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1. SISSEJUHATUS JA ÜLDINFORMATSIOON
Välisõhus leviv müra on atmosfääriõhu kaitse seaduses defineeritud kui inimtegevusest põhjustatud
ning välisõhus leviv soovimatu või kahjulik heli, mille tekitavad paiksed või liikuvad allikad (auto-, lennuja raudteeliiklus ning tööstusettevõtted). Välisõhus leviva müra hulka ei kuulu olmemüra,
meelelahutusürituste müra, töökeskkonna müra ning riigikaitseliste tegevustega tekitatud müra.
Atmosfääriõhu kaitse seaduse § 63 kohaselt tuleb koostada välisõhu mürakaardid olulist mürahäiringut
põhjustavate müraallikate ja nendest ümbritsevasse piirkonda leviva müra kohta. Välisõhus leviva müra
kaardistamine on tegeliku müraolukorra kirjeldamine või olemasolevate ja prognoositavate
müraolukordade kohta andmete esitamine arvutuslike müra kontrollnäitajate abil. Välisõhu mürakaardi
koostamise aluseks on müra normtaseme ületamine või elanike põhjendatud kaebuste korral tehtud
mõõtmised, mis kinnitavad olulist mürahäiringut.
Välisõhu mürakaardi koostamist oma haldusterritooriumi kohta korraldab kohaliku omavalitsuse üksus.
Välisõhu mürakaart tuleb (vajadusel ehk kui on alus koostamiseks) koostada 2019. aasta 30. juuniks.
Välisõhu mürakaardi ja müra vähendamise tegevuskava sisu kohta esitatavad tehnilised nõuded ja
koostamise kord on kehtestatud atmosfääriõhu kaitse seaduse § 63 lõike 10 alusel kehtestatud
keskkonnaministri 20. oktoobri 2016. a määrusega nr 39 „Välisõhu mürakaardi, strateegilise mürakaardi
ja müra vähendamise tegevuskava sisu kohta esitatavad tehnilised nõuded ja koostamise kord“:
(1) Välisõhu mürakaart koostatakse olulist mürahäiringut põhjustavate müraallikate ja nendest
ümbritsevasse piirkonda leviva müra kohta;
(2) Välisõhu mürakaardil esitatavad müraindikaatorite arvsuurused määratakse mõõtmiste või
arvutuste teel;
(3) Juhul kui arvutuseks vajalikud andmed müraallikate kohta puuduvad, tuleb müratasemed
määrata mõõtmise teel;
(4) Müratasemed märgitakse välisõhu mürakaardil 5 dB vahemike kaupa vähemalt 45, 50, 55,
60, 65, 70 ja 75 dB mürakontuuridena;
(5) Müratasemed esitatakse välisõhu mürakaardil nii, et neid on võimalik võrrelda atmosfääriõhu
kaitse seaduse § 56 lõike 4 alusel asjaomase ministri määrusega kehtestatud müra
normtasemetega Ld ja Ln;
(6) Välisõhu mürakaart tuleb koostada reaalse müraolukorra alusel, mis on määratud 2 m
kõrgusel või vajaduse korral mõnel muul kõrgusel;
(7) Kohalikud omavalitsuse üksused võivad välisõhu mürakaardi koostada ühiselt.
Välisõhu mürakaart avalikustatakse kohaliku omavalitsuse üksuse veebilehel. Välisõhu mürakaardi ja
selle alusel koostatud müra vähendamise tegevuskava läbivaatamise, vajaduse korral muutmise ning
Terviseametile ja Keskkonnaministeeriumile esitamise korraldab mürakaardi koostaja (kohalik
omavalitsus) vähemalt iga viie aasta järel.
Välisõhu mürakaart koostatakse reeglina eelneva kalendriaasta (värskete andmete olemasolu korral)
müraolukorra kohta, kuid kasutada võib ka kõiki andmeid, mis ei ole vanemad kui kolm aastat. Mürakaart
annab üldhinnangu piirkonna pikaajalisele (aasta keskmine) mürasituatsioonile ning toob välja pidevast
kõrge tasemega keskkonnamürast mõjutatud piirkonnad (müratundlikud alad).
Käesolev aruanne (seletuskiri) sisaldab uurimis- ja mõjuala, müraallikate ning varasemate
mürakaitsemeetmete kirjeldust, piirkonna maakasutuse ja müra normväärtuste rakendamise temaatikat
ning kõrge müratasemega piirkondade määratlemist ja kajastamist. Aruande lisas esitatakse müra
modelleerimise tulemused autoliikluse, raudteeliikluse, lennuliikluse ning tööstusmüra osas.

6

RAE VALLA VÄLISÕHU MÜRAKAART

Aruandes ei käsitleta detailselt üksikuid mürakaebusi ning lokaalseid müraprobleeme (n üksikhoonete
ventilatsiooniseadmed, õhksoojuspumbad), samuti aasta jooksul lühiajaliselt või ajutiselt töötavaid ning
pistelisi häiringuid põhjustavaid müraallikaid (nt heakorratööd vms) ja meelelahutusasutuste tegevusest
tingitud mürahäiringuid.
Uuringu raames läbi viidud olulisemad tööetapid:
Tööstusmüra mõõtmiste teostamine Rae valla olulisemate tööstuslike müraallikate läheduses;
Müra leviku modelleerimiseks kolmemõõtmelise maastikumudeli koostamine, andmete
korrastamine ja sisestamine (sh liiklusandmed) mudelisse;
Mürakaartide koostamine erinevate müraallikate lõikes (eraldi autoliiklus, raudteeliiklus,
lennuliiklus ning tööstus). Mürakaardid koostati siseriiklikuks kasutamiseks lähtuvalt Eestis
kehtivatest müra hindamise meetoditest ja normväärtustest;
Kõrge müratasemega piirkondade (sh piirväärtust ületavate alade) kirjeldamine.
Töö on Rae vallavalitsuse tellimisel koostanud OÜ Hendrikson&Ko (projektijuht Veiko Kärbla).
Tööstusmüra mõõtmised viidi läbi koostöös Terviseameti Tartu Laboriga, mõõtmised teostas
vanemspetsialistid Peeter Saarelaid.
Käesolev töö on koostatud, kontrollitud ja heaks kiidetud vastavalt Hendrikson & Ko OÜ
kvaliteedipoliitikale. Hendrikson & Ko juhtimissüsteem on sertifitseeritud vastavalt kvaliteedistandardile
ISO 9001: 2008.
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2. UURITAVA PIIRKONNA NING MÜRAALLIKATE
KIRJELDUS
2.1 RAE VALD
Rae valla territooriumi pindala on 206,7 km2. Vald piirneb Kiili, Jõelähtme, Kose ja Raasiku valla ning
Tallinna linnaga. Valla elanike arv oli 1.01.2018.a seisuga 17 9681. Rae vallas asub 5 alevikku: Jüri,
Peetri, Vaida, Assaku ja Lagedi, külasid on 27.
Tihedamalt on asustatud valla põhjapiirkond (Peetri alevik, Järveküla, Assaku) ning keskosa (Jüri
alevik). Hajusam on asustus valla lõuna- ja kagusoas. Peamiselt on suuremad asustusalad koondunud
Tallinn-Tartu mnt äärde (eriti Tallinna läheduses) ning Tallinna ringtee ümbrusesse.
Tallinna läheduses asuvad ka olulised tehnopargid – Mõigu ja Rae, lisaks kulgeb ettevõtlus ka piki Tartu
mnt koridori (nt Jüri tehnopark). Rae vallas on registreeritud 1939 ettevõtet (Statistikaamet 2017), nende
seas on suuremaid tööandjaid (50-249 töötajaga) 46 ettevõtet ning lisaks veel üle 250 töötajaga 7
suurettevõtet. Majanduslikult aktiivsed ettevõtted tegutsevad enim järgmistes valdkondades:
hulgi- ja jaekaubandus (sh mootorsõidukite remont) – 470,
kutse/teadus/tehnikaalane tegevus – 278,
ehitus – 256,
töötlev tööstus – 151,
veondus/laondus – 140.
Rae valla elanikkond on kasvav: nii loomulik iive kui rändesaldo on positiivne. Surve arendus- ning
ehitustegevuseks on samuti võrdlemisi suur. Vaadeldes Rae valla vanuselist profiili, on selgelt ülekaalus
lastega pered, eakate osatähtsus on võrdlemisi madal.2

2.2 MÜRAALLIKAD
Rae valla territooriumil asuvad või valda läbivad müraallikad (sh naaberomavalituse territooriumil
asuvad, kuid ka Rae valla müratundlikke alasid mõjutavad objektid) võib jaotada järgmiselt:
Autoliiklus (sh maanteed, asulasisesed teed ja tänavad);
Raudteeliiklus;
Lennuliiklus, lennujaam jääb küll Tallinna linna territooriumile, kuid lennukoridorid ületavad ka
Rae valda;
Tööstusettevõtted: objektipõhine lähenemine, müraallikaid leidub nt Jüri ja Vaida alevikus ning
Rae külas.

2.2.1 LIIKLUSMÜRA LÄHTEANDMED
Liiklusmüra hindamisel kasutati lähteandmetena Maanteeameti 2016. a loendustulemusi, mis olid
mudeli koostamise hetkel (2017. a teine pool) kõige värskemad andmed (tabel 2.1). Liiklusmüra kaartide
koostamisel kaasati müraarvutustesse kõik teed, mis kajastusid Maanteeameti loendusandmetes.
Tabel 2.1. Maanteede liikluskoormused uuritaval alal.
1

Statistikaamet

2

Rae valla põhjapiirkonna liikuvusuuring, Hendrikson&Ko, Töö nr 2926/17
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5505
8687
12063
20798
0
4843
8417
10314
11070
15254
0
4843
8417
10314
11070
15254
0
1635

Lõpp,
m
8687
12063
20798
32890
4843
8417
10314
11070
15254
18709
4843
8417
10314
11070
15254
18709
1635
4047

AKÖL,
autot/ööp
23143
19170
13609
11672
12697
13300
10890
14260
15036
11564
12697
13300
10890
14260
15036
11564
5632
1570

Raskeliikluse
osakaal, %
7,2
8,7
11,5
12,6
18,7
17,4
20,9
17,0
20,3
22,8
18,7
17,4
20,9
17,0
20,3
22,8
5,8
7,1

Lagedi - Jüri

0

1165

1423

26,6

11112

Lagedi - Jüri

1165

2627

462

2,8

11112
11113
11113
11113
11114
11114
11114
11115
11115
11115
11115
11155
11201
11202
11202
11202
11290
11290
11300
11300
11300
11300
11300
11301
11302
11302
11302
11303
11303

Lagedi - Jüri
Assaku - Jüri
Assaku - Jüri
Assaku - Jüri
Jüri - Vaida
Jüri - Vaida
Jüri - Vaida
Kurna - Tuhala
Kurna - Tuhala
Kurna - Tuhala
Kurna - Tuhala
Vaida tee
Vaida - Pajupea
Vaida - Urge
Vaida - Urge
Vaida - Urge
Tallinn - Lagedi
Tallinn - Lagedi
Lagedi - Aruküla - Peningi
Lagedi - Aruküla - Peningi
Lagedi - Aruküla - Peningi
Lagedi - Aruküla - Peningi
Lagedi - Aruküla - Peningi
Lagedi tee
Lagedi - Kostivere
Lagedi - Kostivere
Lagedi - Kostivere
Jüri - Aruküla
Jüri - Aruküla

2627
0
1586
3260
0
1000
5987
0
3762
7147
12547
0
0
0
2739
6956
4924
7882
0
1865
8173
11353
14502
0
0
1593
6177
0
363

4711
1586
3260
5034
1000
5987
9370
3762
7147
12547
20837
1609
9450
2739
6956
16050
7882
8478
1865
8173
11353
14502
16353
745
1593
6177
9577
363
1980

378
668
873
3309
829
626
302
4452
3402
1794
210
789
129
678
549
275
5832
2183
4749
1288
4094
3094
1401
624
1537
628
454
10268
7573

3,4
3,9
2,7
5,3
2,2
2,4
5,0
5,9
5,9
2,8
2,4
6,6
10,9
5,6
9,8
4,4
22,4
18,8
3,3
4,4
3,0
5,6
8,4
1,3
5,1
6,4
9,5
6,2
4,7

