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Terviseameti järelevalve norme ületava müra üle 

 

Lugupeetud peadirektor 

Õiguskantsleri poole pöördus Elva valla elanik rongimüra pärast. Rongide tekitatud müra on seal 

mitmel korral mõõdetud ja on leitud, et see ületab piirnorme. Ometi ei ole müra vähendamiseks 

seniajani midagi tulemuslikku ette võetud. 

Atmosfääriõhu kaitse seaduse (AÕKS) § 59 järgi peab müraallika valdaja hoolitsema selle eest, et 

raudtee kasutamisega kaasnev müra tase ei ületaks õigusaktis määratud piirnormi (piirnormid on 

kehtestatud keskkonnaministri 16.12.2016 määrusega nr 71 „Välisõhus leviva müra normtasemed 

ja mürataseme mõõtmise, määramise ja hindamise meetodid“).  

AS Eesti Raudtee on norme ületavast mürast teadlik,1 kuid pole selge, kas, millal ja mida kavatseb 

ettevõte müra vähendamiseks ette võtta. 

Avaldust läbi vaadates märkasin, et raudtee lähedal elavad inimesed on kurtnud ka vibratsiooni 

üle.2 Ka vibratsioonile on õigusaktiga kehtestatud piirmäärad (sotsiaalministri 17.05.2002 määrus 

nr 78 „Vibratsiooni piirväärtused elamutes ja ühiskasutusega hoonetes ning vibratsiooni mõõtmise 

meetodid“). 

Inimestel on õigus eeldada, et õigusaktiga kehtestatud nõudeid järgitakse ning tagatud on vähemalt 

piirnormidele vastavad keskkonnatingimused. Õigusaktis kehtestatud piirnormi ületamist saab 

käsitleda olulise keskkonnahäiringuna (keskkonnaseadustiku üldosa seaduse § 3 lg 2 p 1). 

Terviseametil on õigus teha riiklikku järelevalvet ja kontrollida, kas müra piirnorme (AÕKS § 

218) ja ka vibratsioonile kehtestatud nõudeid järgitakse (rahvatervise seadus § 15). Terviseameti 

pädevuses on rakendada nii müra kui ka vibratsiooni vähendamiseks riikliku järelevalve 

võimalusi, kui see on vajalik ja põhjendatud.  

Järelevalvet tehes on Terviseametil kaalutlusõigus, arvestada tuleb proportsionaalsuse põhimõtet 

ning tegutseda otstarbekalt (korrakaitseseadus §-d 7 ja 8). Keegi ei saa Terviseametilt nõuda 

konkreetsete järelevalvemeetmete rakendamist. Küll aga on õigus eeldada, et kaalutlusõigust 

kasutatakse kaalutlusvigadeta, eriti kui järelevalve tegemise abil saaks ka inimeste õigusi kaitsta.  

                                                 
1 Vt nt Eesti Raudtee AS vastuskiri (10.01.2022) Elva Vallavalitsuse pöördumisele.  
2 Vt Elva Vallavalitsuse eestvedamisel 23.03.2022 toimunud arutelu protokoll. 

https://www.riigiteataja.ee/akt/114122021002
https://www.riigiteataja.ee/akt/127052020002
https://www.riigiteataja.ee/akt/127052020002
https://www.riigiteataja.ee/akt/129122020045
https://www.riigiteataja.ee/akt/129122020045
https://www.riigiteataja.ee/akt/110072020047
https://www.riigiteataja.ee/akt/104012021013
https://www.riigiteataja.ee/akt/114122021002
https://atp.amphora.ee/elvavv/index.aspx?itm=566786&af=705879
https://atp.amphora.ee/elvavv/index.aspx?itm=597388&af=769101
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Palun selgitage, mida on Terviseamet teinud või kavatseb ette võtta selleks, et rongimüra jääks 

normide piiresse. Kas Terviseamet on tähelepanu pööranud ka vibratsiooniprobleemile või 

kavatseb seda teha? 

Avalduses kirjeldatud probleemi on käsitletud ka veebilehel rongimüraelvas.ee.   
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