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Välisõhus leviva müra vähendamise tegevuskava kooskõlastus 
 
 
 
26.02.2009.a. esitati Teie poolt  kooskõlastamiseks „Tallinna linna välisõhus leviva keskkon-
namüra vähendamise tegevuskava“ ja selle lisad A kuni F, mis käsitlevad meetmeid, et välti-
da, ennetada ja vähendada keskkonnamüraga kokkupuutumisest tingitud kahjulikke mõjusid 
ja selle häirivat mõju piirkondades, kus müra toime elanikele on suur ning kus on korraga 
võimalik leevendada suurema hulga elanike müraprobleemi. Tegevuskava eesmärgiks on sa-
muti meetmete rakendamine vaiksete alade kaitseks. 
Keskkonnamüra leevendamiseks on esitatud tegevuste loetelu, mida hakatakse Tallinna linna 
müravähendamise poliitika kujundamisel ellu viima.  
Igale tegevusele on määratud elluviimise meetmed, pädevad asutused, võimalikud kaasosali-
sed, kasutegur, olemasolu korral info maksumuse kohta ja ajakava. Tegevused on jaotatud 
erinevatesse kategooriasse, arvestades nende tähtsust. 
Keskkonnamüra vähendamise tegevuskavas ei käsitleta üksikobjektide müraprobleemide la-
hendamist. 
Töös on toodud ülevaade müraalastest kaebustest Tallinna linnas aastatel 2003.a. kuni 2008.a.  
Keskkonnamüra vähendamise tegevuskavas on toodud tiheasustusega piirkonna kirjeldus, 
tänavate ja teede, raudteede, lennujaama ning muude arvessevõetavate müraallikate loetelu. 
Tehakse eelnenud müra kaardistamise tulemuste kokkuvõte, kus tuuakse ära autoliiklusest, 
rongiliiklusest, trammiliiklusest tingitud müra mõjualasse jäävate müratundlike objektide arv. 
Eraldi on välja toodud autoliikluse-, raudteeliikluse-, lennu- ja tööstusmürast mõjutatud elani-
ke arv Tallinnas  
Vaadeldakse elanike arvu mürarikastes kohtades (teelõikudel) kus liiklusmüra tase Ld ≥ 70 
dBA. Konkreetse ettepanekuna vaadeldakse mürapiirete rajamist Laagna tee äärsetele aladele, 
Narva mnt ja Pärnamäe tee ristmiku piirkonda ning Nõmme linnaosa raudteeäärsetele aladele, 
mis eeldatavalt võimaldavad parandada Narva mnt ja Pärnamäe tee ristmiku piirkonnas ning 
Nõmme linnaosas kokku 500-700 elaniku olukorda.  Laagna tee ääres peaks paranema 3000-
4000 elaniku olukord, seoses müraga.  
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. 
 
Töös on käsitletud peamisi sotsiaalministri määruses 29.juuni 2005. a. nr 87  nõutud tegevus-
kava sisule esitatavaid miinimumnõudeid, nagu. 



  
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 hin-
damiseks kulude-tulude analüüs); 
12) kindlaks määratud tegevuskava rakendajad, rakendamise tähtajad ning tulemuste hinda-
miseks kavandatud meetmed. 
 
Tallinna linna välisõhus leviva keskkonnamüra vähendamise tegevuskava põhines Ramboll 
Eesti AS poolt koostatud Tallinna linna välisõhu strateegilisel mürakaardil, mis ei ole seal esi-
nenud puuduste tõttu Tervisekaitseinspektsiooni poolt kooskõlastatud. Seetõttu esineb ka Tal-
linna linna välisõhus leviva keskkonnamüra vähendamise tegevuskavas mõningaid puudusi, 
millest olulisemateks on eluhoonete arvude puudumine müratundlike objektide tabelites. Elu-
hoonete arvud erinevates müratsoonides on lubatud täpsustatakse 2011.a kohta käival stratee-
gilisel mürakaardistamisel.  
 
Välisõhus leviva müra vähendamise tegevuskava vastab direktiivis 2002/49/EÜ ja sotsiaalmi-
nistri 29.juuni 2005. a määruses nr 87 "Välisõhu strateegilise mürakaardi ja välisõhus leviva 
müra vähendamise tegevuskava sisule esitatavad miinimumnõuded" kehtestatud põhinõuetele. 
 
Võttes arvesse ülaltoodut  kooskõlastame Välisõhu kaitse seaduse § 135, lõige 2, p.3 kohaselt  
Teie poolt esitatud tegevuskava lõpparuande „Tallinna linna välisõhus leviva keskkonnamüra 
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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