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4. Töö tulemused 
 

4.1 Teeliikluse müra 
 
Modelleerimise tulemusena valmisid autoteeliikluse mürakaardid, mis on toodud 
eraldi lisas A. Müraindikaatoritena kasutati Lden, Lday, Levening ja Lnight. 
 
Müraindikaatori Lden arvutustulemuste üldvaade on toodud allpool. Kuna 
autoteeliikluse päevane-õhtune-öine jaotumus on igal pool arvestuslikult sama (vt 
3.3.3), on kõikjal sama ka öise ja päevase mürataseme suhe: Lden on umbes 9 dB 
kõrgem kui Lnight. Seetõttu peaks autoliikluse müratasemega arvestamisel lähtuma 
Lden müratasemest, kuna Lden kriitiline müratase 55 dB hõlmab suuremat ala kui 
Lnight kriitiline müratase 50 dB. 
 
Mürakaardid on arvutatud müratasemeni kuni 75- dB. Tulemustest selgus, et vaid 
väga üksikutes piirkondades, kus hooned asuvad vahetult sõidutee ääres 
(kesklinn) ulatusid 75- dB mürajooned lähimate hooneteni, näiteks Tartu mnt-l (vt 
joonis allpool). Väljaspool kesklinna asuvad hooned saavad väiksema 
mürakoormuse, vaid vähestes suurema liiklussagedusega piirkondades ulatuvad 
mürajooned 70-75 dB lähimate teeäärsete hooneteni.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Väljavõte kaardilt 1.1.4, kus Tartu mnt-l  Väljavõte kaardilt 1.1.1, kus Tammsaare tee  

ulatuvad 75- dB mürajooned lähimate  ja Sõpruse pst ristmiku piirkonnas mõjutab  

hooneteni   suurem mürakoormus (70 dB) tee vahetus 
läheduses asuvaid hooneid 
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Vajadusel tuleb välisõhus leviva müra vähendamise tegevuskava koostamise 
käigus teostada lisaarvutused vajalikes kohtades müra leevendavate meetmete 
planeerimise täpsustamiseks. 
 
Müra emissioon sõiduteel sõltub peamiselt liikluse tihedusest ja sõidukiirusest. 
Tallinnas sõidab suurima liiklussagedusega alalt läbi 71 000 autot päevas (Endla 
tänav, vt lisa B). Keskmiseks liiklussageduseks on umbes 10 000 autot päevas. 
Kiirusepiirang Tallinnas on 50 km/h, aga mitmetel tänavatel on kiirusepiiranguks 
70 km/h.  
 
Müra kaardistamisel ei ole arvestatud sõiduteedega, mille liiklussagedus on alla 
1000 auto ööpäevas, kuna sõidukite poolt tekitatav müra on väga väike ning ei 
mõjuta üldist müraolukorda tänavatel. Näitena võib tuua Madala, Kolde pst, 
Pelguranna  tänavad, mille 24 tunni liiklus (AKÖL) jääb alla 1000 sõiduki ning 
millede mürapiirkond (55-60 dB) ulatub vaevalt lähedal asuvate hooneteni. 
 

 
Tänavad liiklussagedusega alla 1000 a/ööp (ADT= AKÖL) 
Muutused liiklustiheduses ja -kiiruses mõjutavad müra emissiooni erinevalt. Kui 
liiklustihedus kahekordistub, suureneb müra emissioon 3 dB võrra. Kui kiirus 
tõuseb 50 km/h-lt 70 km/h-le, suureneb müra emissioon 3...5 dB võrra ja kui 
kiirus tõuseb 50 km/h-lt 90 km/h-le, suureneb müra emissioon 6...8 dB.  
 
Paljudel kesklinna tänavatel on väga tihe liiklus. Hooned kesklinnas on kõrged 
ning asuvad tihedalt koos, seega sageli ei levi müra nendest kaugemale. Kõige 
kaugemale ulatuva liiklusmüraga alad on lagedad, eriti tasapinnad nagu meri või 
järv. Kõige laiemalt levib müra näiteks Pirita teel, Lagedi teel, Ülemiste järvest 
põhja pool ning Rannamõisa tee ja Paldiski maantee lääneosas. Ainult üksikud 
neist on elamualad. 
 
Näiteid elamurajoonidest, kus autoteeliikluse müra levib laiemalt, leiab Vismeistris 
Rannamõisa tee lähedalt ning Luite piirkonnas Järvevana tee lähedalt. Need alad 
ei ole kuigi tihedalt asustatud. Lden ületab kriitilise piiri 55 dB peaaegu kõigis 
elamupiirkondades, mis paiknevad märkimisväärselt suure liiklussagedusega tee 
ääres. Mida tihedamalt on piirkond asustatud, seda rohkem on inimesed müra 
poolt ohustatud. Tiheasustusalad, mis paiknevad kõrvuti arvestatava 
liiklustihedusega aladega, on näiteks Väike-Õismäel, Mustamäel, Raua tänaval ja 
Lasnamäel.  
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Väljavõte kaardilt 1.1.1. Müraindikaator Lden (dB) 4 meetri kõrgusel maapinnast Vismeistris.   