Mnt nr

Maantee nimetus

2
2
2
2
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11110
11110

Tallinn - Tartu - Võru - Luhamaa
Tallinn - Tartu - Võru - Luhamaa
Tallinn - Tartu - Võru - Luhamaa
Tallinn - Tartu - Võru - Luhamaa
Tallinna ringtee
Tallinna ringtee
Tallinna ringtee
Tallinna ringtee
Tallinna ringtee
Tallinna ringtee
Tallinna ringtee
Tallinna ringtee
Tallinna ringtee
Tallinna ringtee
Tallinna ringtee
Tallinna ringtee
Nehatu - Loo - Lagedi
Nehatu - Loo - Lagedi

11112

Algus, m
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11303
11303
11310
11330
11330
11330

Jüri - Aruküla
Jüri - Aruküla
Aruvalla - Jägala
Järveküla - Jüri
Järveküla - Jüri
Järveküla - Jüri

1980
5058
0
592
5668
8737

5058
8300
7908
5668
8737
9642

3098
2370
339
2355
2010
4048

4,2
4,7
3,5
2,9
9,8
16,3

11332

Jüri bensiinijaama tee

0

930

1832

10,8

11333

Veski tee

0

479

1375

2,4

11333
11334
11334

Veski tee
Raeküla tee
Raeküla tee

479
0
910

817
910
3142

46
2532
860

15,2
12,2
1,7

Lisaks kaasati tellija soovil arvutustesse ka Uuesalu asulat läbiv Põdra tee liikluskoormusega ca 900
autot ööpäevas.
Eraldi mürakaardil kujutatakse olukorda koos perspektiivse Tallinn väikese ringtee liiklusmüraga.
Väikese ringtee liikluskoormusteks võeti varasemates uuringutes 3 kasutatud liiklusandmed, mis on
tõenäoliselt mõnevõrra ülehinnatud. Väikese ringtee projekteerimistööde käigus koostatakse
täpsustavad liiklusprognoosid ning samal ajal tuleb üle vaadata ka kogu projektiala müraolukord.
Antud juhul kasutati Tallinn väikese ringtee puhul järgmisi liikluskoormusi:
Tartu maanteest itta jääv lõik: 18 500 autot ööpäevas, sh 15% raskeliiklust;
Tartu maanteest läände jääv lõik: 29 000 autot ööpäevas, sh 2% raskeid (raskeveokite liiklus
piiratud);
Piirkiirused: asulates 50 km/h, asulavälisel alal 70 km/h.
Perspektiivse olukorra kaardile on lisatud ka Tallinn väikese ringtee äärde jääva Läike ning Tammi tee
ühendustee liiklus (hinnanguline liikluskoormus ca 2000 sõidukit ööpäevas).
Lähtuvalt mürakaardi nõuetest tuleb liikluskoormusi ehk aasta keskmist ööpäevast liiklussagedust
(AKÖL) käsitleda eraldi kolmel ajaperioodil: päev (7-19), õhtu (19-23) ja öö (23-7).
Liikluskoormused jaotati protsentuaalselt vastavalt Maanteeameti lähima püsiloenduspunkti (Patika,
Tallinn-Narvatartu-Luhama maantee KM 17,2) andmetele4:
Päevane liiklus (7-19) moodustab ca 77,5% aasta keskmisest ööpäevasest liiklussagedust;
Õhtune liiklus (19-23) moodustab 15,5% aasta keskmisest ööpäevasest liiklussagedust;
Öine liiklus (23-7) moodustab 7% aasta keskmisest ööpäevasest liiklussagedust.

2.2.2 RAUDTEEMÜRA LÄHTEANDMED
Peamine raudteega seotud mürahäiring esineb pikkade kaubarongide möödumisel, eriti juhul, kui liiklus
toimub öisel ajal. Kaubarongid ei liigu sageli ühtlase (fikseeritud) liiklusgraafiku alusel, mürahinnangus
lähtuti kolme liiklusperioodi (2014-2015, 2015-2016, 2016-2017)5 keskmisest sagedusest, mis annab
hea pildi pikaajaliselt esinevast mõjust.
Tabel 2.2. Rongiliikluse andmed.
3

Tallinna väikese ringtee keskkonnamõju eksperthinnang (Hendrikson&Ko, 2011)

4

Püsiloenduspunktide liikluskoosseisu ja kiiruse uuring, ERC Konsultatsiooni OÜ, 2016

5

http://www.evr.ee/kliendile-ja-partnerile-liiklusgraafikuperiood-20152016-liiklusgraafikud
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Rongitüüp

Raudteelõik

Päev (7-19)

Õhtu (19-23)

Öö (23-7)

reisirongid

Ülemiste-Tapa

46

11

3

Ülemiste-Lagedi

0,7

0,0

2

Ülemiste-Maardu

1,3

0,0

0,0

Lagedi-Maardu

7,0

1,7

4,7

Tapa-Lagedi

7,3

2,0

6

kaubarongid

Kaubarongide lubatud vagunite arv ühes rongikoosseisus on 57, reisirongide puhul võeti keskmiseks
vagunite arvuks 3.
Reisi- ja kaubarongide sõidukiiruseks võeti Eesti Raudtee poolt kehtestatud lubatud maksimaalne
sõidukiirus teelõigus6.
Perspektiivse Rail Baltic raudtee rajamisega kaasnevat müra käsitleti vastavalt Keskkonnaministeeriumi
poolt heakskiidetud Rail Baltic maakonnaplaneeringute keskkonnamõju strateegilise hindamise
aruande andmetele7.

2.2.3 LENNULIIKLUSE LÄHTEANDMED
Vastavalt lähteülesandele oli lennuliiklusega kaasneva müra hindamisel lubatud tugineda juba varem
teostatud uuringutele. Tallinna lennujaama müra on modelleeritud ning mürakaardid koostatud Tallinna
strateegilise mürakaardi raames, millest värskeim uuring valmis 2017. a. 8 Nimetatud uuring kajastab
arvutustulemusi ainult Tallinna linna piires ning seetõttu lähtutakse käesolevas töös Tallinna Lennujaam
AS-i poolt 2015. a tellitud uuringu Tallinna lennujaama mürakaardid 9 tulemustest. Nimetatud uuring
kajastab täies ulatuses ka Rae valla territooriumi.
Lennujaamal on ida- (rada 08) ja läänesuunaline (rada 26) tõusu- ja maandumisrada pikkusega 3070
m (laius 45 m). Info kasutatavate lennukoridoride kohta saadi eAIP ametlikest andmetest10, täiendavalt
korrigeeriti lennutrajektoore vastavalt lennujaamalt saadud radariandmetele kõigi aasta jooksul aset
leidnud lennuoperatsioonide tegelike trajektooride kohta.
Lennujaama mürakaardi koostamisel kasutati sel hetkel (2015. a) kõige värskemad ehk 2014. aasta
lennuliikluse andmeid, mille kohaselt teostati lennujaamas ca 37 000 lennuoperatsiooni 181 erineva
õhusõidukiga. Väljumistel eelistatakse pisut rada 08 ehk idasuunalisi väljumisi. Idasuunalised (ehk üle
Rae valla territooriumi) väljumised tuleb eelistatumateks lugeda ka müraaspektist lähtuvalt, kuna
ületatakse väiksema elanike arvuga elamupiirkondi (võrreldes läänesuunalise üle Tallinna linna
lendamisega). Vastavalt on müraaspektist lähtuvalt saabuvate lendude puhul omakorda eelistatumad
läänesuunalised maandumised (rada 26 ehk lähenemine idast).
Tabel 2.3. Lennuradade kasutamine lennuprotseduuride lõikes
6

http://www.evr.ee/kliendile-ja-partnerile-rongide-s%C3%B5idukiirused

7

Rail Baltic maakonnaplaneeringute KSH aruanne. Heakskiidetud aruanne. 10.08.2017

http://railbaltic.info/et/materjalid/keskkonnamoju-strateegiline-hindamine-ksh/category/1356-heakskiidetudksh-aruanne-9-08-2017
8

Tallinna linna välisõhu strateegilise mürakaardi ajakohastamine, ELLE OÜ, 2017

9

Tallinna lennujaama mürakaardid, Hendrikson&Ko, 2015

10

http://eaip.eans.ee/2015-11-12/html/index-et.html
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Rada

Väljumised, %

Saabumised, %

08

53,4

50,0

26

46,6

50,0

Tabel 2.4. Lennuoperatsioonide osakaalud erinevates ajavahemikes
Rada

7-19, %

19-23, %

23-7, %

Saabumised

71,6

15,3

13,2

Väljumised

72,1

4,1

23,9

Kokku

71,8

9,7

18,5

Tabel 2.5. Radade kasutamine erinevates ajavahemikes – väljuvad lennud
Rada

7-19, %

19-23, %

23-7, %

08

51,6

59,8

54,7

26

48,4

40,2

45,3

Tabel 2.6. Radade kasutamine erinevates ajavahemikes – saabuvad lennud
Rada

7-19, %

19-23, %

23-7, %

08

48,7

52,4

58,0

26

51,3

47,6

42,0

Valdav osa lendudest toimub päevasel ajal (7-19). Müra suhtes tundlikumal ning rangemate normidega
öisel ajavahemikul (23-7) leiab aset ca 18,5% lendudest. Öisel ajal on ülekaalus väljuvad lennud.
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Tabel 2.7. Enim kasutatavad õhusõidukid Tallinna Lennujaamas (aasta keskmisena vähemalt 1
lennuoperatsioon päevas)
Lennuoperatsioone
aastas

Osakaal, %

E170

5702

15,6

CRJ9

5654

15,5

AT75

3880

10,6

A320

2737

7,5

DH8D

2096

5,8

B738

1843

5,1

B733

1476

4,0

A321

1437

3,9

JS32

1164

3,2

JS31

1062

2,9

AT45

982

2,7

A319

917

2,5

LJ60

656

1,8

A139

623

1,7

B734

544

1,5

B735

509

1,4

SF34

501

1,4

A310

438

1,2

C172

366

1,0

Õhusõiduk

Pikaajalise keskmise müraolukorra (ekvivalentmüra) hindamisel tuleb silmas pidada, et nt 10% muutus
liikluskoormustest mõjutab ekvivalentmüra taset ainult 0,4…0,5 dB (5% muutusele vastab ca 0,2…0,25
dB). Selgelt tajutava müraolukorra muutuse (üldjuhul ca 2..3 dB) ilmnemiseks läheb tarvis peaaegu
kahekordset muutust liikluskoormustes. Tallinna lennujaama viimaste aastate lennuoperatsioonide
statistika on toodud tabelis 2.8.
Tabel 2.8 Lennuoperatsioonide arv aastatel 2014-2017:
2014

