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1 SISSEJUHATUS
Keila linna välisõhu mürakaardi eesmärk on anda informatsiooni keskkonnamüra levikust ning
võimaldada müra ohjamise meetmete kavandamist. Tegu on esimese tervet linna hõlmava müra
kaardistamisega Keila linnas.
Keskkonnamüra on soovimatu või kahjulik välisõhus leviv heli, mille tekitab inimene oma tegevusega,
sealhulgas maantee- ja raudteeliikluse ning tööstusettevõtete tekitatud müra. Keskkonnamüra hulka
ei loeta olmemüra, meelelahutusürituste müra, töökeskkonna müra ja riigikaitseliste tegevuste müra.
Atmosfääriõhu kaitse seaduse § 63 kohaselt koostatakse välisõhu mürakaart olulist mürahäiringut
põhjustavate müraallikate ja nendest ümbritsevasse piirkonda leviva müra kohta. Mürakaardi
koostamise aluseks on müra normtaseme ületamine või elanike põhjendatud kaebuste korral tehtud
mõõtmised, mis kinnitavad olulist mürahäiringut.
Keila linna mürakaart hõlmab linna haldusterritooriumi ning on koostatud arvutuste teel.
Alusandmetena kasutati Keila linnavalitsuselt saadud informatsiooni, linna territooriumil paiknevatel
tootmisaladel teostatud müraallikate kaardistamisi, Keila linna üldplaneeringu koostamise raames
teostatud liiklusuuringu andmeid ning ASi Eesti Raudtee ja Eesti Liinirongid ASi andmeid rongiliikluse
kohta.
Keila linna mürakaartidel on esitatud aasta keskmine päevaperioodi ja ööperioodi liiklusmüra (sh
raudteeliikluse müra), tööstusmüra ning summaarse müra tase.
Mürakaardi andmeid saab Keila linn aluseks võtta planeeringute koostamisel ja
projekteerimistingimuste seadmisel ning andmed on aluseks Keila linna müra vähendamise
tegevuskava koostamisel.
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2 MÜRAKAARDI ALA
Mürakaart on koostatud Keila linnale selle haldusterritoriaalsetes piirides. Linna pindala on 11,25 km2.
Statistikaameti andmetel oli linna elanike arv 01.01.2019 seisuga 9910 elanikku ning asustustihedus
881 elanikku/km21.
Mürakaardi koostamisel võeti arvesse nii Keila linna territooriumil asuvad kui ka sellest väljapoole
jäävad, kuid linna mürataset mõjutavad olulised müraallikad.
Linna peamisteks müraallikateks on teedel ja tänavatel toimuv liiklus ning tootmisettevõtete tegevus.
Liiklusmüra seisukohast olulisemateks teedeks ja tänavateks võib lugeda järgmiseid:
•

Tallinn-Paldiski mnt (mnt nr 8),

•

Tallinna ringtee (mnt nr 11),

•

Keila-Haapsalu mnt (mnt nr 17),

•

Keila-Ääsmäe mnt (mnt nr 11370),

•

Keila-Ohtu mnt (mnt nr 11371)

•

Paldiski mnt,

•

Ülesõidu tänav,

•

Luha tänav,

•

Piiri tänav,

•

Pargi tänav,

•

Jõe tänav,

•

Tähe tänav,

•

Koidu tänav,

•

Eha tänav,

•

Põhja tänav,

•

Ehitajate tee,

•

Kruusa tänav.

Keila linna läbivad ka Tallinn-Paldiski ja Tallinn-Riisipere raudteetrassid. Tallinn-Paldiski trassil liiguvad
nii reisi- kui kaubarongid, Tallinn-Riisipere trassil reisirongid.
Olulisema tööstusmüra piirkonnana saab Keilas välja tuua Harju KEK tööstusala linna põhjaosas. Sellele
lisaks on müra kaardistamisel arvesse võetud ka linna lõunapiirkonnas paikneva tootmisala (Tööstuse
tänava tootmisala) olulisemad tööstusmüra allikad.