 

Müraindikaator Lnight järgib sama mudelit kui Lden, ainult et on 9 dB madalam. 
Seetõttu ei ole seda siin detailsemalt välja toodud. Mürakaardid Lnight indikaatori 
kohta on välja toodud lisas A.  
 
4.2 Raudteeliikluse müra 
 
Mürakaardid raudteeliikluse kohta on välja toodud lisas A. Raudteeliikluse 
jaotumus Tallinnas erineb teeliikluse jagunemisest. Kuna tegu on rongidega, mille 
müra emissioon on suur ka öösiti, on erinevused müraindikaatorite Lden ja Lnight 
vahel väiksemad kui autoliikluse puhul. Lden Tallinnas annab 5...6 dB suurema 
väärtuse kui Lnight.  
 
Seetõttu on mürapiirkonnad Lden 55dB ja Lnight 50 dB tavaliselt ühe suurusega, 
kuid võivad kergelt varieeruda, sest liikluse päevane jaotumus ei pruugi erinevatel 
radadel alati sama olla. Seega võib strateegilise müra situatsiooni määrata 
indikaatori Lden järgi.  
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Raudteeliiklus 2006: Pikaajaline A-korrigeeritud pikaajaline päeva-õhtu-öö müraindikaator 
Lden (dB) 4 meetri kõrgusel maapinnast: kollasega tähistatud alade müratase on 55...60 dB, 
oranžiga 60...65 dB, punasega 65-70 dB, violetsega 70-75 dB ja sinisega 75- dB 

 
Raudtee müraalad Tallinn-Narva ja Tallinn-Paldiski liinil on kindlasti laiemad kui 
autoliikluse müraleviku alad. Rongide arv pole kuigi suur, kuid kuna pikad rongid 
sõidavad ka öösiti, tõuseb Lden müraindikaator, sest rongide liikumise puhul öisel 
ajal on Lden valemis ettenähtud lisada 10dB. Samuti tõstab müra emissiooni 
asjaolu, et rongid on väljaspool kesklinna modelleeritud kiirusele 80 km/h. Lisaks 
ei ole raudteede ääres rohkelt kõrgehitisi, mis müra blokeeriks, nagu seda on 
mitmete suurema liiklussagedusega sõiduteede ääres. 
 

 

Pikaajaline A-korrigeeritud päeva-õhtu-öö müraindikaator Lden (dB) 4 meetri kõrgusel 
maapinnast Nõmmel raudtee lähedal Tallinn-Paldiski liinil: kollasega tähistatud alade 
müratase on 55...60 dB, oranžiga 60...65 dB, punasega 65-70 dB, violetsega 70-75 dB ja 
sinisega 75- dB 
Kõige laiemad raudtee liiklusmüra piirkonnad on Tallinn-Narva raudteel väljaspool 
kesklinna. Selles suunas ei ole kuigi palju elamupiirkondi. Seevastu on Tallinn-
Paldiski raudtee ääres suured elamupiirkonnad, mis jäävad müraalasse Nõmmel, 
kus Lden on 55 dB. Samuti on kesklinna lähedal tihedalt asustatud piirkondi, mida 
raudteemüra mõjutab.   



       Tallinna linna välisõhu strateegiline mürakaart 

25 
 

 
4.3 Trammiliikluse müra 
 
Trammiliikluse Lday, Levening, Lnight ja Lden indikaatorid on välja toodud 
mürakaartidel lisas A. Kuna trammiliikluse sagedus võrreldes sõiduteeliiklusega on 
väiksem, siis on ka trammiliinide müra emissiooni levik väiksem. Paljud 
trammiliinid asuvad piirkondades, mida ümbritsevad kõrgehitised ning seetõttu ei 
levi müra väga kaugele. Trammiliikluse päevane-õhtune-öine jaotus on ligikaudu 
sama, mis autoliikluse puhul ning  seetõttu on Lden müraindikaator 9 dB suurem 
kui Lnight ja selle näitaja võib aluseks võtta müraolukorra määramisel. 
 
Elamupiirkonnad, kus trammiliikluse müra Lden trammitee lähedal ületab 55 dB, 
asuvad näiteks Koplis, Tartu mnt-l ja Sikupillis.   
 

 
 

 
Lden (üleval) ja Lnight (all) müratasemed Sikupillis: helesinisega tähistatud alade müratase on 
50-55 dB, kollasega 55...60 dB, oranžiga 60...65 dB, punasega 65-70 dB, violetsega 70-75 
dB ja sinisega 75- dB 
Piltidelt, eriti alumiselt on näha trammide poolt tekitatud kõrgem heli („krigin“) 
järsemates kurvides. 
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4.4 Tööstusmüra 
 

4.4.1 Uuritud müraallikad 
 
Lisas 4.3 ja allpool oleval joonisel on välja toodud 12 kindlaks tehtud müraallika 
müratasemed (LAeq) olukorras, kui need töötavad. Nende asukoht on välja toodud 
lisas A. Tulemus on näide sellest, milline võib olla müraolukord Tallinnas. Nagu 
selgitatud punktis 3.4.4, ei olnud tegelikku pikaajalist tööstusmüra võimalik 
usaldusväärselt kindlaks määrata.  
 

