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TALLINNA KESKKONNAAMET

keskkonnaamet@tallinnlv.ee

Tallinna linna välisõhus leviva keskkonnamüra

vähendamise tegevuskava kooskõlastus

Lugupeetud härra Relo Ligi

Teie poolt 04.07.2013.a. ja 24.09.2013 esitatud „Tallinna linna välisõhus leviva keskkonnamüra 

vähendamise tegevuskava” ning  „Tallinna müra vähendamise tegevuskava kokkuvõte” on hinnatud 

Terviseametis vastavalt Direktiivis 2002/49/EÜ ja sotsiaalministri määruses 29.juuni 2005. a määrus 

nr 87 "Välisõhu strateegilise mürakaardi ja välisõhus leviva müra vähendamise tegevuskava sisule 

esitatavad miinimumnõuded¹" esitatud nõuetele.

Tegevuskavas ja kokkuvõttes on toodud:

 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) 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;
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 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;

13) vähemalt 10-leheküljeline kokkuvõte tegevuskavast.

Välisõhu strateegiliste mürakaartide ja välisõhus leviva müra vähendamise tegevuskavade hindamise 

komisjonilt märkusi töö kohta ei laekunud.

Tallinna linna välisõhus leviva keskkonnamüra vähendamise tegevuskava vastab Direktiivis 2002/49 

ja sotsiaalministri 29.juuni 2005. a määruses nr 87 "Välisõhu strateegilise mürakaardi ja välisõhus 

leviva müra vähendamise tegevuskava sisule esitatavad miinimumnõuded" kehtestatud nõuetele.

Võttes arvesse ülaltoodut  kooskõlastame Välisõhu kaitse seaduse § 132 lõige 2, § 133, § 134 ja § 151, 

lõige 2, p 1 kohaselt Tallinna linna välisõhus leviva keskkonnamüra vähendamise tegevuskava, mille 

territooriumil elab vähemalt 100 000 elanikku.

Teatame Teile, et vastavalt Välisõhu kaitse seaduse § 135, lõige 2, p.4 ja 5 on Terviseamet kohustatud 

avalikustama Teie poolt esitatud välisõhus leviva keskkonnamüra vähendamise tegevuskava 

tulemused.
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