
Järelevalve välisõhus leviva müra üle 

Piirkonna eri müraallikate tekitatud müratasemetele üldhinnangu või üldprognoosi andmiseks 

koostatakse välisõhu strateegiline mürakaart. Piirkonna välisõhu strateegilisele mürakaardile 

kantakse müra levikut põhjustavad saasteallikad, olemasoleva või prognoositava müra leviku 

ulatus, elanike ja ehitiste paiknevus, andmed elanike ja ehitiste arvu, ehitiste iseärasuste ja 

muu kohta.  

Seoses ülaltooduga paneb Välisõhu kaitse seaduse §135 Terviseametile uued ülesanded 

keskkonnamüra järelevalve osas: 

 

 1) kogub enda kätte välisõhu strateegilised mürakaardid ja välisõhus leviva müra 

vähendamise tegevuskavad; 

 2) kontrollib välisõhu strateegiliste mürakaartide ja välisõhus leviva müra vähendamise 

tegevuskavade vastavust käesolevas seaduses ja seaduse alusel kehtestatud õigusaktides 

sätestatud nõuetele; 

 3) kooskõlastab esitatud välisõhu strateegilised mürakaardid ja välisõhus leviva müra 

vähendamise tegevuskavad; 

 4) koostab välisõhu strateegilistes mürakaartides ja välisõhus leviva müra vähendamise 

tegevuskavades sisalduvate andmete koondi ja sisestab selle ning välisõhu müra kaardistamise 

tulemused elektroonilisse andmebaasi; 

 5) teeb koondandmed meedia kaudu avalikkusele teatavaks. 

 

Välisõhu strateegilise mürakaardi ja välisõhus leviva müra vähendamise tegevuskava koostab 

ning esitab kooskõlastamiseks Terviseametile: 

1) välisõhus leviva liiklusest tingitud müra põhjustaja, kui ta on üheselt määratav, nagu 

sadam, lennuväli, bussi- või raudteejaam; 

2) maantee omanik; 

3) raudtee omanik; 

4) tiheasustusega piirkonna kohaliku omavalitsuse organ. 

Välisõhu strateegilise mürakaardi ja välisõhus leviva müra vähendamise tegevuskava vaatab 

koostaja üle, vajaduse korral täiendab seda ja esitab kooskõlastamiseks Terviseametile 

vähemalt iga viie aasta järel. 

Välisõhu kaitse seaduse §135 toodule esitab hiljemalt 2007. aasta 30. juuniks 

kooskõlastamiseks välisõhu strateegilise mürakaardi ja hiljemalt 2008. aasta 18. juuliks 

välisõhus leviva müra vähendamise tegevuskava: 

1) tiheasustusega piirkonna kohaliku omavalitsuse organ, kui tema haldusterritooriumil elab 

vähemalt 250 000 elanikku; 

2) omanik, kelle maanteed kasutab üle kuue miljoni sõiduki aastas; 

3) omanik, kelle raudteed kasutab üle 60 000 raudteeveeremi aastas; 

4) omanik, kelle lennuväljal toimub üle 50 000 õhkutõusmise või maandumise aastas, välja 

arvatud kergelennukite kasutamine koolituse eesmärgil.  

Hiljemalt 2012. aasta 30. juuniks esitab kooskõlastamiseks välisõhu strateegilise mürakaardi 

ja hiljemalt 2013. aasta 18. juuliks välisõhus leviva müra vähendamise tegevuskava: 

1) tiheasustusega piirkonna kohaliku omavalitsuse organ, kui tema haldusterritooriumil elab 

vähemalt 100 000 elanikku; 

2) omanik, kelle maanteed kasutab üle kolme miljoni sõiduki aastas; 

3) omanik, kelle raudteed kasutab üle 30 000 raudteeveeremi aastas.  



Välisõhu strateegilisel mürakaardil esitatakse järgmised andmed: 

1) müraindikaatori abil kirjeldatud olemasolev, eelmine või prognoositav tulevane 

müraolukord; 

2) piirtasemete ületamine; 

3) teatava piirkonna elamute, koolide ja haiglate hinnanguline arv, mis on müraindikaatori 

eripiirtasemete alas; 

4) müraga kokkupuutuvate inimeste hinnanguline arv.  

Tegevuskava peab vastama järgmistele miinimumnõuetele ja selles peab olema vähemalt: 

1) tiheasustusega piirkonna kirjeldus, põhimaanteede, põhiraudteede või põhilennujaamade 

ning muude arvessevõetavate müraallikate loetelu; 

2) välisõhus leviva müra põhjustaja isikut identifitseerivad andmed; 

3) õigusliku raamistiku kirjeldus; 

4) käesoleva määruse §-des 3–6 määratletud ja esitatud kasutusel olevad müraindikaatorid ja 

nende piirväärtused; 

5) müra kaardistamise tulemuste kokkuvõte; 

6) andmed müraga kokkupuutuvate inimeste hinnangulise arvu ja üksikasjad parandamist 

vajavate olukordade ja probleemide kohta; 

7) üldsusega konsulteerimise protokoll; 

8) esitatud kehtivad müra vähendamise meetmete ja ettevalmistatavate projektide loetelu; 

9) andmed toimingute kohta, mida pädevad asutused kavatsevad järgmise viie aasta jooksul 

teha, sealhulgas kõik vaiksete piirkondade säilitamise meetmed; 

10) pikaajalise strateegia kirjeldus; 

11) teave, juhul kui see on olemas, abinõude maksumuse kohta (eelarved, kulutasuvuse 

hindamiseks kulude-tulude analüüs); 

12) kindlaks määratud tegevuskava rakendajad, rakendamise tähtajad ning tulemuste 

hindamiseks kavandatud meetmed.  

Tegevuskava toimingute hulka, mida pädevad asutused oma pädevusvaldkondades 

korraldavad, kuulub liikluskorraldus, maakorraldus, tehnilised meetmed müraallikates, 

vaiksemate allikate valimine, müraleviku vähendamine, reguleerivad või majanduslikud 

meetmed ja soodustused.  Iga tegevuskava peab sisaldama hinnanguid selle kohta, milliste 

toimingutega vähendatakse müra all kannatavate inimeste arvu, kes peavad müra häirivaks, 

kes kannatavad müra tõttu unehäirete all või mürast tingitud muude häirete all.  

 