 

Müratase (LAeq) olukorras, kus tööstuslikud müraallikad (12) töötavad 
 
Enamus Tallinna tööstusmüraallikatest tulenevad mitmesugustest sadamatöödest, 
kuid näiteks Tallinna lõunaosas Liival oli tööstusmüraallikaks ajutine 
torupuhastusseade. Väikesed müraallikad (3) linna piires on üksikud 
ventilatsioonisüsteemid. 

• Kui kõik need müraallikad kogu aeg töötaksid, mis ei ole praktikas reaalne, 
oleks müraindikaator Lden umbes 6 dB suurem kui LAeq pildil. Seega  Lden 55 dB 
ala ulatuks natukene üle roheliste alade kaardil ning sellest hoolimata ei 
ulatuks elamupiirkondadeni.  

• Kui kõik müraallikad töötaksid keskmiselt 8 tundi päevas, mis on mõeldav, 
oleks Lden müraindikaator umbes 1 dB suurem kui pildil toodud LAeq. Seega  

Lden 55 dB ala ulatuks natukene üle kollaste alade pildil ning kindlasti ei 
ulatuks elamupiirkondadeni.  

 

 

4.4.2 Vanasadam 
 
2006. aastal teostatud Tallinna Vanasadama keskkonnamüra uuringute käigus on 
määratud Tallinna Vanasadama müraallikad ja nende müratasemed. Uuringute 
lõpptulemusena valmisid Tallinna Vanasadama piirkonna mürakaardid, s.h. ka 
strateegiline mürakaart (vt Lisa A).  
 
Tallinna Vanasadamas on peamisteks müraallikateks laevaliiklus ja Vanasadamast 
lahkuvad ja saabuvad autod. 
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Sadama laevaliiklusest tingitud ekvivalentne müratase jääb nii päeval kui ka öösel 
lähimatel kinnistutel vahemikku 55-64 dB, see omakorda toob kaasa kõrgendatud 
heliisolatsiooni nõuete kehtestamise vajalikkuse Vanasadama territooriumile või 
selle lähedusse planeeritavate/projekteeritavate hoonete välispiirde 
konstruktsioonidele ja seab mõningad piirangud planeeringulahendustele.  
 
Tööstusettevõtete müra piirtaseme arvsuurust 65 dB päevasel ajavahemikul ei 
ületata lähimate müratundlike hoonete juures, kuid öise ajavahemiku piirtaseme 
arvsuurus 50 dB on lähimate müratundlike hoonete juures ületatud. Tulemused 
osutavad, et sadama poolt tekitatud müra ei põhjusta kõrgeid 
keskkonnamüratasemeid Vanasadama territooriumi lähedusse jäävatel 
müratundlikel aladel; peamine osa tekitatud mürast jääb sadama territooriumi 
sisse ja mõjusfääris on vahetult sadama territooriumiga piirnevad alad. 
 
Uuringust selgus, et Ahtri ja Tuukri tänavate äärsete hoonete suhtes on peamiseks 
müraallikaks linnaliiklusest tingitud liiklusmüra ja sadama territooriumil tekitatud 
keskkonnamüra nii kaugele ei levi. 
 
Laevade tegevusest põhjustatud müratasemete arvutustulemused osutavad, et 
talvisel ajavahemikul tuleb seoses kiirlaevade talvitumisega Admiraliteedibasseinis 
kogu Admiraliteedibasseini ümbrust käsitleda öisel ajavahemikul kriitilise alana, 
kus lähimatele müratundlikele hoonetele (Paadi tn 14A, Laeva tn 6 / Paadi tn 5) 
mõjuvad kriitilise tasemeni ulatuvad müratasemed.  
 
Hinnangulise inimeste arvu leidmisel Vanasadama mürapiirkonna ehitistes 
arvestati laevade ja autoliikluse koosmõjuga.  
 
Hinnanguline ja lähima sajani ümardatud inimeste arv mürapiirkonna ehitistes: 
 

Päeva-õhtu-öö 
müraindikaator 

Lden 

Öö müraindikaator 
 

Lnight 
Müratsoon 

Inimeste arv (ümardatud lähima sajani) 
50-54 dB 0 800 
55-59 dB 0 700 
60-64 dB 800 0 
65-69 dB 700 0 
70-75 dB 0 0 
≥ 75 dB 0 0 

 
Sadama territooriumil ei ole käesoleva hetke seisuga rakendatud 
mürakaitseprogramme ega mürakaitsemeetmed. 
 