1

www.stat.ee (26.09.2019)
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Joonis 1. Keila linna olulisemad kaardistatud müraallikad

3 HINDAMISMEETODID JA LÄHTEANDMED
3.1 Müra mõõtmised
Keila linnas puudus alusinformatsioon tööstusmüra taseme ja täpsemate tööstusmüra allikate kohta.
Seetõttu viidi mürakaardi koostamisel läbi olulisemate tööstusmüra allikate kaardistamine ja nende
müraemissioonide mõõtmine.
Müraallikate müra mõõtmine allikate kaupa võimaldab täpsemat müraemissiooni hindamist ja müra
modelleerimist, kui territooriumite piiril või elamute juures teostatud mõõtmised. Seda tulenevalt
asjaolust, et allikate mõõtmisel on mõõtmistulemustes minimeeritud teiste võimalik allikate mõju ja
muu foon. Näiteks on elamute juures teostatud mõõtmiste puhul enamasti keeruline või võimatu
tuvastada, kui suures osas täpselt panustab mõõtmistulemusse lähedal paiknev tööstusettevõte, kui
palju tänavalt kostuv liiklusmüra ja kui palju õuealadelt kostuvad olmehelid.
Müra mõõtmised teostati järgmiste ettevõtete tootmisterritooriumil2:
•

AS Draka Keila Cables,

•

Ensto Ensek AS Keila tehas,

•

Glamox HE AS,

•

Pritsistuudio/Claris Consult OÜ,

•

Saajos AS.

Müra mõõtmised teostati juulis 2019 (05.07.2019 ja 08.07.2019).
Mõõtmised teostati lühiajaliste mõõtmistena peamiste müraallikate juures lähtudes põhimõttest, et
mõõtmistulemused kajastaksid reaalset müraallika tekitatud müra.
Müra mõõdeti võimalusel iga müraallika kaupa, müra tekitavatele seadmetele võimalikult lähedal
(Joonis 2). Mõõtmistulemusi kasutati sisendina müra modelleerimisprogrammis müraallikate
emissiooni arvutamisel.

Joonis 2. Tööstusmüra allika mõõtmine Keila linnas

2

ASi Draka Keila Cables ja Ensto Ensek ASi puhul teostati mõõtmised lisaks ka väljaspool tootmisterritooriumi.
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Müra mõõtmised teostati akrediteeritud labori poolt vastavalt keskkonnamüra standardile ISO 19962.
Müramõõteseadmena kasutati IEC 61672 klass 1 vastavat müramõõteseadet (Larson Davis LD 831).
Enne ja pärast iga mõõtmist kontrolliti müramõõteseadmete kalibreeritust IEC 60942 nõuetele vastava
akustilise kalibraatoriga LD Cal 250.
Müra mõõtmistulemuste analüüsil määrati müraspektris tonaalsuse või impulsiivsuse esinemine ning
nende olemasolul arvestati vastava korrektsiooniga.
Müra mõõtmiste tulemused on esitatud koondtabelis käesoleva töö lisas (Lisa 2).
Lisaks teostati Keila linnas lühiajalisi pistelisi mürataseme kaardistusi müra mudeli kontrollimiseks ja
korrigeerimiseks. Müra mõõtmispunktide ja lühiajalise mürataseme kaardistamise asukohtade
ülevaade on toodud järgneval joonisel (Joonis 3).
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Joonis 3. Müra mõõtmispunktid

3.2 Arvutusmeetodid ja -tarkvara
Kogu linna katvad mürakaardid koostati arvutimodelleerimise abil.
Keskkonnaministri 20. oktoobri 2016. a määrusega nr 39 „Välisõhu mürakaardi, strateegilise
mürakaardi ja müra vähendamise tegevuskava sisu kohta esitatavad tehnilised nõuded ja koostamise
kord” sätestatakse nõuded välisõhu mürakaardi ja müra vähendamise tegevuskava koostamiseks.
Seejuures ei ole Eestis kehtestatud siseriiklikke arvutusmeetodeid müratasemete prognoosimiseks.
Müra hajumise hindamiseks kasutati Wölfel Messsysteme Software GmbH & Co väljatöötatud müra
hindamise tarkvara IMMI 2017. IMMI vastab Euroopa Parlamendi ja Nõukogu Direktiivi 2002/49/EÜ
25. juuni 2002 nõuetele, mis on seotud keskkonnamüra hindamise ja kontrollimisega ning võimaldab
teha arvutusi strateegilisele mürakaardile ettenähtud mahus. IMMI sisaldab direktiivis ja selle lisades
nimetatud arvutusmeetodeid liiklus- ja tööstusmüra modelleerimiseks.
Müra kaardistamisel kasutati järgmisi soovituslikke arvutusmeetodeid:
•

autoliikluse müra – Prantsusmaa riiklik meetod NMPB-Routes-96 (SETRA-CERTU-LCPC-CSTB);

•

raudteeliikluse müra – Madalmaade meetod „Reken- en meetvoorschrift Railverkeerslawaai ’96.
Ministerie Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer“ (RMR);

•

tööstusmüra – ISO 9613-2 „Acoustics – Abatement of sound propagation outdoors, Part 2: General
method of calculation”.

