhketehnoloogia seadmed olid asendatud 2002.a. kaasaegsematega, mis on madalama müra 

nivooga. 
5. Tehas alustas 2002.a. purustus-sorteerimissõlme (PSS) nr.4 ümberpaigutamist ja lõpetas selle 2003.a.  
6. 2004.a. demonteeriti PSS nr.4 ümberpaigutamisest jäänud seadmed ja tehti kapitaalremont PSS Nordberg 

kõikide sõlmedele ja konstruktsioonidele täiendava  hermetiseerimisega.  
7. 2005.a. oli teostatud vananenud ja elamu rajooni vahetus läheduses asuva purustus-sorteerimissõlme nr.3 

täielik demonteerimine. Samuti pikki Väo karjääri põhjapiiri oli ehitatud 6 m kõrgune mulla kaitsevall  
Samal, 2005.a. aastal oli tootmisprotsessi ja seadmete moderniseerimisse tehtud täiendavad 
investeeringud. 

8. 2006.a. moderniseeriti purustus-sorteerimissõlm Nordberg ja pikki Väo karjääri lõunapiiri ehitati mullast 
kaitsevall. 

9. Aastatel 2007-2008 olemasoleva karjääri sissesõidu asemel, mis asus Lasnamäe elamurajooni vastas, oli 
ehitatud uus asfalttee ligi 350 m eemal elamutest vähendamaks müra mõju.  

10. Suvisel ajal akende kaudu tuulutamise korral püütakse teostada põhilised tööd maksimaalselt kaugemal 
elamutest karjääri lõunaosas.  

11. Tehas praktiliselt uuendab igal aastal liiklustehnika parki  mitme ühikuga ja teeb seadmete 
kapitaalremonti. Uue tehnika soetamisel pööratakse erilist tähelepanu selle ökoloogilisusele ja 
ergonoomilisusele ning kapiraalremondi korral rakendatakse mürasummutamise meetmeid.  

12. On välja töötatud töötajate tegevuskavad ja tehase iga töötaja ametialastes juhendites on ette nähtud 
keskkonnakaitse nõuded, sh müra vähendamine, mille eiramise eest kannab töötaja vastutust.  
 
Eelnevalt loetletud meetmete kasutuselevõtuga on oluliselt vähendatud müraprobleeme ning Väo 
karjääris Peterburi tee 94 kasutatavad seadmed on häälestatud töötama oma vähimas müra tekitavas 
režiimis.  
 
Lugupidamisega, 
Anna Ulanova 
Juhatuse  liige - 
Tehnilise  osakonna juhataja 
55662147 



 

 

  



Välisõhus leviva müra vähendamise tegevuskava Tallinnas aastateks 2014–2018. Kinnitamiseks 

105/107  Estonian, Latvian and Lithuanian Environment OÜ 

 

LISA 7 

Müra modelleerimise metoodika 

Kasutatud standardid ning metoodikad 
Maanteetranspordist tuleneva müra hajumine keskkonnas arvutati Prantsuse riikliku 
meetodi NMPB-Routes-96 ja Prantsuse standardi XP S 31-133 alusel. 

Rongiliiklusest tulenevat müra hajumist on modelleeritud Hollandi rahvusliku 
meetodi „Reken- en Meetvorschrift Railveerkeerslawaai 1996“ (RMR SRM II) alusel. 
Modelleerimisel lähtuti strateegilisel mürakaardistamisel kasutatud valikutest sh 
rongi tüüpidest.61 

Tööstusmüra hajumine keskkonnas arvutati, kasutades standardit ISO 9613:2 
„Acoustics — Abatement of sound propagation outdoors, Part 2: General method of 
calculation“. 

Nimetatud standardeid soovitab müradirektiivi täitmiseks koostatud juhend „Good 
Practice for Strategic Noise Mapping and  the Production of Associated Data on 
Noise Exposure. Koostaja: European Commission Working Group Assessment of 
Exposure to Noise (WG-AEN)”. 

Müra hajumine on modelleeritud 2 m kõrgusel maapinnast 10*10 ruudustikus, kas 
ainult päevase ajavahemiku (07.00-23.00) või nii päevase kui ka öise ajavahemiku 
(23.00-07.00) kohta. Tulemused esitatakse müraindikaatorite Ld ja Ln kujul. 
Pindade tagasipeegeldusi arvesse ei võetud. 

Arvutiprogramm müra hajumise modelleerimiseks 
Estonian, Latvian & Lithuanian Environment kasutab müra kaardistamise tarkvarana 
Saksa ettevõtte Wölfel Messsysteme Software GmbH & Co väljatöötatud müra 
hindamise tarkvara „IMMI”. 

ELLE Grupp kasutab IMMI Premium paketti, mis sisaldab kõiki Euroopa Liidus 
müraarvutusteks üleminekuperioodil aktsepteeritud meetodeid maantee-, raudtee-
, tööstus- ja lennumüra hindamiseks ja GIS-i formaati viimiseks. 