4.4.3 Lasnamäe tööstuspiirkond 
 
Lasnamäe tööstusala piirneb põhjast Peterburi mnt-ga, idast Tallinna ringteega T-
11, lõunast raudteega ja läänest Vesse tänavaga. Lasnamäe tööstuspiirkonna näol 
on vastavalt Tallinna linna üldplaneeringule tegemist tööstusettevõtte- ja 
liiklusalaga.  
 
Käsitletaval alal puuduvad suuremad büroohooned või muud müratundlikud 
hooned, tegemist on peamiselt ettevõtete/tööstuste juures olevate 
administratiivhoonetega. Lisaks on Peterburi tee ääres suured kaubanduspinnad. 
Lähimad olemasolevad elamualad asuvad tööstuspiirkonnast peamiselt põhjas 
teisel pool Peterburi mnt-d, väike asum on ka karjääri idaosa ja Peterburi mnt 
vahel (Väo tee ja Tooma). Lasnamäe elamurajooni lähim eluhoone (Mahtra 40/42) 
asub tööstuspiirkonnast ~200m kaugusel. 



       Tallinna linna välisõhu strateegiline mürakaart 

28 
 

 
Müratasemed Lasnamäe tööstuspiirkonnas on vastavalt mõõtmistele päevasel 
ajavahemikul (kl 7.00-23.00)  65-75 dB ja öisel ajavahemikul (kl 23.00-7.00) 45-
65 dB ning Mahtra tänava viiekordsete eluhoonete (Mahtra 34, 40, 42) juures on 
päevasel ajavahemikul liiklusmüra tase 62-64 dB, õhtusel ajal 52-56 dB. 
Autoliiklusest tingitud kõrgete müratasemete põhjuseks on suur raskete 
liiklusvahendite osakaal ning Betooni ja Paneeli tänavate asfaltkatendi halb 
seisukord. 
 
Helirõhutaseme mõõtmisi teostati 58 korda 41. erinevas punktis.  
Mõõtmistulemused osutavad, et Lasnamäe tööstuspiirkonna peamised müraallikad 
on järgmised: 

• Väo karjäär- müraallikateks purustus-sorteerimissõlmed, ekskavaatorid, 
raskeveokid (lõhkamised); 

• Kuusakoski AS vanametalli kogumis- ja töötlemispunkt (eelkõige veski); 
• Rasketest liiklusvahenditest tingitud kõrged liiklusmüratasemed; 
• Tööstuspiirkonnast lõunasse jääval raudteel toimuv raudteeliiklus 

(kaubarongid, depoo). 
•  

Enamuses tööstuspiirkonnas paiknevatest ettevõtetest tuleb pidada „vaikseteks” 
ettevõteteks. Tegemist on ettevõtetega, millede tekitatud müra võib üldise 
müraolukorra määramisel arvestamata jätta.  
 
Seireandmetest selgub, et tööstuspiirkonna kõige suurem müraallikas on Väo 
paekivikarjäär, kus tegutsevad Paekivitoodete tehase AS ja Väo Paas OÜ. Karjäär 
on ümbritsetud põhjast, läänest ja lõunast kõrge muldvalliga.  
 
Väo karjääri territooriumil on ekvivalentsed müratasemed päevasel ajavahemikul 
vahemikus 70-80 dB sõltudes kaugusest otsestest müraallikatest, karjääri 
ümbritseval muldvallil on müratasemed vahemikus 65-70 dB. Karjääris ja selle 
juurde viival Peterburi mnt-ga paralleelsel teel on peamiseks müraallikaks 
raskeveokite liiklus. Karjääri viival teel on nende osakaaluks 80-90%. Karjääri 
põhjakülje muldvallil ei ole võimalik eristada karjääri müra liiklusmürast. Päevasel 
ajal ei ulatu karjäärist tulev müra kaugele, sest teiste müraallikate müra (eelkõige 
autoliiklus) summutab selle. Öisel ajavahemikul on karjääris tekitatud müra 
eristamine lähimate müratundlike hoonete juures väikese liiklussageduse ja 
soodsate ilmastikutingimuste korral (lõunatuul) võimalik. Müra eristamine peaks 
toimuma korruselamu ülemistel korrustel, millel on silmside üle karjääri muldvalli 
karjääri tööpiirkonnaga.  
 
Peterburi tee ääres on peamiseks müraallikaks Peterburi tee autoliiklus. See on 
peamine põhjus, miks tööstusmüra ei ulatu lähimate tundlike hooneteni- see on 
varjestatud liiklusmüra poolt.  
 
Peterburi tee liiklusmürast põhjustatud müratasemed Lasnamäe elamurajooni 
lähimate müratundlike hoonete juures ületavad piirtasemeid. Tööstuspiirkonna 
poolt tekitatud müra puhul võib eristada hetkelisi piirtaseme ületamisi, üldjuhul ei 
ole tööstusmüra eristatav.  
 