Arvutuste teostamiseks koostati kolmemõõtmeline lihtsustatud maastikumudel. Maastikumudeli
koostamisel kasutati Eesti topograafia andmekogu ruumiandmeid (Maa-amet, 2019) – maa kõlvikulist
jaotust ja hoonete paiknemist Eesti Põhikaardi alusel ning kõrgusandmeid Eesti Põhikaardi reljeefikihi
alusel.
Maastikumudelisse sisestati olemasolevad müratõketena toimivad objektid (Harju KEK piirkonda
ümbritsev betoonaed, Karjaküla tee nr 11194 alguses olev puust müratõke) vastavalt kohapealsele
kaardistusele.

Joonis 4. Väljavõte kolmemõõtmelisest müramudelist
Müra modelleerimisel tuleb arvesse võtta maapinna akustilisi omadusi. Selleks määrati maapinnale
põhikaardil määratletud maakasutuse põhjal helineeldekoefitsiendid. Helineeldekoefitsendid määrati
vastavalt pinnakatte helineelde omadustele vahemikus 0 - 1, kus 0 vastab akustiliselt kõvale (helilaineid
peegeldavale) pinnale ning 1 akustiliselt pehmele (heli neelavale) pinnale. Haljastusega kaetud aladele
määrati
helineeldekoefitsendiks
0,8
(akustiliselt
pehme
pind);
kõvakattega
teedele/platsidele/tootmisterritooriumitele 0,2 (akustiliselt kõva pind) ning segaaladele (nt õuealad)
0,5 (akustiliselt kõva pind vaheldub pehmega).
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Müratasemete arvutused Keila linna territooriumil teostati 2 m kõrgusel maapinnast. Mürakaartide
arvutusruudustiku sammuks oli 5 x 5 m.
Müratasemete arvutustes kasutati siseriiklikke müraindikaatoreid Ld ja Ln. Õhtuse arvestusperioodi
puhul arvestati häirivuse korrektsiooniga +5 dB.
Koostatud mürakaartidel on esitatud päeva ja öö ekvivalentne müratase, arvestatuna kogu aasta
peale.
Mürakaartidel esitatud müraindikaatorite täpsem ülevaade on esitatud ptk 4.

3.3 Teede liiklusmüra hindamine
Teedel ja tänavatel toimuvast liiklusest tuleneva müra hajumine keskkonnas arvutati Prantsuse riikliku
standardi XP S 31-133 ja arvutusmeetodi NMPB-Routes-96 alusel. XP S 31-133 on Euroopa Liidu poolt
soovituslik teetranspordi müra hindamise standard kuni ühtsele arvutusmeetodile üleminekuni.
Standard võtab arvesse pinnaseefekti, hoonete kõrgust ning absorbeerimisvõimet ning maastiku
kõrguselist varieerumist.
Keila linna mürakaardi koostamisel arvestati vastavalt Keila linnavalitsuse koostatud lähteülesandele
Keila linna üldplaneeringu raames koostatud liiklusuuringu liiklusmudeli andmetega (Joonis 5)3.

Joonis 5. Väljavõte liiklusuuringu liiklusmudelist. Stratum OÜ, 2019.
Mürakaardi koostamisel arvestati teede või tänavatega, mille ööpäevane keskmine liiklussagedus on
võrdne või ületab 400 sõidukit ööpäevas. Kui tänava lõikes liiklussagedus varieerus, arvestati tänav
müra modelleerimisel arvesse siiski kogu ulatuses.
Vastavalt liiklusmudeli andmetele arvestati mürakaardi koostamisel, et sõidukite liiklusest toimub
65,6% päevasel (kell 7-19), 20,5% õhtusel (kell 19-23) ja 13,9% öisel ajal.