2015

2016

2017

37 791

41 513

40 938

45 325

Rae valla mürakaardi koostamise algfaasis (2017. a sügis) käsitlesid kõige värskemad andmed 2016.
aasta lennuliikluse statistikat, mille kohaselt teostati lennujaamas ca 41 000 lennuoperatsiooni aastas.
Võrdluses 2014. a andmetega on kasv ca 8,5%, mis tähendab, et aasta keskmisena (ning ka tüüpilise
päeva/öö puhul) võib 2016. a lennuliiklusega kaasnev müratase olla ca 0,3…0,4 dB võrra suurem kui
mürakaartidel (ehk muutused on minimaalsed).
2017. a andmete kohaselt on kasv ca 20% (võrreldes 2014. aastaga), mis tähendab, et aasta
keskmisena (ning ka tüüpilise päeva/öö puhul) võib 2017. a lennuliiklusega kaasnev müratase olla ca
0,8 dB võrra suurem kui mürakaartidel, mida võib samuti lugeda suhteliselt väikseks erinevuseks.
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2.2.4 TÖÖSTUSMÜRA LÄHTEANDMED
Tööstusmüra tasemete määramiseks viidi läbi tööstuslike objektide müratasemete mõõtmised
novembris 201711 ja märtsis 201812. Mõõtmised teostas Terviseameti Tartu Labor.
Tööstusettevõtete müra käsitlemisel lähtuti eelkõige tellija (Rae vallavalitsus) poolt ette antud
tööstusettevõtete nimekirjast. Lisaks kontrolliti ka muid tootmisega seotud äriettevõtete maid.
Kõiki huvipakkuvaid objekte külastati päeval ja öösel ning selekteeriti välja alad, kus märkimisväärne
tööstuslik müra võib tootmisala piiridest väljapoole ulatuda. Mürataseme mõõtmised teostati nende
tööstusalade läheduses, mille tekitatav müra oli taustafoonist (peamiselt maanteeliikluse müra) lähimate
müratundlike alade läheduses selgelt eristatav.
Üldjuhul ei ole tihedama liiklusega teede läheduses tavapärase liiklusmüra taustal võimalik fikseerida
päevasel ajal alla 45-50 dB tugevusega mürataset ning öösel madalamat kui 40 dB.
Uuritavad ettevõtted ja piirkonnad olid järgmised, ala juurde on lisatud ka hinnang, kas märkimisväärse
tööstusmüra olemasolu tuvastati:
1. Peetri alevik, Kelgumäe ja Kuusekese tänava elamualadega piirnev tootmisala – päeval
domineeris maanteelt lähtuv liiklusmüra, märkimisväärset öist tööstusmüra ei esinenud. Müra
normväärtuste lähedast olukorda ei esine;
2. Peetri alevik, tootmisettevõtted Allika teel – päeval domineeris maanteelt lähtuv liiklusmüra,
märkimisväärset öist tööstusmüra ei esinenud. Müra normväärtuste lähedast olukorda ei
esine;
3. Järveküla küla, Vana-Tartu mnt 18a – päeval domineeris ümbruskonna teede liiklusmüra,
märkimisväärset öist tööstusmüra ei esinenud. Müra normväärtuste lähedast olukorda ei
esine;
4. Jüri Tehnopark (Jüri alevik, Kesk tee/Tiigi tn piirkond) – päeval domineeris maanteelt lähtuv
liiklusmüra, ainus elamupiirkondade poole suunatud märkimisväärne öine müraallikas asub
aadressil Kesk tee 17a/Tiigi tn 22, mille juures teostati ka mürataseme mõõtmised;
5. Jüri alevik, Aruküla tee 83 (AS ABB) – tootmisala piiridest väljapoole levib peamiselt tõstukite
poolt tekitatav müra, märkimisväärset öist tööstusmüra ei esinenud. Kontrollmõõtmised
teostati ala ida- ning lõunaküljel asuvate elamupiirkondade lähistel;
6. Jüri alevik, Ehituse tn 9 (AS Elveso) – tuvastati märkimisväärsete ööpäevaringselt töötavate
müraallikate olemasolu ning teostati müra mõõtmised tootmisala ümbruses;
7. Vaida alevik, Saare tee 35 (Vaidawood OÜ) – puidutööstus töötab täiskoormusel päevasel
ajal, öine režiim on vaiksem. Ettevõtte ümbruses teostati müra mõõtmised.
8. Lehmja küla, Põrguvälja tee 9 (AS Hekotek) – päeval domineeris lähiümbruse teede ning
Tartu mnt liiklusmüra, märkimisväärset öist tööstusmüra ei esinenud. Müra normväärtuste
lähedast olukorda ei esine;
9. Rae küla, Graniidi tee 1 (Sanitex OÜ) – päeval domineeris maanteedelt lähtuv liiklusmüra,
tootmishoone põhjaküljel asuvate tehnoseadmete müra on lähimate elamute juures öisel ajal
selgelt tajutav, tootmisala põhjaküljel teostati ka mürataseme mõõtmised;
10. Rae küla, Raeküla tee 5 (AS Smarten Logistics) – päeval domineeris maanteedelt lähtuv
liiklusmüra, logistikaettevõtte piiridest väljapoole levib peamiselt manööverdavate
kaubaautode poolt tekitatav müra. Müra ei ole pidev, kuid lähimate elamute juures (ettevõttest
kagusuunas) on öisel ajal müra kohati (veokite liikumise ajal) siiski selgelt tajutav. Ala
ümbruses teostati ka mürataseme mõõtmised;
Rae vald. Keskkonnamüra taseme mõõtmised. Mõõteprotokoll nr. TL2018/M001-TL2018/M0017. Terviseameti
Tartu labor, Tartu 2018
11

Rae vald. Keskkonnamüra taseme mõõtmised 2. Mõõteprotokoll nr. TL2018/M060-TL2018/M070.
Terviseameti Tartu labor, Tartu 2018
12
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11. Patika küla, Kautjala teel asuvad tootmishooned – päeval domineeris valdavalt maanteedelt
lähtuv liiklusmüra, ainus elamupiirkondade (Jõekääru tn, tootmisalast kirdes) poole suunatud
märkimisväärne öine müraallikas asub aadressil Kautjala tee 8, mille juures teostati ka
mürataseme mõõtmised;
Tööstusmüra mõõtmiste ning arvutuste tulemusi käsitletakse täpsemalt peatükis 5.1.4 Tööstusmürast
mõjutatud piirkonnad

2.3 VARASEMAD
MÜRAUURINGUD
MÜRAKAITSEMEETMED

JA

Varasemalt on Rae valla territooriumil mürataset (peamiselt liiklusmüra) hinnatud ja modelleeritud
erinevate
teeprojektide
koostamise
raames
(Tartu
maantee
erinevate
teelõikude
rekonstrueerimisprojektid, Tallinna ringtee projekt) ning reeglina on kavandatud ka müra vähendamise
meetmed aladel, kus liiklusmüra piirväärtus on ületatud. Olemasolevad põhimaanteede äärsed
müratõkked on kaasatud ka Rae valla mürakaardi arvutustesse.
Suure liikluskoormusega (rohkem kui 3 miljonit sõidukit aastas ehk ca 8200 sõidukit ööpäevas) teelõigud
kuuluvad iga 5 aasta tagant Maanteeameti poolt koostatava strateegilise mürakaardi ning müra
vähendamise tegevuskava uuringuobjektide hulka. 2017. a valminud strateegiline mürakaart13 hõlmas
Rae valla territooriumi osas Tallinn-Tartu-Luhamaa põhimaanteed ning Tallinna ringteed. Maanteede
müra vähendamise tegevuskava valmib eeldatavasti 2018. a jooksul.
Üldjuhul on müratasemete kontroll ja müra piiramine siiski kaebuste ja objektipõhine (nt häiriv tööstuslik
objekt) või lähtub mürakaitsest mingi üksiku müratundlike hoonete grupi juures. Lisaks teostatakse
mürauuringuid uute detailplaneeringute koostamise raames, kui planeeringuala jääb tiheda liiklusega
teede ja raudtee või müra tekitava tööstusala lähedusse.

13

https://www.mnt.ee/et/tee/mura-ja-valisohk/mura/strateegiline-murakaart-2017
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3. ÕIGUSLIKU RAAMISTIKU KIRJELDUS
3.1 ÕIGUSAKTID
Eesti seadusandluses käsitleb välisõhu mürakaardile esitatavaid nõudeid atmosfääriõhu kaitse seaduse
§ 63 lõike 10 ja § 64 lõike 10 alusel kehtestatud keskkonnaministri 20. oktoobri 2016. a määrus nr 39
„Välisõhu mürakaardi, strateegilise mürakaardi ja müra vähendamise tegevuskava sisu kohta esitatavad
tehnilised nõuded ja koostamise kord“.
1) Määrusega reguleeritakse piirkonna välisõhus leviva müra (ehk keskkonnamüra) kahjulike
mõjude ning keskkonnamüra häirivuse vältimise, ennetamise ja vähendamise meetmete
rakendamist;
2) Määrusega kehtestatakse nõuded välisõhu strateegilise mürakaardi koostamiseks ühtsete
hindamismeetodite alusel piirkonna peamiste müraallikate põhjustatud müratasemete
hindamiseks ja prognoosimiseks;
3) Määrusega kehtestatakse miinimumnõuded keskkonnamüra vältimise ja vähendamise
tegevuskavale, mis koostatakse keskkonnamüra kaardistamise tulemuste alusel, kus see on
vajalik, ja eelkõige seal, kus müratase võib avaldada kahjulikku mõju inimese tervisele või kus
on vaja säilitada olemasolev madal müratase;
4) Määrust kohaldatakse keskkonnamürale, millega inimene puutub kokku hoonestatud aladel,
tiheasustusega piirkonna avalikes parkides või muudes vaiksetes piirkondades, maal vaiksetes
piirkondades ning koolide, haiglate ja muude müratundlike ehitiste ning alade ümbruses, samuti
müratekitavate hoonete ja rajatiste ümbruses;
5) Määrust ei kohaldata koduse tegevuse käigus inimese enda tekitatud mürale, naabrite tekitatud
mürale, töökeskkonna mürale, transpordivahendi sisemürale ega kaitseväe aladel kaitseväe
tegevusega tekitatud mürale.
Välisõhus leviva müra temaatikat (sh keskkonnamüra) käsitlevad Eestis veel järgmised õigusaktid:
Keskkonnaministri 16.12.2016 määrus nr 71 „Välisõhus leviva müra normtasemed ja
mürataseme mõõtmise, määramise ja hindamise meetodid“ sätestab siseriiklikud välisõhus
leviva müra normtasemed hoonestatud või hoonestamata aladel;
Keskkonnaministri 04.03.2011 määrus nr 16 „Välisõhus leviva müra piiramise eesmärgil
planeeringu koostamisele esitatavad nõuded“ täpsustab eeldatavalt mürahäiringut
põhjustada võivate objektide kavandamisel varajases planeerimisetapis müraaspektiga
arvestamise nõuet;
Liiklusest põhjustatud müra normtasemed elamute ja ühiskasutusega hoonete vaikust
nõudvates ruumides on kehtestatud sotsiaalministri 04.03.2002 määrusega nr 42 „Müra
normtasemed elu- ja puhkealal, elamutes ning ühiskasutusega hoonetes ja mürataseme
mõõtmise meetodid“.
Olulisemate kohaliku omavalitsuse temaatiliste arengudokumentidena võib Rae valla puhul välja tuua:
Rae valla üldplaneering (Kehtestatud Rae Vallavolikogu 21.05.2013 otsusega nr 462);
Jüri aleviku ja sellega piirnevate Aaviku, Vaskjala ja Karla külaosade üldplaneering
(kehtestatud Rae Vallavolikogu 20.09.2012 otsusega nr 390);
Rae valla põhjapiirkonna üldplaneering (koostamisel, algatati Rae Vallavolikogu 15.11.2016.
otsusega nr 171).
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3.2 SISERIIKLIKUD
NORMVÄÄRTUSED
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MÜRAINDIKAATORID