� IMMI vastab täielikult Euroopa Parlamendi ja Nõukogu Direktiivi 
2002/49/EÜ 25. juuni 2002 nõuetele, mis on seotud keskkonnamüra hindamise 
ja kontrollimisega. 

� IMMI sisaldab liiklus-, raudtee- ja tööstusmüra modelleerimiseks Euroopa 
Parlamendi ja Nõukogu 2002/49/EÜ 25. juuni 2002 Direktiivis ja selle lisades 
nimetatud arvutusmeetodeid. IMMI on programmeeritud spetsialistide poolt, kes 
osalesid Euroopa Komisjoni Soovituse 2003/613/EÜ tehnilise osa, mis puudutab 
arvutusmeetodite ja heitmete näitajate kohandamist direktiivi nõuetele, 
väljatöötamisel.   

� IMMI võimaldab teha arvutusi strateegilisele mürakaardile ettenähtud 
mahus.  

� IMMI sisaldab Internetis esitamise võimalust aktiivsete failidena. 

� IMMI võimaldab hoonete ja elanike arvutust erinevates müratsoonides. 

                                            
61 Tallinna linna strateegilise mürakaardi ülevaatamine ja täiendamine. Tehniline 
seletuskiri. Akukon Oy Eesti filiaal. Tallinn 2012 
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� IMMI töötab Windows`i keskkonnas. IMMI-ga saab modelleerida peamiste 
müraallikate, eelkõige maantee-, ja raudteesõidukite ja infrastruktuuri, sadamate, 
välistingimustes kasutatavate ja tööstusseadmete ning liikurmasinate tekitatud 
müra nii lühikese, kui pika ajavahemiku jooksul.  

Estonian, Latvian & Lithuanian Environment OÜ kasutab legaalset IMMI Premiumi 
litsentsiga arvutiprogrammi. 

Kasutud lähteandmed 
Alljärgnevalt on esitatud näidismodelleerimistel kasutatud andmed. 

Maastikumudel 

Maastikumudeli alusena on kasutatud Tallinna Linnaplaneerimise Ameti poolt 
edastatud digitaalset topograafilist mitmekihilist aluskaarti, Tallinna linna 
haldusterritooriumist. Mudelisse sisestati kolmedimensionaalsed kõrgusandmed 
punktidena, teede ja tänavate asukohad, raudteed, maapinna helineeldumise 
koefitsiendid, hooned. Parameetrite määramisel arvestati strateegilises 
mürakaardis esitatud andmeid. 

Teede, tänavate  ja raudteede asukohad määrati Tallinna linna topograafilise 
kaardi alusel ning võrreldi Maa-ameti kaardirakendusega. Teede puhul arvestati, et 
need on kaetud asfaldiga. Liikluse iseloom määrati iga asukoha kohta eraldi, kas 
pidurdavaks, kiirendavaks või ühtlaseks. Tee laius on määratud sõiduradade arvu 
järgi nii, et iga sõiduraja laiuseks on 3 m. Langus või tõus on määratud 
modelleerimise programmi poolt vastavalt sisestatud kõrguspunktidele. 

Maapinna helineeldumise puhul kasutati kolme kategooriat vastavalt WG-AEN 
soovitustele: 

- pehmed pinnad (helineelduvuse faktor g=1) 

- elamualad (helineelduvuse faktor g=0,5) 

- kõvad pinnad (helineelduvuse faktor g=0) 

Hoonete parameetrid määrati Tallinna topograafilise kaardi alusel, kas määratud 
kõrguste või korruste põhjal. Nende hoonete puhul, millel puudusid andmed nii 
kõrguse kui ka korruste kohta määrati kõrgused, kas piirkonna teiste hoonete 
põhjal või määrati WG-AEN soovituse kohaselt kõrguseks 8 m (eramajade 
piirkonnad). Hoonete helineelduvus määrati koefitsient α põhjal (α=0,21). 
Müratõkked on määratud 3 m kõrgusena ning helineelduvusega 15 dB. 

Liiklusandmed ja lubatud maksimaalne liikluskiirus 

Liiklusandmetena kasutati mürakaardistamisel kasutatud andmeid, mis 
iseloomustavad liiklusintensiivsust aastal 2010. Samade andmete alusel on leitud ka 
sõidukite ning raskeveokite osakaal. Liikluskiirustena on arvestatud maksimaalselt 
lubatud kiirusi. 

Rongiliiklus 

Reisirongide arv ööpäevas määrati sõidugraafikute alusel ning kaubarongide puhul 
on kasutatud strateegilises mürakaardid esitatud andmeid. Teiste parameetrite 
määramisel kasutati samuti mürakaardi koostamisel kasutatud andmeid. 

Tööstusmüra 
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Tallinn-Väike depoo müra emissioonidena on kasutatud 2010 a. reaalselt teostatud 
mõõtmisi selliselt, et kogu ala arvestati kui 67,5 dB müraallikat.62  

                                            
62 Tallinn-Väike depoos toimuvate tegevuste müra mõõtmine ja modelleerimine, ELLE OÜ, 
2010 