3

Stratum OÜ. 2019.
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Kerge ja raskeliikluse osakaalu jaoks arvestati vastavalt liiklusmudeli andmetele Keila linna tänavatele
vastavateks osakaaludeks:
•

Jaotusmagistraalidel - sõiduautod ja pakiautod 96% ning veoautod, autobussid ja autorongid 4%;

•

kohalikud jaotustänavad - sõiduautod ja pakiautod 97% ning veoautod, autobussid ja autorongid
3%;

•

kõrvaltänavad ja kvartalisisesed tänavad - 100% sõiduautod ja pakiautod;

Maanteede puhul arvestati Keila liiklusuuringu ja Maanteeameti püsiloenduspunktide andmetega.
Jaotused jäid erinevates lõikudes vahemikku 96-98% sõiduautod ja pakiautod, ning 2-4% veoautod,
autobussid ja autorongid.
Sõidukite kiirusena arvestati lubatud suurimat piirkiirust konkreetsel teelõigul. Valdavalt on mürakaarti
hõlmatud teedel ja tänavatel lubatud piirkiiruseks 50 km/h, maanteedel lõiguti 70 km/h ja 90 km/h.
Müraarvutustes kasutatud Prantsusmaa siseriiklik meetod annab valikud liiklusvoogude tüüpidele
(sujuv või pulseeriv liiklusvoog). Keila linna müraarvutustes on kasutatud linnakeskkonnale
iseloomulikku pulseerivat liiklusvoogu.

3.4 Raudteeliikluse müra hindamine
Keila linna läbival raudteel liiguvad nii reisirongid kui kaubarongid.
Vastavalt müra direktiivile 2002/49/EÜ on raudteetranspordi müra soovituslik arvutusmeetod kuni
ühtsele arvutusmeetodile üle minekuni Madalmaade raudteemüra arvutusmeetod (RMR). RMR
arvutusmeetodi kohaselt on rongid klassifitseeritud meetodis (arvutusviis SRM II) kasutatavatesse
kategooriatesse.
Mürakaardi koostamise käigus on Keila linna läbivale raudteele leitud kõige paremini sobivad
rongitüübid ja rööbaste seisukorra andmed, et tagada arvutustulemuste võrreldavus reaalse
olukorraga.
Müratasemete modelleerimisel on kasutatud järgmisi kategooriaid:
•

elektrireisirong – Madalmaade meetodi rongi kategooria 3;

•

kaubarong – Madalmaade meetodi rongi kategooria 4.

Mürakaardi koostamisel on rongide liiklussageduse aluseks võetud AS Eesti Liinirongid ja AS Eesti
Raudteelt saadud andmed. (Tabel 1 ja Tabel 2). Keila linna läbivad ainult elektrilised reisirongid.
Reisi- ja kaubarongide kiiruste arvestamisel on lähtutud AS Eesti Raudtee kehtestatud rongide
lubatavaid sõidukiiruseid (seisuga 18.12.2018).4
Tabel 1. Reisirongide aasta keskmine liiklussagedus
Ronge
ööpäevas

Keskmine
vagunite arv
rongi kohta

Ronge tunnis
kell 07.0019.00

Ronge tunnis
kell 19.0023.00

Ronge tunnis
kell 23.0007.00

Tallinn-Keila

78,4

4

4,5

3,8

1,1

Keila-Paldiski

38,6

4

2,1

2,3

0,5

Keila-Riisipere

24,0

4

1,6

1,1

0,1

Lõik

AS Eesti Raudtee käskkiri nr 1-3.2/1 „Lubatavate sõidukiiruste kehtestamine jaamavahedel, jaamade peateedel
ja vastuvõtu-saateteedel“
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Tabel 2. Kaubarongide aasta keskmine liiklussagedus