Lasnamäe tööstuspiirkonna mürakaardid (vt joonised lk 39)  on modelleeritud 
vastavalt EU/WG-AEN juhendile eeldatava rasketööstuspiirkonna tuleviku 
müravõimsuse (Lwa) kohta: 65 dB/m2 24h/ööpäevas kasutades  Lden ning Lnight  
müraindikaatoreid.  
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Lasnamäe tööstusmüra Lden (üleval) ja Lnight (all): kollasega tähistatud alade müratase on 50-
55 dB, 55...60 dB, oranžiga 60...65 dB, punasega 65-70 ja violetsega 70-75 dB  

 

4.4.4 Võimaliku tööstusmüra ülempiir 
 

 

Eeldatav A-korrigeeritud pikaajaline päev-õhtu-öö müraindikaator Lden (dB)  
tööstuspiirkonnas 4 m kõrgusel maapinnast tulevikusituatsioonis. Modelleeritud vastavalt 
EU/WG-AEN juhendile eeldatava kergetööstuspiirkonna müra võimsuse (Lwa) kohta: 
60dB/m2 24h/päevas; Kollasega tähistatud alade müratase on 55…60 dB, oranžiga 60…65 
dB, punasega 65-70 dB, violetsega 70-75 dB  

 
Peatükkides 4.1 ja 4.2 esitatud müraindikaatorid on situatsioonis, kui kõik 
tööstus- ja sadamapiirkonnad töötaksid täisvõimsusel ning vastavalt juhendile 
Good Practice Guide/ Toolkit 10.5 emiteeriksid pidevalt müra 60 dB/m2. 
Müratase Lden ületaks lubatut  55 dB elamupiirkondades, eriti Mustamäel-
Lillekülas, Kristiines ja Lasnamäe idaosas. 
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4.5 Lennumüra 
 
Lennuliikluse mürakaardid on direktiivi nõuete kohaselt koostatud nii Lden kui Lnight 
kohta. Aastane Lden mürakontuur 24 tunni jooksul alates 55 dBA kuni 75 dBA 5 
dB-ste astmete kaupa on välja toodud lisas A joonisel 5.4. 
Aastane Lnight mürakontuur 8 tunni jooksul (kell 23.00-07.00) alates 50 dBA kuni 
70 dBA 5 dB-ste astmete kaupa on välja toodud lisas A joonisel 5.5. 
 
Müra maksimaalse taseme indikaator  LAmax ja päevase keskmise taseme 
indikaator Lday (7-23) pole direktiivis nõutud, kuid on esitatud täiendava 
informatsioonina ning võrdlemiseks kohalike õigusaktidega. Aastane Lday 
mürakontuur 16 tunni jooksul (kell 07.00-23.00) alates 50 dBA kuni 70 dBA on 
välja toodud lisas A joonisel 5.5.  
 
LAmax mürakontuur ööpäeva jooksul on välja toodud lisas A joonistel 5.7 ja 5.8. 
Kuna müraindikaator LAmax on „tundlik“ indikaator ning sõltub lennuki tüübist, siis 
teostati arvutused kasutades igal lennurajal tüüpilisi suurema klassi lennukeid. 
Harvem töötavad ja mürarikkamad lennukid võivad tekitada suuremat müra kui 
kaartidel näidatud.  
 
Müraindikaatori LAmax päeval  (7-23) kaardistamiseks on kasutatud järgmisi 
lennukitüüpe: 
 
737-500: rajad 801, 806-810, 2602-2607, saabumised 
737-300: rajad 2608-2610 
A319: rada 802 
HS748 (ATR72, L410): rada 805 
Rajad 803, 804 ja 2601: tegevust ei toimu 
 
Müraindikaatori LAmax öösel (23-7) kaardistamiseks on kasutatud järgmisi 
lennukitüüpe: 
 
737-500: rajad 801, 806-810, 2602-2607, saabumised 
A319: rajad 2609, 2610 
Rajad 802-804, 2601 ja 2608: tegevust ei toimu 

 
4.6 Muu tegevuse poolt tekitatav müra 
 

4.6.1 Kardirada Õismäel 
 
Mürakaardil on toodud ekvivalentne müratase (LAeq), kui kardiraja ringil sõidab 
maksimaalne arv (10) kartautosid. Müra levimine määrati General prediciton 
meetodiga võttes kardirajaringi joonallikaks. Ühe auto müratugevus määrati 
mõõtmise abil, kui rajal sõitis kaks autot. 
 
Mõõdetud:   19.6.2007 

Aeg:    17:45  

Ilm:    kuiv ilm 

Tuul:    läänetuul 2-3 m/s 

Temperatuur:  + 20 °C 

Meetod:   Sfäärisüsteem 
Heli tugevus:  103 dB (10 autot = 113 dB) 
Allikatüüp:  joonallikas, ühiku kaupa 
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Ekvivalentne müratase (LAeq) ajal, kui sõiduringil  
sõidab maksimaalselt kümme kartautot, 20.06.2007 
 
Kartautodega sõidetakse meelelahutuslikul eesmärgil ja nende müratase on 
umbes 10 dB madalam kui võidusõiduautodel. Tavaliselt sõidab ühel ajahetkel 
vähem kartautosid kui 10, mis on maksimumarv. 10 kartautot on korraga rajal 
vaid üksikutel päevadel aastas. Kuna antud maksimaalse situatsiooni 
müratasemed on sedavõrd madalad võib järeldada, et ka kõigi pikaajaliste 
müraindikaatorite väärtused on väga madalad.  
 