JA

Alates 1. veebruarist 2017 reguleerib välisõhu müra normväärtusi keskkonnaministri 16. detsembri
2016. a määrus nr 71 „Välisõhus leviva müra normtasemed ja mürataseme mõõtmise, määramise ja
hindamise meetodid“. Määruse nõudeid tuleb täita linnade ja asulate planeerimisel ja ehitusprojektide
koostamisel. Määrust ei kohaldata alal, kuhu avalikkusel puudub juurdepääs ja kus ei ole püsivat
asustust, ning töökeskkonnas, kus kehtivad töötervishoidu ja tööohutust käsitlevad nõuded.
Siseriiklike normatiividega võrdlemiseks hinnatakse mürataset 2 m kõrgusel maapinnast. Otseseks
normtasemetega võrdluseks kasutatakse müra hinnatud taset ehk etteantud ajavahemikus määratud
müra A-korrigeeritud tase, millele on tehtud parandusi, arvestades müra tonaalsust, impulssheli või muid
asjakohaseid tegureid.
Eesti seadusandluses kasutatakse müra kriteeriumitena peamiselt kaht näitajat: päevane (7.00–23.00)
ja öine (23.00–7.00) müra hinnatud tase:
müra hinnatud tase päeval – Ld (7.00-23.00), sh lisatakse õhtusel ajavahemikul (19.00-23.00)
tekitatud mürale parandus +5 dB,
müra hinnatud tase öösel – Ln (23.00-7.00).
Rae valla mürakaardi raames koostati mürakaardid päevase (Ld, 7.00-23.00) ja öise (Ln, 23.00-7.00)
ajavahemiku kohta, sh sisaldab päevane ajavahemik ka õhtust aega (19-23), millele lisati parandustegur
+5 dB.
Eraldi normatiivid on kehtestatud liiklus- ja tööstusmürale. Tööstusmüra normid on üldjuhul rangemad
kui vastavad liiklusmüra normväärtused, kuna tehnoseadmete müra spektraalseid omadusi (näiteks
võimalik tonaalne ja/või ebaühtlase tekkega müra) peetakse mõnevõrra häirivamaks kui tavapärast
sõiduvahendite müraspektrit.
Tööstusmüra eespool nimetatud määruse tähenduses on müra, mida põhjustavad paiksed müraallikad.
Liiklusmüra on müra, mida põhjustavad regulaarne auto-, raudtee- ja lennuliiklus ning veesõidukite
liiklus. Regulaarsest liiklusest põhjustatud müra normtasemete kehtestamisel on arvestatud keskmise
liiklussagedusega aastaringselt või regulaarse liiklusega perioodi vältel.
Müratundlike alade kategooriad määratakse vastavalt üldplaneeringu maakasutuse juhtotstarbele
järgmiselt:
I kategooria – virgestusrajatiste maa-alad ehk vaiksed alad,
II kategooria - haridusasutuste, tervishoiu- ja sotsiaalhoolekandeasutuste ning elamu maaalad, rohealad,
III kategooria – keskuse maa-alad,
IV kategooria – ühiskondlike hoonete maa-alad.
Asulate keskustes on reeglina asjakohane müra normväärtuste rakendamisel lähtuda III kategooria
(keskuse ala, kus paiknevad nii elamud ja ühiskasutusega hooned, kui ka kaubandus-, teenindus- ja
tootmisettevõtted) nõuetest.
Puhtakujulistes elamupiirkondades, kus ei paikne muu kõrvalfunktsiooniga (äri, teenindus, tootmine)
alasid, ning tervishoiu ja puhkealadel on asjakohane II kategooria alade nõuete rakendamine.
Planeeringutes ja projekteerimisel kasutatakse järgmisi müra normtasemete liigitusi:
müra piirväärtus – suurim lubatud müratase, mille ületamine põhjustab
keskkonnahäiringut ja mille ületamisel tuleb rakendada müra vähendamise abinõusid,

olulist
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müra sihtväärtus – suurim lubatud müratase uute planeeringutega aladel. Planeeringust
huvitatud isik tagab, et müra sihtväärtust ei ületata.
Olemasolevas olukorras müra normatiivsuse hindamisel, samuti uute üksikhoonete projekteerimisel
olemasolevatel hoonestatud aladel, tuleb üldjuhul lähtuda piirväärtuse nõuetest, kuna eksisteerivate
teede- ja tänavate äärde uute hoonete rajamisel ei ole hoonete teepoolsel küljel tihti reaalne välisõhus
leviva müra sihtväärtuse nõude täitmine (samas on asulates mõistlik siiski ka teede lähedusse uusi
hooneid rajada). Hoonete teepoolsel fassaadil tuleb nii olemasolevate kui planeeritavate hoonete puhul
rakendada
eelkõige
ehituslikke
meetmeid
(akende
helipidavuse
parandamine,
fassaadikonstruktsioonide helipidavuse tõstmine), mis tagavad head tingimused hoonete siseruumides.
Müra sihtväärtuse nõude täitmine tuleb eesmärgiks seada eelkõige hoonete hoovipoolsetel õuealadel
ja laste mänguväljakutel ning puhkeotstarbega piirkondades. Samuti tuleb müra sihtväärtuse tagamine
võtta eesmärgiks uute laiaulatuslikke elamu- või puhkealade planeerimisel.
Järgnevates tabelites on toodud liiklus- ja tööstusmüra normväärtused erinevate kategooriate lõikes
päeval ja öösel.
Tabel 3.1. Liiklusmüra normtasemed hoonestatud või hoonestamata aladel (päeval/öösel, dBA)
I
Ala kategooria
virgestusrajatiste maaüldplaneeringu alusel alad ehk vaiksed alad

Müra
sihtväärtus
Müra
piirväärtus
1lubatud

II
haridusasutuste,
tervishoiu- ja
sotsiaalhoolekandeasutuste ning elamu
maa-alad, rohealad

50/40

55/50

55/50

60/55
651/601

III
keskuse maa-alad
IV
ühiskondlike hoonete
maa-alad
60/50
651/551
65/55
701/601

müratundlike hoonete sõidutee poolsel küljel

Tabel 3.2. Tööstusmüra normtasemed hoonestatud või hoonestamata aladel (päeval/öösel, dBA)
I
Ala kategooria
virgestusrajatiste maaüldplaneeringu alusel alad ehk vaiksed alad

Müra
sihtväärtus
Müra
piirväärtus

II
haridusasutuste,
tervishoiu- ja
sotsiaalhoolekandeasutuste ning elamu
maa-alad, rohealad

III
keskuse maa-alad
IV
ühiskondlike hoonete
maa-alad

45/35

50/40

55/45

55/40

60/45

65/50
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4. ARVUTUSMETOODIKA
4.1 ARVUTUSTARKVARA SEADISTUSED
4.1.1 MAASTIKUMUDEL
Müra leviku arvutuste teostamiseks koostati kolmemõõtmeline maastikumudel. Mudeli koostamiseks
kasutati järgmisi andmeid:
Maapinna kõrguspunktid vastavalt Lidar andmetele (x, y, z koordinaatide väärtused tekstifaili
kujul);
Aluskaart (ETAK andmed 1:2000);
Rae valla hooned (ETAK andmed);
Kolmemõõtmelisse mudelisse sisestati maanteede, raudtee ning tööstusalade andmed
(liiklussagedused, sõidukiirused, raskeliikluse osakaal, teede laius jne).
Alljärgneval joonisel on toodud väljavõte müra modelleerimise tarkvara (SoundPLAN 8.0) sisesest
kolmemõõtmelisest maastikumudelist.

Joonis 2. Väljavõte
maastikumudelist

müra

modelleerimise

tarkvara

(SoundPLAN

8.0)

kolmemõõtmelisest

4.1.2 ARVUTUSPARAMEETRID
Suuri alasid (nt kogu vald) hõlmava mürakaardi koostamisel tuleb teha mitmeid üldistusi, mis üksikutes
spetsiifilistes punktides võib põhjustada teatud ebatäpsusi, kuid sedavõrd suuremahulise töö puhul on
see paratamatu.
Müra leviku hindamisel arvutusparameetrite valikul lähtuti lisaks ekspertide varasemale kogemusele
peamiselt EL-i juhendmaterjalist strateegiliste mürakaartide koostamiseks14.
European Commission Working Group Assessment of Exposure to Noise (WG-AEN). "Good Practice Guide for
Strategic Noise Mapping and the Production of Associated Data on Noise Exposure" Final Draft Version 2, 17th
August 2007
14

RAE VALLA VÄLISÕHU MÜRAKAART

19

Arvutuslikud liiklusmüra kaardid koostati müralevi modelleerimise spetsiaaltarkvaraga SoundPLAN 8.0
(Braunstein+Berndt GmbH, http://www.soundplan.eu/), mis vastab Euroopa Liidu keskkonnamüra
direktiivi 2002/49/EÜ15 nõuetele ehk tarkvara on sobilik strateegiliste ning seega ka siseriiklike
mürakaartide koostamiseks.
Euroopa Liidu liikmesriikidele soovituslik arvutusmetoodika on erinevate müraallikate (autoliiklus,
raudtee, lennuliiklus, tööstus) lõikes erinev, vastavad metoodilised kirjeldused on toodud iga müraallika
tüüpi käsitlevates alapeatükkides.
Arvutustulemused esitatakse tavapäraselt 5 dB müravahemike kaupa vahemikes 40-45 (40-45 dB
tähendab käesoleva aruande kontekstis müratasemeid 40,0...44,9 dB jne), 45-50, 50-55, 55–60, 60–
65, 65–70, 70–75 ja suurem või võrdne 75.
Alljärgnevalt on toodud tähtsamad arvutustarkvara siseselt määratud parameetrid, mida kasutati
mürakaartide koostamisel:
müratase arvutati 2 m kõrgusel maapinnast,
mürakaardid koostati arvutussammuga 10x10 meetrises ruudustikus,
meteoroloogilised parandused on võetud Euroopa Komisjoni soovituslikust juhendmaterjalist,
maapinna helineelduvustegur: 0/0,5/1 (olenevalt maakasutusest).
Euroopa Liidu soovituslikes arvutusmeetodites käsitletakse erinevate müraallikate osas erineval moel
meteoroloogilisi andmeid ja vastavaid ilmastikutingimustest tulenevaid hajumisparameetreid, mida
kirjeldatakse täpsemalt vastavate arvutusmeetodite peatükkides.
Mürakaardi koostamisel ei ole kasutatud reaalseid pikaajalisi meteoroloogilisi tingimusi, pigem
kirjeldavad arvutusparameetrid (ning seega ka tulemused) aasta keskmisest mõnevõrra kehvemat
(mürarikkamat) olukorda. Vastavat lähenemist lubab ka Euroopa Liidu juhendmaterjal.

4.1.3 MAAPINNA HELINEELDUVUS
Müralevi modelleerimisel ei arvestata tavapäraselt kõrghaljastuse (puud ja põõsad) võimaliku müra
levikut piirava mõjuga. Seega võib eeldada, et ulatusliku kõrghaljastusega piirkondades jääb müratase
käesolevas aruandes toodud tulemustest oluliselt väiksemaks (eelkõige suvisel ajal). Küll aga
defineeritakse arvutusmudelis maapinna helineelduvuslikud omadused.
Tavapäraselt jaotatakse maapind heli neelduvuse omaduste põhjal kolme klassi16:
1) akustiliselt „pehmed“ pinnad (helineelduvustegur 1): heli neelavad pinnad nagu haljasalad,
muruplatsid, pargid;
2) akustiliselt „kõvad“ pinnad (helineelduvustegur 0): helilaineid peegeldavad pinnad nagu teed ja
tänavad, parklad, veekogud;
3) vahepealsed nn. „segapinnad“ (helineelduvustegur 0,5): piirkonnad, kus helilaineid neelavad ja
helilaineid peegeldavaid pindasid on ligikaudu võrdselt, kuid neid eraldi välja tuua ei ole
otstarbekas, kuna erinevat tüüpi üksikalade pindalad on liigendatud ning üldistamine ei mõjuta
modelleerimistulemuste täpsust märgatavalt.

Euroopa Parlamendi ja Nõukogu Direktiiv 2002/49/EÜ, 25. juuni 2002, mis on seotud keskkonnamüra
kontrollimise ja hindamisega
15

ISO 9613-2 General (ISO 9613-2 “Attenuation of sound during propagation outdoors, Part 2. A general
method of calculation”)
16
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Antud juhul defineeriti kõik teed ja tänavad müraarvutustes kui helilaineid peegeldavad pinnad, mis
soodustavad müra levikut. Tiheasustusalad defineeriti kui vahepealsed nn „segapinnad“.
(helineelduvustegur 0,5), kus helilaineid neelavaid ja helilaineid peegeldavaid pindasid on ligikaudu
võrdselt. Ülejäänud alad (haljasalad, põllud, metsaalad) defineeriti kui pehmed pinnad.

4.2 ARVUTUSMETOODIKAD JA STANDARDID
4.2.1 LIIKLUSMÜRA ARVUTAMISE METOODIKA
Liiklusmüra arvutamisel kasutati Prantsusmaa siseriikliku arvutusmeetodit "NMPB-Routes-96“, mis on
Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiivis 02/49/EÜ toodud soovituslik arvutusmeetod liikmesriikidele.
Prantsusmaa siseriiklik arvutusmeetod "NMPB-Routes-96 (SETRA-CERTU-LCPC-CSTB)" on
avaldatud Prantsusmaa Teatajas (Journal Officiel) 10. mail 1995 pealkirja all "Arrete du 5 mai 1995
relatif au bruit des infrastructures routieres, Article 6" ja Prantsusmaa standardis "XPS 3l-133". Müra
lähteandmete osas viidatakse nendes dokumentides teatmikule "Guide dubruit des transports
terrestres, fascicule pervision des niveaux sonores, CETUR 1980".
Arvutusmeetodis "NMPB-Routes-96“ käsitletakse heli levikut kahtedes erinevates tingimustes –
soodsad (ehk müra levib kaugemale) ja ebasoodsad (neutraalsed) hajumistingimused. Strateegilise
mürakaardi koostamise soovituslikus juhendmaterjalis antakse suunised soodsate ja ebasoodsate
hajumistingimuste kasutamiseks pikaajalise päeva, õhtu ja öö mürasituatsiooni kirjeldamisel:
pikaajalise päevase müra (7.00-19.00) leviku arvutamisel tuleb kasutada 50% ajast soodsaid
hajumistingimusi;
pikaajalise õhtuse müra (19.00-23.00) leviku arvutamisel tuleb kasutada 75% ajast soodsaid
hajumistingimusi;
pikaajalise öise müra (23.00-7.00) leviku arvutamisel tuleb kasutada 100% ajast soodsaid
hajumistingimusi.