Lõik
Tallinn-Paldiski

Ronge
ööpäevas

Keskmine
vagunite arv
rongi kohta

Ronge tunnis
kell 07.0019.00

Ronge tunnis
kell 19.0023.00

Ronge tunnis
kell 23.0007.00

2,2

19,6

0

0

0,3

3.5 Tööstusmüra ja tehnoseadmete müra hindamine
Tööstus- ja tehnoseadmete müra hindamiseks viidi Keila linna tootmisterritooriumitel läbi
statsionaarsete müraallikate kaardistus ja nende tekitatud müra mõõtmine. Müraallikate
kaardistamisel ja mõõtmisel kaardistati kõik tootmisterritooriumitel paiknevad (üksik)müraallikad ning
tehnoseadmed.
Ettevõtetelt koguti eelnevalt küsitlusega andmed nende tööaja, müra tekitavate tegevuste ja
seadmete kohta. Saadud informatsiooni täpsustati vajadusel kohapeal või peale mõõtmistulemuste
analüüsi.
Müra mõõtmised teostati juulis 2019 (05.07.2019 ja 08.07.2019). Müra mõõtmiste ülevaade on
esitatud ptk 3.1. Müra mõõtmiste tulemused on esitatud aruande lisas (Lisa 2).
Müra mõõtmiste alusel selgitati järgmiste ettevõtete/asutuste territooriumil paiknevate müraallikate
müra: AS Draka Keila Cables, Ensto Ensek AS, Pritsistuudio/Claris Consult OÜ, Glamox HE AS, Saajos AS.
Lisaks teostati Keila linnas lühiajalisi pistelisi mürataseme kaardistusi müra mudeli kontrollimiseks ja
kalibreerimiseks.
Mõõtmistulemuste alusel arvutati müraarvutusprogrammis igale kaardistatud müraallikale
(seadmele/tegevusele) müraemissioon.
Mõõtmiste käigus tuvastati ühtlasi müraallika suurus, kõrgus maapinnast jm olulised aspektid, mis
võeti arvesse müra hajumise arvutamisel.
Vastavalt ettevõtetelt saadud andmestikule arvutati igale seadmele või tootmisprotsessile aasta
keskmine töötundide arv, mille alusel leiti müraallika keskmine töötundide arv päeval, õhtul ja öösel.
Mürakaardid kajastavad seega aasta keskmist mürataset ja võtavad arvesse ka tavapäraseid
tootmisseisakuid.
Harju KEK tootmisterritooriumil arvestati lisaks mõõdetud müra punktallikatele ka tootmishooneid
ümbritsevad alad müra pindallikatena, kus toimub transpordi- ja ladustamistegevus ning kus polnud
kaardistamise tulemusel võimalik konkreetseid müraallikad välja selgitada.
Antud pindallikate määramisel võeti aluseks Euroopa Komisjoni töörühma juhendmaterjal
strateegilisele mürakaardistamisele5 ning määrati üldiseks müratasemeks ärimaade müra emissiooni
tase 60 dB päeval ja õhtul ning 45 dB öösel. Ettevõtete territooriumite kaupa korrigeeriti vajadusel
päevast väärtust vastavalt mürataseme kaardistuste (pisteliste kontrollmõõtmiste) tulemustele.

5

European Commission Working Group Assessment of Exposure to Noise (WG-EAN), 2006. Good Practice Guide
for Strategic Noise Mapping and the Production of Associated Data on Noise Exposure

13/20

Keila linna välisõhu mürakaart

4 ÜLEVAADE MÜRANORMIDEST
Keskkonnamüra on Eestis reguleeritud peamiselt järgmiste õigusaktidega:
•

atmosfääriõhu kaitse seadus (RT I, 05.07.2016, 1);

•

keskkonnaministri 16.12.2016 määrus nr 71 „Välisõhus leviva müra normtasemed ja mürataseme
mõõtmise, määramise ja hindamise meetodid“ (RT I, 21.12.2016, 27);

•

keskkonnaministri 20. oktoobri 2016. a määrus nr 39 „Välisõhu mürakaardi, strateegilise
mürakaardi ja müra vähendamise tegevuskava sisu kohta esitatavad tehnilised nõuded ja
koostamise kord” (RT I, 21.10.2016, 13);

•

rahvatervise seadus (RT I 1995, 57, 978);

•

sotsiaalministri 4. märtsi 2002. a määrus nr 42 „Müra normtasemed elu- ja puhkealal, elamutes
ning ühiskasutusega hoonetes ja müratasemete mõõtmise meetodid”( RTL 2002, 38, 511).