4.6.2 Kontsert Lauluväljakul 
 
Kontserdi ekvivalentne müratase (LAeq) 31.08.2007, kui muusika mängis peaaegu 
maksimumvõimsusel, on välja toodud peatükis 5 ning alltoodud mürakaardil. Müra 
levimine määrati General prediction meetodiga ning heli tugevus määrati 
müramõõtmiste teel. Samuti selgitati kogu mürasageduse spekter ja müra suund 
ning neid kasutati leviku määramisel. 
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Mõõdetud ekvivalentne müratase (LAeq) Lauluväljakul 31.08.2007 toimunud kontserdi 
lavaproovi ajal, kui helitase oli peaaegu maksimaalne 
 
Kontserdi ajal toimus mürataseme 55 dB ületamine üsna suurel alal, mis ei ole  
siiski väga tihedalt asustatud. Laululava koos laulukaarega blokeerib oma sektoris 
müra üsna hästi. Kuna valjuhääldite komplektid ei ole paigutatud laululava 
osaliselt paraboolsesse fookusesse, ei peegelda lava müra väga horisontaalselt. 
 
Lauluväljakul on suursündmusi ainult teatud päevadel aastas. Kui sedasorti 
sündmusi oleks 10 päeval aastas kella 14:00 ja 22:00 vahel, oleks müraindikaator 
Lden selle aasta kohta 18 dB madalam kui müratasemed ülaltoodud kaardil. 
 
4.7 Müratundlikud objektid 
Vastavalt Sotsiaalministri 29. juuni 2005. a määrusele nr 87 “Välisõhu 
strateegilise mürakaardi ja välisõhus leviva müra vähendamise tegevuskava sisule 
esitatavad miinimumnõuded” esitatakse välisõhu strateegilisel mürakaardil teatava 
piirkonna elamute, koolide ja haiglate hinnanguline arv, mis on müraindikaatori 
eripiirtasemete alas.  
 
Tallinna Linnaplaneerimise Ameti poolt saadud andmete ning Tallinna 
kaardirakenduse (kaart.tallinn.ee) kohaselt asub Tallinnas 118 kooli ning 115 
lasteaeda, 247 mänguplatsi, -väljakut ja parki, 19 haiglat (sealhulgas 1 
lastehaigla) ning  8 polikliinikut.  
 
Laste- ja õppeasutused, mis jäävad müraalasse 70 dB ja enam asuvad peamiselt 
kesklinnas või sõidutee vahetus läheduses. Allolevas tabelis on näha müratundlike 
objektide arvulist hulka Tallinna linnas, mis jäävad mürapiirkonda 55-75 dB ja 
enam.  
 
Tallinna linna müratundlike objektide arv autoliikluse poolt põhjustatud 
mürapiirkondades: 

Müratundlike objektide arv 
Müratundlikud 

alad 55-60 dB 60-65 dB 65-70 dB 70-75 dB 75- dB Kokku 

Laste-ja 
õppeasutused 

27 28 14 9 0 78 
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Tervishoiu- ja 
hoolekandeasutused 

4 6 3 0 0 13 

Puhkealad, 
mänguväljakud 
ja pargid 

4 10 4 0 0 18 

Kokku 34 44 29 0 0 107 

 
Näiteid müratundlikest objektidest mõjutatuna autoliiklusest (väljalõige 
mürakaardilt nr 1.1.1):  

       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tallinna Liivalossi Lasteaed Liivalaia tee Tallinna Inglise Kolledž asub 70-75 dB  
ääres asub 70-75 dB müraalas müraalas 

 
 
Tallinna linna müratundlike objektide arv rongiliikluse poolt põhjustatud 
mürapiirkondades: 

Müratundlike objektide arv 
Müratundlikud 

alad 55-60 dB 60-65 dB 65-70 dB 70-75 dB 75- dB Kokku 

Laste-ja 
õppeasutused 

8 4 1 1 0 14 

Tervishoiu- ja 
hoolekandeasutused 

0 0 0 0 0 0 

Puhkealad, 
mänguväljakud 
ja pargid 

0 0 0 0 0 0 

 

Tallinna linna müratundlike objektide arv trammiliikluse poolt põhjustatud 
mürapiirkondades: 

Müratundlike objektide arv 
Müratundlikud 

alad 55-60 dB 60-65 dB 65-70 dB 70-75 dB 75- dB Kokku 

Laste-ja 
õppeasutused 

4 1 0 0 0 5 

Tervishoiu- ja 
hoolekandeasutused 

0 0 0 0 0 0 

Puhkealad, 
mänguväljakud 
ja pargid 

0 0 0 0 0 0 
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4.8 Müraga kokkupuutuvate inimeste hinnanguline 

arv 
 
Tallinna Linnaplaneerimise Amet teostas arvutused tee-,  raudtee- ja lennuliikluse 
ning tööstusmüraga kokkupuutuvate inimeste hinnangulise arvu 
väljaselgitamiseks.  
 