4.2.2 RAUDTEEMÜRA ARVUTAMISE METOODIKA
Raudteemüra arvutamisel kasutati keskkonnamüra hindamise ja kontrollimisega seotud direktiivis
toodud soovituslikku Madalmaade siseriiklikku arvutusmeetodit (RMR). Arvutusmeetod on esitatud 20.
novembril 1996 avaldatud dokumendis "Reken- en Meetvoorschrift Railverkeerslawaai '96. Ministerie
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer". Kasutatav metoodika ühtib 2012. ja 2017. a.
strateegiliste mürakaartide (Tallinn ja Tartu) koostamisel kasutatuga.
Järgnevalt kirjeldatakse raudteemüra arvutustes kasutatavaid arvutusparameetreid:
elektrireisirongi tüüp – Madalmaade siseriiklikku arvutusmeetodi kategooria 1,
diiselreisirongi tüüp – Madalmaade siseriiklikku arvutusmeetodi kategooria 6,
kaubarongi tüüp – Madalmaade siseriiklikku arvutusmeetodi kategooria 4,
müraallika (raudtee) kõrgus 0,5 m maapinnast,
rööpad - Madalmaade siseriiklikkus arvutusmeetodis toodud „liiprid kruusal“,
meteoroloogiline paranduskoefitsient C0=3,5, mis on EL juhendmaterjalis toodud soovituslik
väärtus pikaajalise (aasta keskmine) raudteemüra hindamisel.
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Perspektiivse olukorra mürakaardile lisati Rail Baltic raudtee rajamisega kaasnev müra vastavalt
Keskkonnaministeeriumi poolt heakskiidetud keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande
tulemustele17.

4.2.3 LENNULIIKLUSE MÜRA ARVUTAMISE METOODIKA
Lennuliiklusega kaasneva müra modelleerimine viidi läbi lennumüra modelleerimise tarkvaraga
Integrated Noise Model (INM Versioon 7.0, Federal Aviation Administration of the US,
http://www.faa.gov/).
Mudeli arvutusalgoritmid põhinevad ECAC’i dokumendil 29 "Report on Standard Method of Computing
Noise Contours around Civil Airports", mis on välja toodud soovitusliku arvutusmeetodina EL
liikmesriikidele müradirektiivi 2002/49/EÜ lisas II.
Lennukite lennuprofiilid (sh tõusu ja maandumisnurgad) võeti vastavalt standardsetele tsiviillennukite
lennuprotseduuridele INM andmebaasist. Mudelisse sisestatud lennukoridorid on toodud joonisel 3.

Joonis 3. Tallinna lennujaama peamised lennukoridorid (Hendrikson&Ko, 2015).

4.2.4 TÖÖSTUSMÜRA ARVUTAMISE METOODIKA
EL-i soovituslik juhendmaterjal lubab täpsemate andmete puudemisel tööstusalade müra kaardistamisel
lähtuda äärmiselt „jämedatest“ üldistustest. Metoodika näeb ette tööstusalade „vaikimisi“ müra
arvväärtuste omistamist (olenemata nende tegelikest müratasemetest) olenevalt tööstusala iseloomust
ja kasutusotstarbest. Tööstusalad jaotatakse raske- ja kergtööstuseks, kaubandus- ning sadama-alaks.

http://railbaltic.info/et/materjalid/keskkonnamoju-strateegiline-hindamine-ksh/category/1356-heakskiidetudksh-aruanne-9-08-2017
17
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Toodud metoodika ei arvesta konkreetsete tööstusallikate tegelikke müraemissiooni, täpset asukohta,
ega ka iseloomu, seetõttu võeti käesolevas töös mürakaartide koostamisel (modelleerimisel) aluseks
reaalsed müraallikate läheduses teostatud mõõtmiste tulemused.
Tööstusmüra modelleerimisel kasutati Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiivis 02/49/EÜ
soovituslikku arvutusstandardit ISO 9613-2 "Acoustics - Abatement of sound propagation outdoors, Part
2: General method of calculation".
Vastavalt standardile arvutatakse tööstusmüra levik soodsates hajumistingimustes (müralevi soodustav
tuul igas suunas, mõõdukates inversioonitingimustes), mis konkreetsel vaatluspäeval ei pruugi aasta
lõikes tõenäoliselt avalduda. Pigem kajastavad tööstusmüra kaardid nn „halvima juhu“ lähedast
olukorda, mitte aga pikaajalist keskmist mürasituatsiooni.
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5. MÜRA KAARDISTAMISE TULEMUSED
5.1 MÜRAKAARDID
Mürakaardid on toodud käesoleva aruande lisas 1. Mürakaardid kirjeldavad järgmisi situatsioone ja
müraallikaid:
1. Müra hinnatud tase päeval (Ld) ajavahemikus 7.00-23.00:
1.1.
Liiklusmüra (sh raudteemüra) valla põhjapoolses osas;
1.2.
Liiklusmüra valla lõunapoolses osas;
1.3.
Lennuliikluse müra.
2. Müra hinnatud tase öösel (Ln) ajavahemikus 23.00-7.00:
2.1.
Liiklusmüra (sh raudtee) valla põhjapoolses osas;
2.2.
Liiklusmüra valla lõunapoolses osas;
2.3.
Lennuliikluse müra;
2.4.
Tööstusmüra.
3. Perspektiivse olukorra mürakaardid koos Rail Baltic raudtee ning Tallinna väikese ringteega:
3.1.
Müra hinnatud tase päeval (Ld) ajavahemikus 7.00-23.00
3.2.
Müra hinnatud tase öösel (Ln) ajavahemikus 23.00-7.00

5.2 MÜRARIKKAD PIIRKONNAD RAE VALLAS
5.1.1 LIIKLUSMÜRAST MÕJUTATUD PIIRKONNAD
Teedevõrk on ajalooliselt välja kujunenud ning tihti asuvad müratundlikud hooned vahetult teede ja
tänavate ääres. Alati ei pruugi kõige suurema liikluskoormusega tänavad olla ka kõige suurema
müraprobleemiga piirkonnad. Küllaltki levinud on situatsioon, kus keskmise või suhteliselt tagasihoidliku
liikluskoormusega tänavate ääres asuvad müratundlikud hooned (elumajad) vahetult teeala kõrval
(eraldajaks on ainult paari meetri laiune jalakäijate tee) ning sel juhul ilmneb müraprobleem juba
suhteliselt väikeste liikluskoormuste korral. Vastupidiselt võib aga suure liikluskoormusega tänavate
ääres – juhul kui müratundlikud hooned ei asu vahetult tee kõrval vaid nt 50-100 m kaugusel – olla
tagatud suhteliselt paremad elutingimused ning madalam müratase. Samas võib öelda, et aktiivse
liiklusega tänava ääres (ka teest pisut kaugemal) on häiring siiski suurem, kuna autode liikumise vahel
(ning vastavalt ka mürafoonis) sisuliselt pausi ei ole (vaiksemad hetked puuduvad).
Rae valda läbivatest teedest eristuvad selgelt kaks põhimaanteed: Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa ning
Tallinna ringtee. Mõjutatavaid alasid vaadates võib öelda, et Tartu mnt on oluliselt suurem mürahäiringu
põhjustaja, kuna elamupiirkondi on lähima 200-300 meetri raadiuses oluliselt rohkem kui ringtee
ümbruses.
Põhimaanteede äärsete alade mürataset on hinnatud ja modelleeritud erinevate teeprojektide
koostamise raames (Tartu maantee erinevate teelõikude rekonstrueerimisprojektid, Tallinna ringtee
projekt) ning reeglina on kavandatud ka müra vähendamise meetmed aladel, kus liiklusmüra piirväärtus
on ületatud.
Käesoleva uuringu koostamise ajaks (mai 2018) on Rae valda läbivas osas Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa
maantee ehitatud neljarealiseks ning samaaegselt on lahendatud ka müraprobleemid kõige
kriitilisematel aladel, ehk elamute juures, kus pikaajaliste müraindikaatorite Ld ja Ln väärtused ületavad
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hoonete teepoolse külje piirväärtusi 65 dB päeval ja 60 dB öösel. Valdavalt tagavad ette nähtud
meetmed lähimate eluhoonete juures mürataseme, mis on madalam kui 60 dB päeval ja 55 dB öösel.
Üksikutes piirkondades, kus mõju avaldavad mitu erinevat teed (nt Vana-Tartu mnt-ga ristumise
piirkonnas) võib müratase elamualade juures ületada ka 60 dB päeval. Tallinna ringtee osas on müra
vähendamise meetmed ette nähtud Veneküla ning Kurna piirkonnas.
Seega võib öelda, et põhimaanteede ääres Rae vallas kriitilised müratundlikud piirkonnad puuduvad,
reeglina on optimaalsed müra vähendamise meetmed juba ette nähtud maanteede
rekonstrueerimisprojektide raames.
Märkimisväärse liikluskoormusega kõrval- ja tugimaanteedest võib välja tuua Jüri-Aruküla, JärvekülaJüri, Assaku-Jüri, Lagedi-Aruküla-Peningi teed. Nimetatud teede ääres võib samuti esineda hoonete
teepoolse külje piirväärtuse (65 dB päeval ja 60 dB öösel) ületamist, kuid seda ainult juhul, kui
müratundlikud hooned asuvad vahetult teede ääres. Üldjuhul jääb ka nimetatud teede ääres
olemasolevate hoonete müratase siiski normide piiresse. Keskuse alal (nt Jüri ja Lagedi alevik) on
hoonete teepoolsel küljel lubatud 5 dB võrra kõrgem müratase päevasel ajal ehk 70 dB.
Uute müratundlike alade planeerimisel tuleb aga sihiks seada rangemate ehk sihtväärtuse nõuete
tagamine, II kategooria elamualade puhul vastavalt 55 dB päeval (L d) ja 50 dB öösel (Ln). Seega ei ole
uute müratundlike elamualade planeerimine ilma leevendavaid meetmeid rakendamata (nt müratõkked
või rangemad nõuded hoonete välispiirde heliisolatsioonile, juhul kui teepoolsel õuealal aktsepteeritakse
kõrgemat mürataset) soovitatav lähemale kui 300 m maanteest. Kohati võib vajaliku puhverala ulatus
ka pisut suuremaks osutuda.
Võimalikud liiklusmüra tekke vähendamise meetmed on kiirusepiirangud, raskeliikluse liikumise
piiramine või ümbersuunamine, kuid ka nende meetmete kasutamine ei ole praktikas alati võimalik
(põhimaanteedel on need meetmed üldjuhul välistatud) ning meetmete mõju on seetõttu piiratud.
Tihti on ainsateks reaalseteks tuntava mürahäiringu vähendamise võimaluseks (mis võivad kaasa tuua
selgelt tajutava efekti) müratõkete rajamine (arhitektuurse sobivuse korral, kuid nõuab märkimisväärseid
investeeringuid) või hoonete teepoolse välispiirde helipidavuse parandamine (müratõkked ei ole nt
korrusmajade puhul reeglina efektiivsed).
Eramajade puhul on müratõkete rajamine üldjuhul müra vähendamise suhtes efektiivne lahendus, kuid
praktikas võib kõrgete ning kallite müratõkkeseinte ehitamisest otstarbekamaks osutuda olemasolevate
teeäärsete piirdeaedade kõrgemaks ehitamine ja tihendamine.
Kaudseteks müra vähendamise meetmeteks on ühistranspordi ja jalg- ning kergliiklusteede arendamise
ja kasutamise soosimine, mida üha enam ka praktiseeritakse.
Maakasutuse planeerimise käigus ei vähendata reeglina küll müra teket, kuid võimaldatakse
müratundlike alade isoleerimist peamistest müraallikatest ning sel moel on võimalik hilisemaid
müraprobleeme vältida.