Keskkonnaministri 16.12.2016 määrus nr 71 „Välisõhus leviva müra normtasemed ja mürataseme
mõõtmise, määramise ja hindamise meetodid“ sätestab müra normtasemed. Müra normtasemete
sätestamisel on lähtutud ajaperioodist, müraallika liigist, müra iseloomust ja hoonestatud või
hoonestamata ala kategooriast.
Müraindikaator on kahjuliku mõjuga seotud keskkonnamüra kirjeldamise füüsikaline skaala.
Eristatakse päeva- ja öömüraindikaatorit.
•

Päevamüraindikaator Ld on aasta kõikide päevaaegade alusel kindlaksmääratud A-korrigeeritud
pikaajaline keskmine helirõhutase, mis iseloomustab müra häirivat mõju päeval kohaliku aja järgi
kell 7.00-23.00.
Kogu

päeva

müra

hinnatud

tase

arvutatakse

järgmise

valemiga:

kus Lr,T1 on müra hinnatud tase päeval (kell 7.00-19.00) ja Lr,T2 on müra hinnatud tase õhtul (kell
19.00-23.00).
Valemist nähtub, et õhtusele ajale rakendub 5 dB parandustegur võtmaks arvesse müra suuremat
häirivust puhkeperioodil.
•

Öömüraindikaator Ln on aasta kõikide ööaegade alusel kindlaksmääratud A-korrigeeritud
pikaajaline keskmine helirõhutase, mis on unerahu rikkuva müra indikaator ja iseloomustab
unerahu rikkumist öösel kohaliku aja järgi kell 23.00-7.00.

Müra normtasemed on müraindikaatorite suurimad lubatud arvsuurused, mis sõltuvad müra liigist
(liiklusmüra, tööstusmüra) ning maa-ala iseloomust.
Müra normtasemeteks on piirväärtus ja sihtväärtus:
•

müra piirväärtus on suurim lubatud müratase, mille ületamine põhjustab
keskkonnahäiringut ja mille ületamisel tuleb rakendada müra vähendamise abinõusid;

•

müra sihtväärtus on suurim lubatud müratase uute planeeringutega aladel (rakendatakse uute
müratundlike alade planeerimisel ehk üldplaneeringu järgse juhtotstarbe muutmisel).

olulist

Kehtestatud normtaseme suurus sõltub maa-ala kasutusest. Maa-alad jaotatakse vastavalt
üldplaneeringu kohasele maakasutuse juhtotstarbele järgmiselt:
•

I kategooria – virgestusrajatise maa-alad;
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•

II kategooria – haridusasutuse, tervishoiu- ja sotsiaalhoolekandeasutuse ning elamu maa-alad,
rohealad;

•

III kategooria – keskuse maa-alad;

•

IV kategooria – ühiskondliku hoone maa-alad;

•

V kategooria – tootmise maa-alad;

•

VI kategooria – liikluse maa-alad.

Suurim lubatud ekvivalentne müratase on kategooriate kaupa esitatud alljärgnevas tabelis (Tabel 3). V
ja VI kategooria aladele müra normtasemeid määratud ei ole.
Tabel 3. Lubatud ekvivalentsed liiklus- ja tööstusmüra normtasemed (LAeq, dB) sõltuvalt kategooriast
Kategooria

I kategooria

II kategooria
III kategooria
IV kategooria
1

Aeg, indikaator

Piirväärtus

Sihtväärtus

Liiklusmüra

Tööstusmüra

Liiklusmüra

Tööstusmüra

päev, Ld

55

55

50

45

öö, Ln

50

40

40

35

päev, Ld

60/65

1

60

55

50

öö, Ln

55/601

45

50

40

päev, Ld

65/701

65

60

55

1

50

50

45

öö, Ln

55/60

lubatud müratundliku hoone teepoolsel küljel

Summaarse mürakaardi võrdlemisel müra normtasemega on üldjuhul asjakohane võtta aluseks
liiklusmüra normtasemed, mis on kõrgemad.
Keila linna välisõhu mürakaart on koostatud paralleelselt Keila linna uue üldplaneeringu koostamisega.
Sellest tulenevalt ei ole mürakaartidele kantud maakasutuse kategooriaid, vaid mürakaart on üheks
aluseks üldplaneeringu koostamisel ning kategooriate seadmisel.
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5 MÜRA KAARDISTAMISE TULEMUSED
Müra kaardistamise tulemused on esitatud graafiliste mürakaartidena aruande lisas (Lisa 1).
Mürakaartidel on esitatud:
•

liiklusmüra ehk auto- ja rongiliikluse tekitatud aasta keskmine müra hinnatud tase,

•

tööstusmüra aasta keskmine müra hinnatud tase,

•

liiklus- ja tööstusmüra aasta keskmine müra summaarne hinnatud tase.