Vastavalt hinnatule elab 75 146 inimest teeliikluse poolt põhjustatud 
mürapiirkonnas, kus Lden ületab 55 dB ning 36 269 elab mürapiirkonnas, kus Lnight 
on üle 50 dB. Täpsemad inimeste arvud erinevates mürapiirkondades on esitatud 
tabelis 5. 
 
Tabel 5. Teeliikluse mürast mõjutatud inimeste arv Lden ja Lnight mürakontuuride 
alas  

Inimeste arv 
  

 Mürakontuurid 
(dB) 

Lden Lnight 

50-54 - 28733 
55-59 45605 6922 

60-64 23526 599 
65-69 5719 15 
70-74 296 0 

>75 0 0 
KOKKU 75146 36269 

 
Raudteeliikluse poolt põhjustatud mürapiirkonnas, kus Lden ületab 55 dB elab    
21 995 inimest ning mürapiirkonnas, kus Lnight on üle 50 dB elab 17 404 inimest. 
Raudteelõigul, mis asub Balti Jaama ja Lilleküla vahel, kus rongiliikluse sagedus on 
rohkem kui 30 000 rongi aastas, elab Lden mürapiirkonnas 4627 ja Lnight 
mürapiirkonnas 2693 inimest. Täpsemad inimeste arvud erinevates 
mürapiirkondades on esitatud tabelis 6 ja 7. 
 
Tabel 6. Raudteeliikluse mürast mõjutatud inimeste arv Lden ja Lnight 
mürakontuuride alas 

Inimeste arv 
  

Mürakontuurid 
(dB) 

  Lden Lnight 

50-54 - 8993 

55-59 10647 5708 
60-64 6938 2454 
65-69 3521 245 

70-74 872 4 
>75 17 0 

KOKKU 21995 17404 
 
Tabel 7. Raudteeliikluse mürast mõjutatud inimeste arv Lden ja Lnight 
mürakontuuride alas, kus rongiliikluse sagedus on üle 30 000 rongi aastas 

Inimeste arv 
 

Mürakontuurid 
(dB) 

  Lden Lnight 
50-54 - 1279 
55-59 2256 902 
60-64 1230 489 
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65-69 817 23 
70-74 363 0 
>75 6 0 

KOKKU 4672 2693 
 
Tööstusmüra poolt mõjutatud inimeste arv Lden mürakontuuri alas on 4263. Lnight 
mürakontuurid ei ulatu elamuteni, seega öösel ei mõjuta tööstusmüra ühtegi 
inimest. Täpsemad inimeste arvud erinevates mürapiirkondades on esitatud 
tabelis 8. 
 
Tabel 8. Tööstusmüra poolt mõjutatud inimeste arv Lden ja Lnight mürakontuuride 
alas. 

Inimeste arv 
 

Mürakontuurid 
(dB) 

  Lden Lnight 
50-54 - 0 

55-59 2403 0 
60-64 598 0 
65-69 1216 0 

70-74 46 0 
>75 0 0 

KOKKU 4263 0 
 
Vastavalt hinnatule elab umbes 1400 inimest lennujaama mürapiirkonnas, kus Lden 
ületab 55 dB ning 47 inimest elab mürapiirkonnas, kus öine müratase Lnight on üle 
50 dB. Täpsemad inimeste arvud erinevates mürapiirkondades on esitatud tabelis 
9.  
 
 
Tabel 9. Lennumüra poolt mõjutatud inimeste arv Lden ja Lnight mürakontuuride 
alas. 

Inimeste arv 
 

Mürakontuurid 
(dB) 

  Lden Lnight 
50-54 - 44 
55-59 1399 3 
60-64 4 0 

65-69 0 0 
70-74 0 0 

>75 0 0 

KOKKU 1403 47 
 
Kontserdi ajal Tallinna Lauluväljakul võib umbes 2000 elanikku oma elukohtades 
jääda mürataseme (LAeq)>55 dB mõju ulatusse. Tuleb märkida, et see kehtib 
ainult kontserdi toimumise ajal ega pole pikaajalise mürataseme näitaja. 
 
 

5. Järeldused 
 

5.1   Müraolukord Tallinnas 
 
Autoliikluse osakaal on Tallinnas kõrge ning müra, mis mõjutab Tallinna inimesi 
kõige enam, tulenebki teeliiklusest. Inimeste osakaal kogu Tallinna elanikkonnast, 
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kes elab Lden üle 55 dB mürapiirkonnas on ligikaudu 20% ning 9% elab üle 50 dB 
Lnight mürapiirkonnas. Kiirusepiiranguks on peamiselt 50 km/h, mõnedel teedel 70 
km/h. Linna sees puuduvad kiirteede taolised kõrge kiirusega tänavad, mistõttu ei 
ole müraga kaetud alasid, mille puhul tuleks rakendada tugevamaid 
kaitsemeetmeid kui praeguste väiksemate kiiruste puhul. 
 
