Müra vähendamise tegevuskava
Keskkonnamüra tegevuskava koostamise vajadus tuleneb Euroopa Parlamendi ja Nõukogu
direktiivi 2002/49/EÜ nõuetest ning siseriiklikult sätestab seda välisõhu kaitse seadus.
Kohalike omavalitsuste ja müra tekitajate ülesanne on teavitada avalikkust müra olukorrast ja müra
võimalikust toimest elanikkonnale ning rakendada tegevuskavas seatud meetmeid keskkonnamüra
vältimiseks, ennetamiseks ja vähendamiseks ning keskkonnamüra taseme säilitamiseks seal, kus see
on madal.
Sotsiaalministri 29. juuni 2005.a. määrusega nr 87 „Välisõhus strateegilise mürakaardi ja välisõhus
leviva müra vähendamise tegevuskava sisule esitatavad miinimumnõuded” on kehtestatud nõuded
välisõhu strateegilise mürakaardi ja müra vähendamise tegevuskava koostamiseks. Tegevuskava
vaadatakse üle vähemalt iga viie aasta tagant pärast nende valmimise kuupäeva (2008, 2013, 2018
jne). Kui olemasolev müraolukord on põhjalikult muutunud, tehakse tegevuskavasse vajaduse
korral muudatused.
Keskkonnamüra vähendamise tegevuskava eesmärk on leida optimaalseid meetmeid, et vältida,
ennetada või vähendada keskkonnamüraga kokkupuutumisest tingitud kahjulikke mõjusid ja selle
häirivat mõju piirkondades, kus müra mõju elanikele on suur ning kus on korraga võimalik
leevendada suurema hulga elanike müraprobleemi. Samuti on tegevuskava eesmärgiks rakendada
vaiksete alade kaitset.
Müra vähendamise tegevuskava on „hea tava“ dokument võimalustest ja meetmest, mida oleks
võimalik erinevatel osapooltel rakendada keskkonnamüra vähendamiseks.
Keskkonnamüra leevendamiseks esitatakse tegevuste loetelu, mida saab edasisel müra vähendamise
poliitika kujundamisel ellu viima. Igale tegevusele on määratakse elluviimine (meetmed), pädevad
asutused, võimalikud kaasosalised, kasutegur, info olemasolu korral maksumus ja ajakava.
Tegevused jaotatakse kategooriasse vastavalt nende olemusele, ulatusele, olulisusele jne.
Peamised tegevused, mida müra vähendamisel on võimalik rakendada:
keskkonnamüraga arvestamine uutes planeeringutes;
uute vaiksete alade planeerimine ja rajamine;
planeerimisel arvestada vaiksete alade säilimisega;
määrata ja arvestada keskkonnamüra mõju liikluse planeerimisel;
suurendada/eelistada ühiskondliku transpordi kasutamist;
vähendada ühiskondlikust transpordist lähtuvat müra (s.h. raudteede ja
trammiteede tehnilise seisukorra parandamine);
tõhustada kiiruste kontrolli, arendada liiklusskeeme ja liikluskorraldust
arvestades nõutavaid müratasemeid;
mürakaitseekraanide planeerimine ja ehitamine;
müratundlike hoonete akende heliisolatsiooni parandamine
vaiksete alade kaitsmine.
Keskkonnamüra vähendamise tegevuskavas esitatakse järgmised pikaajalised eesmärgid:
-

kaitsta keskkonnamüra kahjuliku mõju eest inimesi, kes elavad kõrge
keskkonnamüra piirkonnas (päevamüraindikaator Lday ≥ 65(70) dB ja
öömüraindikaator Lnight ≥ 60 dB);
rakendada müra leevendusmeetmed eelkõige kohtades, kus kõrgele
keskkonnamüraga puutub kokku suurem hulk inimesi;
kaitsta inimesi nii, et eluruumide vaikust nõudvates ruumides ei ületataks

-

keskkonnamürale kehtestatud normtasemeid (seda eriti öisel ajal);
vähendada müratasemeid ka teistes müratundlikes kohtades (haiglad,
lasteaiad, koolid, puhke- ja virgestusalad);
säilitada vaikseid alasid ja kindlustada, et müratasemed puhke- ja
virgestusaladel jääksid piisavalt madalateks;
linna planeerimisel arvestada keskkonnamüra leevendavate meetmetega.

Keskkonnamüra vähendamise tegevuskava peab vastama järgmistele miinimumnõuetele ja selles
peab olema vähemalt:
-

tiheasustusega piirkonna kirjeldus, tänavate, maanteede, raudteede või
lennujaamade ning muude arvessevõetavate müraallikate loetelu;

-

välisõhus leviva müra põhjustaja isikut identifitseerivad andmed;

-

õigusliku raamistiku kirjeldus;

-

sotsiaalministri 29. juuni 2005.a. määrus nr 87 §-des 3–6 määratletud ja
esitatud kasutusel olevad müraindikaatorid ja nende piirväärtused;

-

müra kaardistamise tulemuste kokkuvõte;

-

andmed müraga kokkupuutuvate inimeste hinnangulise arvu ja üksikasjad
parandamist vajavate olukordade ja probleemide kohta;

-

üldsusega konsulteerimise protokoll;

-

esitatud kehtivad müra vähendamise meetmete ja ettevalmistatavate
projektide loetelu;

-

andmed toimingute kohta, mida pädevad asutused kavatsevad järgmise viie
aasta jooksul teha, sealhulgas kõik vaiksete piirkondade säilitamise
meetmed;

-

pikaajalise strateegia kirjeldus;

-

kindlaks määratud tegevuskava rakendajad, rakendamise tähtajad ning
tulemuste hindamiseks kavandatud meetmed.

teave, juhul kui see on olemas, abinõude maksumuse kohta (eelarved,
kulutasuvuse hindamiseks kulude-tulude analüüs);