Arvutuslik müratase on kaartidel kajastatud järgmiste müravahemikena: 35-40, 40-45, 45-50, 50-55,
55-60, 60-65, 65-70, 70-75, 75-80 ja >80 dB.
Alljärgnevas tabelis on esitatud erinevate müratsoonide pindalad summaarse (kumuleeruva) müra
päevamüraindikaatori Ld alusel. Tabelis kajastub kogu Keila linna territoorium, s.t kõrgema taseme
müratsoonide pindalast hõlmavad suurema osa tööstusterritooriumid, teede maa-ala jms.
Tabel 4. Keila linna territooriumi pindalaline jaotumine erinevatesse mürataseme vahemikesse
päevase summaarse mürataseme alusel
Ld, dB
Pindala, ha

35-40
147,7

40-45
278,9

45-50
290,1

50-55
181,7

55-60
122,6

60-65
62,7

≥65
38,2

Linna mürakaardist järeldub, et linna müratase on enim mõjutatud eelkõige teedel ja tänavatel
toimuvast liiklusmürast. Tööstusmüra ja raudteeliikluse müra panus linna üldisesse müraolukorda on
tunduvalt väiksem.
Mürasituatsioon vajab enam tähelepanu kesklinna piirkonnas ning linna põhjaosas.
Liiklusmüra seisukohast on probleemseimad alad vahetult kõrgemate liiklussagedustega maanteede
(Tallinn-Paldiski ja Keila-Haapsalu) ja tänavate (Luha tn, Paldiski mnt, Ülesõidu tn) ääres.
Kuigi linnasiseste teede ja tänavate liiklussagedus pole, võrreldes suuremate linnadega või
maanteedega, väga kõrge, on linna eluhoonete väljakujunenud ehitusjoon suures osas tänavaservale
küllalt lähedal. Eluhoonete ja tänava vahel puudub müra vähendav puhver, mistõttu on eluhoonete
juures eeldatavalt häiringut põhjustav liiklusmüra tase. Kõrgemad müratasemed hoonete fassaadidel
iseloomustavadki üldjuhul tänavale lähedal paiknevaid ja/või mitme müraallika mõjualasse jäävaid
elamuid.
Arvestatav mõju liiklusmüra tasemele on ka Keila linna läbival raudteetrassil, mis koosmõjus
autoliiklusega tõstab liiklusmüra taset raudteed ümbritsevatel tänavatel.
Keila linna peamised tööstusmüraallikad asuvad Harju KEKi tööstusalal. Tööstusmüra allikate puhul on
osaliselt tegemist kõrgete müraallikatega (nt katustel paiknevad süsteemid), mistõttu levib müra
küllalt kaugele. Kõrgem müratase esineb siiski peamiselt tööstusmüra allikate vahetus ümbruses.
Summaarses müratasemes jääb tööstusmüra osakaal Keila linnas siiski pigem tagasihoidlikuks.
Eelkõige tuleb tööstusmüra tasemele tähelepanu pöörata tulenevalt sellele seatud rangematele
müranormidele, võrdluses liiklusmüraga. Tööstusmüra kõrgema taseme saab välja tuua Ehitajate tee
ääres.
Linna vaikseimad piirkonnad paiknevad linna lääne- ja idaosa suurematel rohealadel. Linna vaiksete
aladena toimivad mürakaardi koostamise ajal Niitvälja looduslikud alad koos Tammiku tee äärsete
aladega ning Keila mõisa park (Jõepark).
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peateedel ja vastuvõtu-saateteedel“, http://www.evr.ee/files/Lisa-1-Rongide-lubatav-soidukiirus.xls
AS Eesti Liinirongid esitatud rongiliikluse andmed (kiri 28.08.2019)
ERC Konsultatsiooni OÜ, 2016. Püsiloenduspunktide liikluskoosseisu ja kiiruse uuring
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keskkonnamüra hindamine ja kontrollimisega.
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calculation“
Keskkonnaministri 16.12.2016 määrus nr 71 „Välisõhus leviva müra normtasemed ja mürataseme
mõõtmise, määramise ja hindamise meetodid“ (RT I, 21.12.2016, 27)
Keskkonnaministri 20.10.2016. a. määrus nr 39 „Välisõhu mürakaardi, strateegilise mürakaardi ja müra
vähendamise tegevuskava sisu kohta esitatavad tehnilised nõuded ja koostamise kord“ (RTI,
21.10.2016,13)
Maa-ameti avalikud ruumiandmekogud
Madalmaade siseriiklik meetod. „Reken- en meetvoorschrift Railverkeerslawaai ’96. Ministerie
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer“
Prantsusmaa siseriiklik arvutusmeetod. NMPB-Routes-96 (SETRA-CERTU-LCPC-CSTB)", Prantsusmaa
Teatajas (Journal Officiel) 10. mail 1995 pealkirja all "Arrêté du 5 mai 1995 relatif au bruit des
infrastructures routières, Article 6“
Statistikaameti avalik andmebaas, www.stat.ee
Stratum OÜ, 2019. Keila linna liiklusuuringu liiklusmudel.
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7 LISAD
Lisa 1. Mürakaardid
1.1. Liiklusmüra, päevamüra indikaator Ld (ajavahemik 7.00-23.00)
1.2. Liiklusmüra, öömüra indikaator Ln (ajavahemik 23.00-7.00)
1.3. Tööstusmüra, päevamüra indikaator Ld (ajavahemik 7.00-23.00)
1.4. Tööstusmüra, öömüra indikaator Ln (ajavahemik 23.00-7.00)
1.5. Summaarne müratase, päevamüra indikaator Ld (ajavahemik 7.00-23.00)
1.6. Summaarne müratase, öömüra indikaator Ln (ajavahemik 23.00-7.00)
Lisa 2. Müra mõõtmistulemused
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Lisa 1. MÜRAKAARDID
Lisatud eraldiseisvate failidena
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Lisa 2. MÜRA MÕÕTMISTULEMUSED
Lisa 2 - 1. Tööstusmüra allikate mõõtmistulemuste koondtabel