Raudteeliikluse müra levib mõnedes piirkondades küllaltki laial alal, kuid 
raudteeliikluse mürast mõjutatud inimeste arv on väiksem võrreldes 
autoliiklusega. Kuna öösiti sõidab mürarikkaid kaubaronge, on müratase öösiti 
raudtee läheduses küllaltki kõrge ulatudes üle 70 dB. Inimeste osakaal kogu 
Tallinna elanikkonnast, kes elab Lden üle 55 dB mürapiirkonnas on 5,5% ning 4,3% 
elab 50 dB Lnight mürapiirkonnas.  
 
Trammiliiklus on tunduvalt väiksema sagedusega kui autoliiklus ning seetõttu 
enamikku inimestest mõjutab rohkem autoliiklus. Öösiti võivad trammiliinide 
lähedal elavaid inimesi häirida üksikud kõrged ja häirivad helid (nö. „krigin“), mida 
tekitavad trammid järskudes kurvides. 
 
Käesoleva uuringu kohaselt ei mõjuta tööstuslikku tüüpi müraallikad olulisel 
määral müraolukorda Tallinnas. Sadamategevuse müra piirdub peamiselt 
sadamapiirkondadega. Siiski kannatab osa inimesi näiteks öösiti 
ventilatsioonisüsteemi poolt tekitatava müra all, mis tekib allikatest nr 5 ja 6 
peatükis 4.4.1. Need müraallikad haarati antud kaardistamisse 
Tervisekaitseinspektsiooni aruannete põhjal, mis sisaldasid kaebuseid müra poolt 
mõjutatud inimestelt. 
 
Lennumüra poolt mõjutatud inimesed elavad peamiselt Tallinna lennujaama 
ümbruses ja Ülemiste järve Järvevana tee poolsel küljel. Vastavalt arvutustele 
elab umbes 1400 inimest, s.o 0,35% kogu Tallinna elanikkonnast lennujaama 
mürapiirkonnas, kus Lden ületab 55 dB ning 47 inimest (0,01% kogu Tallinna 
elanikkonnast) elab mürapiirkonnas, kus öine müratase Lnight on üle 50 dB. 
 
Suuremat müra tekitav sündmus nagu Lauluväljakul toimuv kontsert võib 
hetkeliselt müraolukorda halvendada laial alal, aga sellel on väike mõju 
pikaajalisele keskmisele müraolukorrale. 
 

 
5.2 Töö teostamisel ilmnenud raskused 
 
Põhilised raskused töö teostamisel olid seotud alusandmete kättesaadavuse ja 
kvaliteediga. 
 
Üks raskustest oli seotud tööstusmüra analüüsimisega. Konsultandil on väga 
pingelise ajagraafiku tõttu piiratud aeg tööstusmüra mõõtmisega tegeleda. Töö 
teostamine langes kokku suvise puhkuste perioodiga, mistõttu vähemalt osaliselt 
ei õnnestunud mitmetes tööstuspiirkondades ja sadamates fikseerida müra 
tekitavaid sündmusi. Siinjuures tasub ka märkida, et aprillis 2007 Tallinnas 
toimunud sündmuste järelkajana vähenes oluliselt ka Tallinna sadamate 
töökoormus. Siiski tuleb märkida, et teatud jõupingutuste najal õnnestus jõuda 
tulemuseni, mis näitab piisavalt täpselt tööstuse ja sadamate poolt tekitatavat 
müra Tallinnas. 
 
5.3 Soovitused edasisteks tegevusteks 
 
Vastavalt Euroopa Liidu direktiivi nõuetele peab järgmiseks sammuks olema 
kaardistamise teise etapi läbiviimine – tegevuskava koostamine. See tähendab 
nende sihtmärkide valikut ja prioriteetide määramist, mille puhul planeeritakse 
kaitsemeetmeid müra vastu. Kuna Tallinnasse on ehitatud vaid paar müraseina, 
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võib tegevuskavast olla suurt abi. Tegevuskava hõlmab ka vajadusel täpsustavaid 
kaardistamisi ja potentsiaalsete vaiksete alade säilitamisplaane Tallinnas. 
 
Täpsemad nõuded tegevuskavale on sätestatud Sotsiaalministri 29. juuni 2005. a 
määrusega nr 87 „Välisõhu strateegilise mürakaardi ja välisõhus leviva müra 
vähendamise tegevuskava sisule esitatavad miinimumnõuded“, mis on kooskõlas 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2002/49/EÜ, mis on seotud 
keskkonnamüra hindamise ja kontrollimisega.       
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