5.1.2 RAUDTEEMÜRAST MÕJUTATUD PIIRKONNAD
Raudteede võrgustik on oluliselt hõredam võrreldes maanteedega, kuid raudteekoridori vahetus
läheduses on siiski tegemist märgatava ning tihti ka kõige olulisema häiringuallikaga. Ka raudteemüra
puhul sõltub häiring eelkõige raudtee kasutamise intensiivsusest ning müratundlike hoonete kaugusest
raudteest.
Lagedi alevikku läbiva raudtee puhul võib müra vähendavate meetmete rakendamise vajadus esineda
lähemal kui 30-50 m raudteest asuvate müratundlike alade puhul (meetmete rakendamine kerkib
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päevakorda eelkõige juhul, kui kaubavedude maht kasvab). Meetmete rakendamist tuleb
esmajärjekorras kaaluda müratundlikel aladel, kus pikaajaliste müraindikaatorite Ld ja Ln väärtused
ületavad hoonete raudteepoolse külje piirväärtusi ehk 65 dB päeval ja 60 dB öösel (lähim eluhoone on
Lagedi raudteejaama lähistel asuv Jaama tn 19).
Samas ei ole üksikute hoonete kaitseks müratõkete rajamine reeglina kulutõhus lahendus,
mürakaitsemeetmete rakendamisel tuleb esmaseks eesmärgiks seada võimalikult suure hulga inimeste
müraolukorra samaaegne parandamine.
Lagedi alevikku läbiva raudtee äärsed suuremad eluhoonete grupid jäävad hetkel müra piirväärtust
ületavast tsoonist välja. Samas on selge, et raudteest tingitud häiringud ulatuvad oluliselt kaugemale
kui otsene piirväärtuse ületamise ala.
Uute müratundlike alade planeerimisel tuleb sihiks seada rangemate ehk sihtväärtuse nõuete tagamine,
II kategooria elamualade puhul vastavalt 55 dB päeval (Ld) ja 50 dB öösel (Ln). Seega ei ole uute
müratundlike elamualade planeerimine ilma leevendavaid meetmeid rakendamata soovitatav lähemale
kui 250-300 m raudteest. Lühiajaliselt (kaubarongi möödumise ajal) esinev müratase on selgelt tajutav
muidugi oluliselt kaugemal ning selle aspektiga tuleb arvestada elukoha valikul.
Kui perspektiivis soovitakse kaubavedude intensiivsust suurendada tuleb raudteekoridori ümbruses
hinnata müratõkeseinte rajamise vajadust ka olemasolevate elamupiirkondade kaitseks. Raudteemüra
vähendamise meetmena saab lisaks kaaluda ka öiste kaubarongide sõidukiiruse täiendavat piiramist
suurema asustusega alade läbimisel ning juhul, kui liiklusgraafik võimaldab, võimalikult suure hulga
öiste (vahemikus 23-7) kaubarongide nihutamist päevasele ajale (7-23), mil mürahäiring on väiksem kui
öisel puhkeajal.

5.1.3 LENNULIIKLUSE MÜRAST MÕJUTATUD PIIRKONNAD
Tüüpiliselt ulatub lennukite maandumisel esinev müratase kaugemale kui stardi korral, kuna
maandumisnurk on väike ning lennukõrgus suhteliselt madal juba mitu kilomeetrit enne lennujaama.
Start ise on samas reeglina mürarikkam kui maandumine, kuid õhkutõusmine toimub teravama nurga
all, suurem lennukõrgus saavutatakse varem ning müratase maapinnal võib olla ka madalam kui
maandumisel (olenevalt lennukist).
Välisõhu mürakaardi koostamisel lähtutakse pikaajalist müraolukorda kirjeldavate müraindikaatorite Ld
ja Ln väärtustest, lennumüra puhul võib hetkeliselt (konkreetse ülelennu ajal) esinev müratase ületada
siinkohal toodud väärtusi 20-30 dB (üksikute eriti mürarikaste lennukite puhul veelgi rohkem).
Lennumüra modelleerimise tulemuste põhjal võib Rae valla müraolukorra kohta öelda järgmist.:
Kõrgeim müratase esineb lennurajast vahetult lõunasse jäävate lähimate suvilate piirkonnas
(ca 150-250 m kaugusel lennurajast), kus müra hinnatud tase päeval võib ületada 60 dB ja
öösel 55 dB. Osad suvilarajoonis asuvatest kinnistutest on aja jooksul muudetud elamumaaks
(Rae valla territooriumil asub nt Kanali põik 1 elamumaa). Samas ei ole antud piirkonna
puhtakujuliseks elamumaaks lugemine tõenäoliselt siiski põhjendatud;
Lennurajast ca 1 km kaugusel idasuunas (otse maandumiskoridori all) asub hoonestamata
elamumaa (Vana-Kasemetsa), kus päevasel ajal küündib müratase samuti ca 60 dB piirini ning
öösel üle 55 dB. Tõenäoliselt ei ole antud kinnistut tulevikus siiski elamumaana kavas kasutada
ning uute elamute rajamine ei oleks selles piirkonnas ka mõistlik;
Lennurajast ca 1,6 km kaugusel idasuunas (maandumiskoridorist pisut lõunas) asub
hoonestatud elamumaa (Lennuradari tee 10 kinnistu), kus päevasel ajal küündib müratase
vahemikku 55-60 dB ning öösel vahemikku 50-55 dB;
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Lennujaamast lõunas asuvate lähimate suuremate elamualade piirkonnas (osaliselt Tallinna
territooriumil, osaliselt Rae vallas Peetri külas) jääb müratase vahemikku 50-55 dB päeval ja
45-50 dB öösel;
Lennujaamast idasuunas asuvates Rae valla suuremates elamupiirkondades (Veneküla,
Lagedi ja Ülejõe külas) võib otseseks maandumiseks kasutava lähenemiskoridori all müratase
ületada 50 dB päeval ja 45 dB öösel.

5.1.4 TÖÖSTUSMÜRAST MÕJUTATUD PIIRKONNAD
Tööstusmüra ei ole Rae vallas suureks probleemiks, kuid ka siin on mõned üksikud piirkonnad, kus
tuleb müra vähendamise võimalusi analüüsida (eelkõige objektipõhiselt üksikjuhtumite kaupa).
Tööstusmüra tasemete määramiseks teostati tööstuslike objektide müratasemete mõõtmised
novembris 2017 ja märtsis 2018. Mõõtmised teostas Terviseameti Tartu Labor. Tööstusettevõtete müra
käsitlemisel lähtuti tellija poolt ette antud tööstusettevõtete nimekirjast. Kõiki huvipakkuvaid objekte
külastati päeval ja öösel ning selekteeriti välja alad, kus märkimisväärne tööstuslik müra võib tootmisala
piiridest väljapoole (müratundlike aladeni) ulatuda.
Mõõtmised teostati valdavalt õhtusel ja öisel ajal, kuna tootmisettevõtted asuvad reeglina maanteede
läheduses ning päevase maanteemüra fooni taustal on raske tööstusliku (või tehnoseadmete) müra
eristada ning mõõta. Päevasel ajal domineerib ka tööstuspiirkondade läheduses üldjuhul liiklusmüra.
Samuti võib öelda, et päevase tööstusmüra piirväärtuse ületamist tööstusalade lähedal asuvate
müratundlike alade juures reeglina ei esine. Seetõttu keskenduti tööstusmüra hindamisel eelkõige öisele
ajale, kuna öise piirväärtuse ületamised on ööpäevaringselt töötavate tootmisettevõte puhul
tõenäolisemad (öised normid on oluliselt rangemad kui päevased piirväärtused).
Tööstusmüra mõõdeti järgmiste ettevõtte ümbruses, lisatud on ka hinnang müra normväärtustele
vastavuse osas. Öist tööstusmüra olukorda kirjeldavad mürakaardid on toodud Lisas 1.
Jüri Tehnopark (Jüri alevik, Kesk tee/Tiigi tn piirkond) – päeval domineerib piirkonnas maanteelt
lähtuv liiklusmüra, ainus elamupiirkondade poole suunatud märkimisväärne öine müraallikas asub
aadressil Kesk tee 17a/Tiigi tn 22 (ventilatsioonisüsteemi avad), mille juures teostati ka mürataseme
mõõtmised. Alljärgnevalt on toodud piirkonna ortofoto (Maa-amet) ja foto müraallikatest
(Hendrikson&Ko, 2017), punasega on märgitud mõõtepunkti ja müraallika vaheline joon.

51,9
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Müra mõõtmiste tulemused: kergliiklusteel ca 25 m kaugusel müraallikatest (tootmishoone otsasein)
öisel ajal mõõdetud müra ekvivalenttaseme väärtus 51,9 dB(A).
Müra mõõtmis- ning arvutustulemuste kokkuvõte: lähimate olemasolevate elamute juures on müratase
üldjuhul madalam kui II kategooria alade (elamumaa) öine piirväärtus (45 dB). Tootmisalale lähim
kinnistu on hetkel hoonestamata elamumaa (Allika tn 7), juhul kui kinnistule soovitakse rajada eluhoonet
võib esineda probleeme tööstusmüra normväärtuse tagamisega.

Jüri alevik, Aruküla tee 83 (AS ABB) – päevasel ja õhtusel ajal levib tootmisala piiridest väljapoole
peamiselt tõstukite poolt tekitatav müra (nii mootorimüra, kui ka tagurdamisel käivituvad
hoiatussignaalid), märkimisväärset öist tööstusmüra ei esinenud. Kontrollmõõtmised teostati ala idaning lõunaküljel asuvate elamupiirkondade lähistel. Alljärgnevalt on toodud piirkonna ortofoto (Maaamet) ja foto müraallikatest (Hendrikson&Ko, 2017), punasega on märgitud mõõtepunkti ja müraallika
vaheline joon.

MP1-51,3

MP2-49,6

MP3-41,1
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Müra mõõtmiste tulemused:
MP1 – õhtusel ajal tööstusala idapiiril ca 90 m kaugusel tootmishoonest ning ca 75 m kaugusel
liikuvatest tõstukitest (Aruküla tee 85 kinnistu läheduses) mõõdetud müra ekvivalenttaseme väärtus
51,3 dB(A). Müra on muutliku iseloomuga ning müra ei tekitata pidevalt, seega on tööpäeva keskmine
mürafoon väiksem kui mürarikkal hetkel mõõtmiste käigus fikseeritud müratase;
MP2 – õhtusel ajal tööstusala idapiiril Karba tn ning Ujula põiktänava ristmikul mõõdetud (liikuvate
tõstukite ning tehnoseadmete müra) ekvivalenttaseme väärtus 49,6 dB(A). Müra on muutliku
iseloomuga ning müra ei tekitata pidevalt, seega on tööpäeva keskmine mürafoon väiksem kui
mürarikkal hetkel mõõtmiste käigus fikseeritud müratase;
MP3 – õhtusel ajal tööstusala lõunaküljel lähima eluhoone juures (Rebase tn 31 // Liivi) mõõdetud
ekvivalenttaseme väärtus 41,3 dB(A). Müra on ühtlase iseloomuga, kuid konkreetseid müraallikaid
(selgelt eristuvaid) ei olnud võimalik tuvastada, kuna müratase oli suhteliselt madal ning mõju hakkas
avaldama kaugemate teede liiklusmüra.
Müra mõõtmistulemuste kokkuvõte: öisel ajal märkimisväärseid müraallikaid ei tuvastatud, päevane
müratase lähimate olemasolevate elamute juures on madalam kui II kategooria alade (elamumaa)
päevane piirväärtus (60 dB). Tootmisala lähedusse uute müratundlike alade planeerimisel võib esineda
probleeme tööstusmüra normväärtuse tagamisega päevasel ajal.