Mõõtmine

Mõõtmiskoha
kirjeldus

Draka 1

Katusel asuva
jahuti/ventilatsiooniseadme müra

Draka 2

Ensto 1

Ensto 2

Ensto 3

Glamox

Pritsistuudio

Saajos

Mõõdetud
maksimaalne
müratase
LAmax, dB

Mõõdetud
minimaalne
müratase
LAmin, dB

Kuupäev

Kellaaeg

Mõõdetud
LAeqT, dB

05.07.19

10:15-10:25

72,5

80,6

71,1

05.07.19

10:27-10:37

71,6

81,6

70,2

05.07.19

10:44-10:54

71,2

71,2

69,2

Väljaspool
tootmisterritooriumi
tootmishoone katusel
asuva
jahuti/ventilatsiooniseadme müra

08.07.19

16:04-16:14

58,4

73,6

51,1

08.07.19

16:14-16:24

57,2

69,2

51,2

08.07.19

16:25-16:35

58,4

78,4

50,7

Ventilatsiooni- ja
kompressoriseadmete
väljalaske müra
(tootmishoone seinal)

08.07.19

13:43-13:53

60,9

70,8

57,3

08.07.19

13:55-14:05

59,5

64,8

56,2

08.07.19

14:06-14:16

58,1

62,1

55,8

Tootmishoone katusel
asuva
jahutus/ventilatsiooniseadme müra

08.07.19

14:56-15:06

75,5

81,4

73,4

08.07.19

15:07-15:17

75,4

77,0

73,8

08.07.19

15:18-15:28

75,4

77,1

73,2

Ventilatsiooni- ja
kompressoriseadmete
väljalaske müra
(tootmishoone seinal),
väljaspool
tootmisterritooriumi

08.07.19

16:56-17:06

56,0

63,3

53,6

08.07.19

17:08-17:18

55,4

60,6

51,9

08.07.19

17:19-17:29

55,5

64,7

53,3

05.07.19

12:11-12:21

74,5

75,9

71,0

05.07.19

12:23-12:33

74,5

75,7

72,7

05.07.19

12:34-12:44

74,5

75,8

73,6

05.07.19

16:16-16:26

82,1

87,6

60,9

05.07.19

16:26-16:36

80,8

87,1

61,6

05.07.19

16:36-16:46

82,4

89,8

60,8

05.07.19

14:50-15:00

65,2

88,4

54,5

05.07.19

15:01-15:11

68,5

84,0

57,4

05.07.19

15:13-15:23

67,4

78,6

56,6

Katusel asuva
ventilatsiooni
väljalaske müra
Pritsistuudio liiva-,
sooda-, klaasipritsi
müra
Tootmishoones
toimuv
tootmistegevus, müra
levik avatud ukse
kaudu

