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Välisõhus leviva müra vähendamise tegevuskava kooskõlastus 
 
 
 
31.10.2008.a. Teie poolt esitatud „Liiklusega üle kuue miljoni sõiduki aastas maanteelõikude 
välisõhus leviva müra vähendamise tegevuskava“ käsitleb tegevuskavaga hõlmatud põhi-
maanteede lõike, kus aastane liiklussagedus on üle kuue miljoni, müra hindamise meetodeid 
ja kokkuvõtet, andmeid müraga kokkupuutuvate inimeste hinnangulise arvu ja üksikasju pa-
randamist vajavate olukordade ning probleemide kohta ning üldsusega konsulteerimise proto-
kolli.  
Töös käsitletakse müra vähendamise meetmeid ja ettevalmistavate projektide loetelu, pers-
pektiivseid liikluskoormusi kuni aastani 2030.  
Võimalikke müravähendamise meetmeid on käsitletud maanteelõikude kaupa, pakkudes välja  
müravähendamise meetmed nendes lõikudes. Lisatud on teave abinõude maksumuse kohta, 
tegevuskava rakendajad, rakendamise tähtajad ning tulemuste hindamiseks kavandatud meet-
med.  
Töö lõpus on  toodud päevase-õhtuse-öise ja öise liiklusmüra kaardid aastaks 2020, enne ja 
peale müravastaste meetmete rakendamist maanteelõikude kaupa erinevatel piirkiirustel. 
   
Välisõhus leviva müra vähendamise tegevuskava hinnati Tervisekaitseinspektsioonis vastavalt 
direktiivis 2002/49/EÜ ja sotsiaalministri määruses 29.juuni 2005. a. nr 87 "Välisõhu stratee-
gilise mürakaardi ja välisõhus leviva müra vähendamise tegevuskava sisule esitatavad miini-
mumnõuded" esitatud nõuetele. 
 
Hindamiseks esitatud töö alusmaterjaliks oli OÜ Henrikson & Ko koostatud strateegiline mü-
rakaart (töö nr 924/07, Tervisekaitseinspektsiooni kooskõlastus  nr 4/4-9.3/1099-2 
29.08.2007.a.)   
 
Töös on käsitletud kõiki sotsiaalministri määruses 29.juuni 2005. a. nr 87  nõutud maanteede  
tegevuskava sisule esitatavaid miinimumnõudeid: 
  
1) tegevuskavaga hõlmatud põhimaanteede loetelu; 
2) välisõhus leviva müra põhjustaja isikut identifitseerivad andmed; 
3) õigusliku raamistiku kirjeldus; 
4) määratletud ja esitatud kasutusel olevad müraindikaatorid ja nende piirväärtused; 
5) müra hindamise 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 Maanteeamet kavatseb järgmise viie aasta jooksul  müra-
tegevuskavaga hõlmatud teelõikudel teha; 
10) pikaajalise strateegia kirjeldus; 
11) teave, juhul kui see on olemas, abinõude maksumuse kohta (eelarved, kulutasuvuse hin-
damiseks kulude-tulude analüüs); 
12) kindlaks määratud tegevuskava rakendajad, rakendamise tähtajad ning tulemuste hinda-
miseks kavandatud meetmed.  
 
Välisõhus leviva müra vähendamise tegevuskava vastab Direktiivis 2002/49/EÜ ja sotsiaal-
ministri 29.juuni 2005. a määruses nr 87 "Välisõhu strateegilise mürakaardi ja välisõhus levi-
va müra vähendamise tegevuskava sisule esitatavad miinimumnõuded" kehtestatud nõuetele. 
 
Võttes arvesse ülaltoodut  kooskõlastame Välisõhu kaitse seaduse § 135, lõige 2, p.3 kohaselt  
Teie poolt esitatud tegevuskava lõpparuande „Liiklusega üle kuue miljoni sõiduki aastas 
maanteelõikude välisõhus leviva müra vähendamise tegevuskava“. 
Teatame Teile, et vastavalt Välisõhu kaitse seaduse § 135, lõige 2, p.4 ja 5 on kohustatud Ter-
visekaitseinspektsioon avalikustama Teie poolt esitatud müra strateegilise kaardistamise tu-
lemused. 
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