Jüri alevik, Ehituse tn 9 (AS Elveso) – tuvastati märkimisväärsete ööpäevaringselt töötavate
müraallikate olemasolu ning teostati müra mõõtmised tootmisala ümbruses. Alljärgnevalt on toodud
piirkonna ortofoto (Maa-amet) ja fotod müraallikatest (Hendrikson&Ko, 2017), punasega on märgitud
mõõtepunkti ja müraallika vaheline joon.
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MP3-44,8

MP4-50,4/53,4

MP2-49,4

Hoone lõunaküljel asuv müraallikas

MP1-56,2/58,2

Hoone põhjaküljel asuv müraallikas

Müra mõõtmiste tulemused:
MP1 – tööstusala lõunaküljel Metsa tn 2 elamumaa kinnistu piiri lähedal ca 65 m kaugusel müraallikast
öisel ajal mõõdetud (novembris 2017) müra ekvivalenttaseme väärtus 56,2 dB(A), märtsis 2018 samas
punktis mõõdetud müra ekvivalenttaseme väärtus oli 58,2 dB(A).
MP2 – tööstusala lõunaküljel Ehituse tn 11 kortermaja kirdenurga lähedal ca 70 m kaugusel müraallikast
öisel ajal mõõdetud müra ekvivalenttaseme väärtus 49,4 dB(A).
MP3 – tööstusala põhjaküljel Ehituse tn 4 kortermaja kagunurga lähedal ca 70 m kaugusel müraallikast
öisel ajal mõõdetud müra ekvivalenttaseme väärtus 44,8 dB(A).
MP4 – tööstusala põhjaküljel ehitusjärgus Ehituse tn 7 hoone lähedal ca 25 m kaugusel müraallikast
öisel ajal mõõdetud (novembris 2017) müra ekvivalenttaseme väärtus 50,4 dB(A), märtsis 2018 samas
punktis mõõdetud müra ekvivalenttaseme väärtus 53,4 dB(A).
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Müra mõõtmis- ning arvutustulemuste kokkuvõte: tööstusala lõunaküljel asuva lähima eluhoone (Metsa
tn 2) juures on ületatud nii II kategooria alade (elamumaa) öine piirväärtus (45 dB) kui ka III kategooria
alade piirväärtus (50 dB). Tööstusala põhjaküljele ehitatava hoone (Ehituse tn 7) juures võib samuti
öisel ajal esineda nii II kategooria alade kui ka III kategooria alade piirväärtuse ületamist.

Vaida alevik, Saare tee 35 (Vaidawood OÜ) – puidutööstus töötab täiskoormusel (puidu lõikamine,
transport, tõstukid) päevasel ajal, öösel töötatakse vähendatud režiimis. Alljärgnevalt on toodud
piirkonna ortofoto (Maa-amet), punasega on märgitud mõõtepunkti ja müraallika vaheline joon.

MP1-55,7

MP2-49,6

Müra mõõtmiste tulemused:
MP1 – õhtusel ajal (november 2017) tootmisala sissesõidu värava juures mõõdetud müra
ekvivalenttaseme väärtus 55,7 dB(A). Öisel ajal märkimisväärseid müraallikaid või tegevusi ei
tuvastatud.
MP2 – õhtusel ja öisel ajal (november 2017) Urge tee ning Vaida tee ristmikul mõõdetud
ekvivalenttaseme väärtus 49,6 dB(A). Märtsis 2018 märkimisväärset öist müra ei tuvastatud ka selles
piirkonnas.
Müra mõõtmis- ning arvutustulemuste kokkuvõte: öisel ajal valdav osa müraallikaid ei tööta, päevane
müratase lähimate olemasolevate elamute juures on madalam kui II kategooria alade (elamumaa)
päevane piirväärtus (60 dB), öine müratase lähimate olemasolevate elamute juures on tõenäoliselt
madalam kui II kategooria alade (elamumaa) öine piirväärtus (45 dB).

Rae küla, Graniidi tee 1 (Sanitex OÜ) – päeval domineeris maanteedelt lähtuv liiklusmüra, kuid
tootmishoone põhjaküljel asuvad tehnoseadmete müra on lähimate elamute juures öisel ajal samuti
selgelt tajutav, tootmisala põhjaküljel teostati ka mürataseme mõõtmised. Alljärgnevalt on toodud
piirkonna ortofoto (Maa-amet), punasega on märgitud mõõtepunkti ja müraallika vaheline joon.
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MP2-56,4

MP3-56,4

MP1-49,1

Müra mõõtmiste tulemused:
MP1 – tööstusala põhjaküljel Klaukse tee 8 hoonega samal joonel ca 75 m kaugusel müraallikatest öisel
ajal mõõdetud (novembris 2017) müra ekvivalenttaseme väärtus 49,1 dB(A), mõnevõrra võis tulemust
mõjutada ka kaugemalt kostuv maanteemüra.
MP2 – tööstusala põhjaküljel Klaukse tee 8 kinnistul ca 45 m kaugusel müraallikatest öisel ajal
mõõdetud (novembris 2017) müra ekvivalenttaseme väärtus 56,4 dB(A), mõnevõrra võis tulemust
mõjutada ka kaugemalt kostuv maanteemüra.
MP3 – tööstusala põhjaküljel Klaukse tee 8 kinnistul hoone kõrval ca 50 m kaugusel müraallikatest öisel
ajal mõõdetud (märts 2018) müra ekvivalenttaseme väärtus 56,4 dB(A), mõnevõrra võis tulemust
mõjutada ka kaugemalt kostuv maanteemüra.
Müra mõõtmis- ning arvutustulemuste kokkuvõte: tööstusala lõunaküljel asuva lähima hoone (Klaukse
tee 8) juures on ületatud nii II kategooria alade (elamumaa) öine piirväärtus (45 dB) kui ka III kategooria
alade piirväärtus (50 dB). Hoone ei ole hetkel kasutuses elamuna (puudub püsiv asustus). Kaugemal
asuvate eluhoonete (Klaukse tee 5 ja Mardi kinnistu) juures võib samuti esineda II kategooria alade öise
piirväärtuse (45 dB) lähedane müratase.

Rae küla, Raeküla tee 5 (AS Smarten Logistics) – päeval domineeris maanteedelt lähtuv liiklusmüra,
logistikaettevõtte piiridest väljapoole levib peamiselt manööverdavate kaubaautode poolt tekitatav müra.
Müra ei ole pidev, kuid lähimate elamute juures (ettevõttest kagusuunas) on öisel ajal müra kohati
(veokite saabumise ajal) siiski selgelt tajutav. Ala ümbruses teostati ka mürataseme mõõtmised.
Alljärgnevalt on toodud piirkonna ortofoto (Maa-amet), punasega on märgitud mõõtepunkti ja müraallika
vaheline joon.
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MP2-48,6/49,7

MP1-58,1

Müra mõõtmiste tulemused:
MP1 – öisel ajal ca 25 m kaugusel töötava jahutusseadmega seisvast külmikautost mõõdetud
(novembris 2017) müra ekvivalenttaseme väärtus 58,1 dB(A).
MP2 – öisel ajal ca 110 m kaugusel töötava jahutusseadmega seisvast külmikautost mõõdetud
(novembris 2017) müra ekvivalenttaseme väärtus 48,6 dB(A), mõnevõrra võis tulemust mõjutada ka
kaugemalt kostuv maanteemüra. 2018 märtsis teostati mõõtmised samas punktis (müraallikateks olid
ca 80-100 m kaugusel manööverdavad kaubaautod), mõõdetud müra ekvivalenttaseme väärtus oli 49,7
dB(A).
Müra mõõtmis- ning arvutustulemuste kokkuvõte: logistikaettevõttele lähimate eluhoonete (Pae tn)
juures võib esineda II kategooria alade (elamumaa) öise piirväärtuse (45 dB) ületamist mürarikka
tegevuse teostamise ajal (kaubaautode manööverdamise jms), III kategooria alade piirväärtust (50 dB)
ei ületata. Kuna müra on muutliku iseloomuga ning müra ei tekitata pidevalt, võib eeldada, et öö
keskmine mürafoon on oluliselt väiksem kui mürarikkal hetkel mõõtmiste käigus fikseeritud tulemus.

Patika küla, Kautjala teel asuvad tootmishooned – päeval domineeris valdavalt maanteedelt lähtuv
liiklusmüra, ainus elamupiirkondade (Jõekääru tn, tootmisalast kirdes)) poole suunatud märkimisväärne
öine müraallikas asub aadressil Kautjala tee 8, mille juures teostati ka mürataseme mõõtmised.
Alljärgnevalt on toodud piirkonna ortofoto (Maa-amet) ja foto müraallikatest (Hendrikson&Ko, 2017),
punasega on märgitud mõõtepunkti ja müraallika vaheline joon.
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38,4/45,7

Müra mõõtmiste tulemused: lähima elamumaa piiril ca 25 m kaugusel müraallikatest (tootmishoone
otsaseinale paigutatud õhksoojuspumbad ja ventilatsioonikanal) öisel ajal mõõdetud müra
ekvivalenttaseme väärtus 38,4 dB(A) (mõõdetud novembris 2017) ja 45,7 dB(A) (mõõdetud märtsis
2018), mõnevõrra võis tulemust mõjutada ka kaugemalt kostuv maanteemüra.
Müra mõõtmis- ning arvutustulemuste kokkuvõte: juhul, kui töötavad kõik seadmed, on müratase lähima
elamumaa kinnistu piiril II kategooria alade öise piirväärtus lähedal (45 dB), juhul kui osad seadmed ei
tööta jääb müratase selgelt piirväärtusest madalamaks.
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5.2 PROGNOOSITAVAD MUUTUSED MÜRAOLUKORRAS
Autoliikluse osas võib lähitulevikus tõenäoliselt jätkuvalt ette näha mõningast liikluskoormuste
suurenemist, mis suurendab liiklusmüra häiringut ja mingil määral ka müraga kokku puutuvate inimeste
hulka.
Üldiselt prognoositakse põhimaanteede osas lähima paarikümne aasta jooksul liikluskoormuste
suurenemist ca 1,5 korda, mis toob kaasa 1,5…2 dB suuruse mürataseme (müra hinnatud tase
päeval/öösel) tõusu maanteede ääres. Olenevalt teest või teelõigust võib kasv olla ka suurem (samuti
väiksem), nt liikluskoormuste kahekordne tõus toob kaasa mürataseme suurenemise ca 3 dB võrra, 4
kordne kasv (teoreetiliselt võimalik ainult kiire arenguperspektiiviga piirkonnas hetkel väga madala
liikluskoormusega tee puhul) suurendab mürataset juba 6 dB võrra.
Tallinna väikese ringtee rajamine võib kaasa tuua mõningase liikluskoormuste vähenemise
olemasolevas teedevõrgus või vähemalt piirata liikluskoormuste (ning liiklusmüra) kasvu. Samas tekib
uue teekoridori rajamisel mürahäiring uues piirkonnas ning väikese ringtee projekteerimisel tuleb ette
näha leevendusmeetmed (lisaks kiiruspiirangutele tõenäoliselt ka müratõkked teatud piirkondades).
Hetkel analüüsitakse võimalusi (ning tasuvust) trammiliini pikendamiseks Jüri alevikuni. Võimalike
trassivariantide valikul tuleb tähelepanu pöörata ka müraaspektile ning võimalusel valida trass, mille
vahetusse lähedusse (nt ca 20 m/50 m trammiteest) jääb vähem müratundikke objekte (eluhooned).
Teisest küljest on selge, et trass peab läbima võimalikult tiheda asustusega piirkondi. Trammitee
tegeliku mõjuala ulatus sõltub eelkõige liikluskoormusest, sõidukiirusest ning öisele ajale (23.00-7.00)
jäävate trammide arvust.
Raudteemürast mõjutatud piirkondi on küll vähem, kuid raudteekoridori vahetus läheduses on siiski
tegemist märgatava häiringuallikaga.
Raudtee-ettevõtted soovivad oma tegevust (sh kaubavedusid) aktiveerida, kuid tulevikuprognoose ei
saa kuigi täpselt anda, kuna raudteevõrgu kasutamise aktiivsust mõjutavad lisaks siseriiklikele
arengutele ka suhted naaberriikidega ning majanduskeskkond. Liikluskoormuste ja mürataseme
suurenemise vahel kehtib raudtee puhul sama seos – liikluskoormuste kahekordne tõus toob kaasa
mürataseme suurenemise ca 3 dB võrra. Seega võib liikluskoormuste suurenemisel tekkida vajadus ka
müratõkkeseinte rajamiseks (nt Lagedi alevikus).
Perspektiivse Rail Baltic raudtee rajamisel suureneb küll piirkonna üldine mürafoon, kuid müra
piirväärtuse ületamist uutes piirkondades ei teki, kuna uue raudtee rajamisel tuleb järgida rangemaid
müraalaseid nõudeid ning tagada paremad elutingimused kui olemasoleva raudtee ümbruses.
Lennuliikluse puhul võib prognoosida mõningast liiklussageduse kasvu, kuid tõenäoliselt jäävad
muutused paarikümne protsendi piiridesse, mis toob kaasa maksimaalselt ca 1 dB suuruse mürataseme
(müra hinnatud tase) tõusu lennukoridoride alla jäävatel aladel, mida ei saa lugeda oluliseks muutuseks.
Tööstusmüra ei ole Rae vallas tervikuna suureks probleemiks. Tööstusmüra prognoosi on veelgi
raskem anda kui raudtee- või liiklusmüra puhul, kuid lähtuda tuleb eelkõige sellest, et uute
tööstusettevõtete rajamisel või tööstustegevuse laiendamisel ei põhjustataks ülenormatiivset mürataset
naaberaladel. Samuti tuleb vältida uute müratundlike alade rajamist kõrge müratasemega tööstusalade
lähedusse (või rakendada asjakohaseid mürakaitsemeetmeid), eriti tähelepanelik tuleb olla
ööpäevaringselt töötavate ettevõtete puhul.
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6. ÜLEVAADE KESKKONNAMÜRA
MISE VÕIMALUSTEST
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VÄHENDA-

