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Tallinna strateegilise mürakaardi kooskõlastus

Lugupeetud härra Otto Popel

04.07.2012.a. Teie poolt esitatud Tallinna linna strateegiline mürakaart on hinnatud 
Terviseametis vastavalt direktiivis 2002/49/EÜ ja sotsiaalministri määruses 29.juuni 2005. a 
nr 87 "Välisõhu strateegilise mürakaardi ja välisõhus leviva müra vähendamise tegevuskava 
sisule esitatavad miinimumnõuded¹" esitatud nõuetele.

Hindamiseks esitatud strateegiline mürakaart on koostatud müralevi modelleerimise 
spetsiaaltarkvaraga Datakustik GmbH CADNA/ A4.2, CADNA/ A4.2 XL ja FAA INM 7.0 
abil, mis vastavad keskkonnamüra direktiivi 2002/49/EÜ nõuetele. Mürakaartide arvutamisel 
on kasutatud direktiivis toodud soovituslikke meetodeid.
Autoliiklusmüra - Prantsusmaa siseriiklik arvutusmeetod "NMPB-Routes-96 (SETRA-
CERTU-LCPC-CSTB)";
Raudteeliiklusmüra - Madalmaade siseriiklik arvutusmeetod "Reken- en Meetvoorschrift 
Railverkeerslawaai '96. Ministerie Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordeningen Milieubeheer";
Lennuliiklusmüra – ECAC, CEAC dokument 29 „Report on Standard Method of Computing 
Noise Contours around Airports”;
Tööstusmüra -  ISO 9613-2 "Acoustics - Abatement of sound propagation outdoors, Part2: 
General method of calculation" .

Mürakaart sisaldab kõiki andmeid, mis on vajalikud Euroopa Komisjonile esitamiseks:
- tiheasustusega piirkonna lühikirjeldust;
- vastutavat asutust;
- varem rakendatud mürakaitseprogramme ja kasutusel olevaid mürakaitsemeetmed;
- müra hindamisel kasutatud arvutus- ja mõõtmismeetodeid;
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- hinnangulisi ja lähima sajani ümardatud inimeste arve, kes asuvad mürapiirkonnas ehitistes, 
mille päeva-õhtu-öömüraindikaatori Lden arvsuurused detsibellides jäävad müravahemikesse 
55–59, 60–64, 65–69, 70–74 ja suurem või võrdne 75, eraldi maantee-, raudtee-, lennu- ning 
tööstusmüra kohta.;
- hinnangulisi inimeste koguarve (ümardatuna lähima sajani), kes elavad mürapiirkonnas 
ehitistes, kus öömüraindikaatori Lnight arvsuurused detsibellides on müravahemikes 50–54, 
55–59, 60–64, 65–69, 70–74 ja suurem või võrdne 75, eraldi maantee-, raudtee-, lennu- ning 
tööstusmüra kohta..
- strateegilistel mürakaartidel on esitatud graafiliselt, mürakontuurid 45-49 dB, 50-54 dB, 55-
59 dB, 60-64 dB, 65-69 dB, 70-74 dB ja >75 dB;
- mürakaardistus sammuks on võetud 10x10 m.
- töös on ära toodud müratundlike hoonete arvud autoliiklus-, raudteeliiklus-, lennuliiklus 
ning tööstusmüra kohta. Eraldi on käsitletud ka trammiliiklusmüra.
Hindamise käigus Terviseamet ei kontrollinud mürakaardi arvestuskäiku, kuna see kuulub töö 
teostanud firma (Akukon Oy Eesti filiaal) vastutusalasse. 
Täiendavalt on töös arvutatud mürakaardid siseriiklikuks kasutamiseks. 
Välisõhu strateegiliste mürakaartide ja välisõhus leviva müra vähendamise tegevuskavade 
hindamise komisjonilt märkusi töö kohta ei laekunud.

Strateegiline mürakaart vastab Direktiivis 2002/49 ja sotsiaalministri 29.juuni 2005. a 
määruses nr 87 "Välisõhu strateegilise mürakaardi ja välisõhus leviva müra vähendamise 
tegevuskava sisule esitatavad miinimumnõuded¹" kehtestatud nõuetele.

Võttes arvesse ülaltoodut  kooskõlastame Välisõhu kaitse seaduse § 135, lõige 2, p.3 ja § 
151, lõige 2, p 1 kohaselt  Tallinna linna välisõhu strateegilise mürakaardi, mille 
territooriumil elab vähemalt 100 000 elanikku:
Teatame Teile, et vastavalt Välisõhu kaitse seaduse § 135, lõige 2, p.4 ja 5 on kohustatud 
Tervisekaitseamet avalikustama Teie poolt esitatud müra strateegilise kaardistamise 
tulemused.
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