Mürasituatsiooni on võimalik muuta ja parandada piirkonna arengusuundumisi tervikuna mõjutavate
planeeringuprotsesside kaudu, samuti erinevate üksikprojektide kavandamisel. Maanteede
rekonstrueerimisprojektide raames nähakse reeglina kõrge müratasemega müratundlike alade kaitseks
ette ka müra vähendamise meetmed (müratõkkeseinad või -vallid).
Üldjuhul on müratasemete kontroll ja müra piiramine kaebuste ja objektipõhine (nt häiriv tööstuslik
objekt). Uute detailplaneeringute koostamise raames on samuti nõutud mürauuringute läbiviimine ning
vajadusel mürakaitsemeetmete rakendamine (juhul kui planeeringuala jääb tiheda liiklusega teede ja
raudtee äärde või on tööstusala lähedusse).
Järgnevalt antakse ülevaade keskkonnamüra vähendamise üldistest võimalustest, mis hõlmavad
planeerimistegevust, liikluskorralduslikke võtteid, müra tekke ja leviku piiramist, prioriteetide seadmist
ning teavitust. Lisatud on ka hinnang meetme võimaliku efektiivsuse kohta.
Administratiivsed tegevused, mis toetavad müra vähendamist
Keskkonnamüraga arvestamine planeeringute ja arengudokumentide koostamisel
Võimalikult varases planeerimisetapis keskkonnamüra negatiivse mõjuga arvestamine aitab vältida
tulevikus esile kerkida võivaid mürakonflikte ning tegemist on ühe kõige efektiivsema meetmetega
keskkonnamürast tulenevate häiringute vältimisel ja vähendamisel.
Keskkonnasõbralike sõiduvahendite (ühistransport) ning liikumisviiside (jalgsi/jalgrattaga)
propageerimine
Ühistranspordi kasutamise soodustamine ja vastava infrastruktuuri arendamine ning uute
keskkonnasõbralike sõidukite soetamine aitab kaasa elanike erasõidukitega tehtavate sõitude
vähendamisele, kuid näiteks 15-20 % erasõitude vähenemine annab muude tingimuste samaks
jäämisel ainult 1 dB suuruse pikaajalise keskmise mürataseme vähenemise.
Kergliikluse kasutamise soodustamine ja vastava infrastruktuuri arendamine ja loogiline sidumine töö-,
elu- ja puhkekohtadega aitab samuti erasõidukitega tehtavaid sõite vähendada. Lisaks avaldub
positiivne mõju tervislike eluviiside kujundamise näol. Mürataseme vähenemine võib avalduda pigem
pika aja jooksul ning lokaalselt jääb mõju suurus teedel ja tänavatel siiski raskesti tajutavaks.
Põhimaanteedel on mõju ilmselt veelgi väiksem või puudub üldse.
Teavitus
Elanike teavitamine arvestamaks müraga erinevate asukohavalikute (kodu-, töö- või kool) tegemisel
ning inimeste teavitamine müratasemete vähendamise võimalustest igapäevaste käitumisharjumuste
muutmise teel.
Liikluskorralduslikud võtted ja prioriteetide seadmine liikluses
Liikluse ümberkorraldamine ja/või liikluse piiramine
Piirkiiruse alandamine müratundlikes piirkondades (tavapärase asulasisese piirkiiruse 50 km/h asemel
nt 40 või 30 km/h) annab teatud müra vähendava efekti (ca 2-3 dB). Suure raskeliiklusega tänavate
puhul on efekt väiksem, kuna väikestel kiirustel domineerib peamiselt mootorimüra (eriti raskeveokite
puhul). Täiendavate piirkiiruste rakendamise analüüsimisel tuleb lisaks müra vähendamisele käsitleda
ka muid aspekte (ohutus, liikluse sujuvus, ligipääsetavus).
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Raskeveokite liikluse ümbersuunamine, piiramine või keelustamine võib väiksematel tänavatel anda
olulise efekti, kuid suure liikluskoormusega teedel jääb mõju üldise liiklusmüra foonil raskesti
märgatavaks.
Pideva liiklusmüra vähendamiseks nt 3 dB võrra (selgelt tajutav muutus) peaksid liikluskoormused
vähenema 50%. Samasugune seaduspära kehtib ka liikluskoormuste kasvu osas – 3 dB suuruseks
mürataseme suurenemiseks on tarvis liikluskoormuste kahekordistumist. Sellest järeldub, et suure
liikluskoormusega teedele lisanduv mõningane täiendav liiklus põhjustab väiksema lisahäiringu, kui
sama autode hulga juhtimine väiksema liikluskoormusega tänavale.
Müra teket vähendavad meetmed
Üksikobjektide poolt põhjustatud müra piiramise meetmed
Üksikobjektide (tööstusettevõtted, hoonete tehnoseadmed, meelelahutusüritused, heakorratööd,
katlamajad) müra piiramisel tuleb lähtuda kaebuste põhjal olemasolevate probleemsete tehnoseadmete
väljavahetamisest või mürasummutusmeetmete rakendamisest. Projekteeritavad uued tehnoseadmed
ja tootmisliinid tuleb planeerida ja rajada nii, et nad ei põhjustaks häirivust ja vastaks kehtivatele
nõuetele. Suuremate tööstusobjektide puhul tuleb rakendada järelkontrolli meetmeid (mürataseme
kontrollmõõtmised).
Vähese mürasaastega sõidukite kasutamine
Kaasaegsed ühistranspordivahendid on oluliselt väiksema müraemissiooniga kui 15-20 aastat tagasi
ning arengutrendid näitavad keskkonnasõbralike (lisaks mürale ka väiksema heitgaaside emissiooniga)
ühistranspordisõidukite kasutuselevõtu jätkuvat suurenemist. Samas kui bussiliiklus moodustab
konkreetse tänava liiklusest ainult mõne protsendi ei ole summaarne müra vähenemine kuigi suur. Pikas
perspektiivis võib suurem positiivne mõju avalduda koos laiaulatuslikuma keskkonnasõbralike
erasõidukite (elektri- ja hübriidautod) kasutuselevõtuga.
Sõiduteede tehnilise seisundi parandamine
Auklik teepinnas võib põhjustada märgatavat mürataseme suurenemist (eriti suure raskeveokite
osakaaluga teelõigus), seetõttu on teede ja tänavate remont ning korrashoid ebasoovitava müra tekke
vältimisel suure tähtsusega.
Uute teede ja tänavate (eelkõige siiski maanteede) ehitamisel on välja töötatud spetsiaalsed poorsed
„vaiksed asfaldid“, kuid nende hooldus ja ehitamine on tavapärasest kallim ning asulasiseselt
(madalama piirkiiruse kontekstis) ei ole rehvi ja teepinna kontaktmüra vähendamine esmatähtis.
Sõidukiiruste kontrolli tõhustamine ja liikluskultuuri tõstmine
Liiklusrikkumiste üle järelevalve tõhustamine on positiivne nii müra piiramise kui liiklusohutuse
seisukohalt. Samas, kuni 10 km/h lubatud sõidukiiruse ületamine tõstab mürataset ainult 1-1,5 dB. Koos
teiste meetmetega (rangem kiiruspiirang, „lamav politseinik“) on võimalik positiivset mõju suurendada.
Müra levikut piiravad meetmed
Müratõkkeseinte ja müratõkkevallide rajamine
Müratõkkeseinte rajamine on sageli kõige efektiivsem ning samas tihti ka kõige kallim meede kõrge
müratasemega piirkonnas elutingimuste märgatavaks parandamiseks. Soodsa müratõkkeseina
asukoha korral (võimalikult müraallika ehk reeglina sõidutee lähistel) on vahetult ekraani taga võimalik
mürataset vähendada enam kui 10 dB.
Madalate eramajade teepoolsel fassaadil ja õuealal heade tingimuste tagamiseks on müratõkkeseinte
rajamine reeglina efektiivne lahendus. Samas on müratõkkeseinte rajamine võimalik eelkõige selleks
linnaruumiliselt sobivates asukohtades ja viisil (keskuste alal ei ole reeglina sobilik).
Korruselamute puhul müratõkete efektiivsus kõrgematel korrustel väheneb, reeglina ei ole 3. korrusel
positiivne efekt enam kuigi märgatav. Lisaks puudub korruselamute piirkonnas reeglina teepoolsel küljel
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ka aktiivselt kasutatav õueala (nt mänguväljak) ning pigem on kortermajade puhul otstarbekas lähtuda
heade tingimuste tagamisest hoonete siseruumides.
Eramajade tänavaäärsete aedade helikindlamaks muutmine
Uute müratõkkeseinte rajamine on reeglina kulukas ning märgatava (kuid siiski mõnevõrra väiksema)
efekti saavutamiseks võib olla sobivam olemasolevate teepoolsete aedade tihendamine ja kõrgemaks
ehitamine.
Välispiirete heliisolatsiooni parandamine
Aladel, kus mürataset välisõhus on keeruline või ebaotstarbekas vähendada (korrusmajad) tuleb
lähtuda hoonete vaikust nõudvates ruumides heade akustiliste tingimuste tagamisest hoone välispiirde
heliisolatsiooni parandamise teel. Efekt mürahäiringu vähendamisel ja elukvaliteedi parandamisel võib
olla tähelepanuväärne. Müra suhtes tundlikuma funktsiooniga hoonete ja pindade rajamisel
tiheasustusega linnakeskkonnas tuleb järgida hoonete välispiirete heliisolatsiooninõudeid käsitlevat
standardit EVS 842:2003 Ehitiste heliisolatsiooninõuded. Kaitse müra eest.
Haljastuse osakaalu suurendamine
Tavapärase haljastuse positiivne mõju avaldub eelkõige psühholoogiliselt – kui müraallikas ei ole
visuaalselt tajutav võib ka mürahäiring väiksemaks osutuda. Müratasemete reaalselt tuntavaks
vähendamiseks (müratõkkeseintega võrreldava efekti saavutamiseks) peab tiheda kõrghaljastuse laius
olema vähemalt 20-30 m, soovitatavalt veelgi enam. Haljastuse efekt mürahäiringu vähendamisel on
reeglina suurem kui reaalne mürataseme vähenemine (mis on väiksem kui müratõkkeseina puhul),
avaldudes koos linnaruumi kvaliteedi üldise paranemisega. Seetõttu ei saa alahinnata ka kitsamate
(paarirealiste) haljastusribade positiivset mõju elukvaliteedi parandamisel, kuid ainult müra
vähendamise aspekti rõhutamine ühe-kahe realiste hõredate haljastusribade puhul ei ole korrektne.
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