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Kokkuvõte 

 

Mürauuringu eesmärgiks on hinnata Kaitseväe keskpolügoonil toimuva hävitajate F-16 
õhuväeõppuse müraemissiooni ja koostada mõõtmise tulemuste põhjal mürakaart.  

Mõõtmistööd toimusid Kaitseväe korraldatud õhuväeõppuse käigus ajavahemikus alates 
25.03.2015 kuni 08.04.2015. Keskpolügooni harjutusväljal ja lähiümbruses sõjaväe len-
nukite ülelendude ning sihtmärgiala pommitamisega kaasnenud müra tasemeid mõõdeti 
üheaegselt kuni 11. mõõtekohas u. 1 km kuni 20 km kaugusel laskemoona plahvatuspai-
gast. 

Militaarmüra regulatsiooni koondaruande punkti 7.3.2 järgi ning standardite EVS-ISO 
1996-1:2006 /1/, EVS-ISO 1996-2:2014 /2/ alusel teostatud mõõtmiste käigus saadi plah-
vatusmüra sündmuste A- ja C-kaalutud ekvivalent- ja maksimaaltasemed etteantud aja-
vahemikus. Saadud tulemuste põhjal arvutati mürasündmuste ekspositsioonitasemed. 
Käesolevas uuringus mõõdeti sõjaväe lennukite poolt tekitatud müra juhindudes standar-
dites EVS-ISO 1996-2:2014 (p 6.4 Air traffic) ja Nordtest Method NT ACOU 075 toodud 
mõõtemetoodika nõuetest.  

Mõõtmistulemuste põhjal arvutatud, müra sündmuste arvust sõltuvaid, õhuväeõppuse 
müra päevaseid A- ja C-kaalutud hinnatud tasemeid LAr,07-23 saab võrrelda kehtivate välis-
müra normtasemetega. 

Mürakaardi arvutusmudel võimaldab prognoosida hävitajate F-16 ülelendamisel kujunevat 
mürasituatsiooni. Lennumüra tasemete kaardistamiseks kasutati keskkonnamüra tarkvara 
CadnaA ver. 3.7.123, milles rakendatakse ECAC.CEAC Doc. 29 ‘Report on Standard Method 
of Computing Noise Contours around Civil Airports’, 3rd edition 2005, edaspidi nimetatud 
„ECAC doc. 29“ /3/ põhinevat üldist lennuliikluse müra levimise energeetilise modelleeri-
mise metoodikat.  

Hävitajate F-16 laskemoona plahvatusmüra leviku arvutusliku modelleerimise aluseks oli 
üldine keskkonnamüra prognoosimise meetod, mis põhineb standardil EVS-ISO 9613-
2:2006 Part 2 /4/. Otseste mõõtmistega saadud müratasemete erinevus modelleerimisega 
saadud väärtustest viitab lõhkelaengu asukoha, detonatsioonilaine parameetrite, peegel-
duste, ilmastikutingimuste komplekssele mõjule plahvatuse mõjul kujuneva mürasituat-
siooni osas. 

Lennuliikluse müra normtasemed on kehtestatud sotsiaalministri (SM) 04.03.2002 määru-
sega nr 42, “Müra normtasemed elu- ja puhkealal, elamutes ning ühiskasutusega hoonetes 
ja mürataseme mõõtmise meetodid” /5/. Lennuliikluse müra ekvivalenttaseme LpA,eq,T hin-
damisel välisterritooriumil rakendatakse liiklusmüra ekvivalentseid normtasemeid. Lennu-
liikluse müra maksimaalne helirõhutase müratundlike hoonetega aladel LpA,max ei või olla 
suurem kui 85 dB(A) päeval ja 75 dB(A) öösel. Maksimaalse helirõhu kriitiline tase LpA,max 

müratundlike hoonetega aladel on 90 dB(A) päeval. 

Hävitajate F-16 müra A-kaalutud hinnatud tasemed (LAr,07-23) võivad ületada päevast taot-
lustaset 55 dB keskpolügooni vahetus läheduses asunud mõõtepunktides.  
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Hävitajate F-16 laskemoona (mis on võrdne suurekaliibriliste relvadega) üksiku mürasünd-
muste mõõdetud ja arvutatud C-kaalutud ekspositsioonitasemed LCE isegi juhul, kui kasu-
tatakse impulssparandust + 15 dB, ei ületanud militaarmüra regulatsiooni koondaruandes 
/10/ toodud tasemete arvsuurust 100 dB (LCE)päevasel ajavahemikul.  

Mõõtmis- ja arvutustulemused on esitatud tabelkujul, samuti mürakaartidena. Mürakaar-
tidel tuuakse harjutuspaiga lähialade õhuväeõppusega kaasnevad müra päevaste A-kaalu-
tud hinnatud tasemete LAr,07-23 ning mürasündmuste A-kaalutud ekspositsioonitasemete LAE 
tüüpsituatsioonid.  

 

Vastutav täitja: Terviseameti kesklabori füüsikalabori juhataia: 

Sergei Švõdkov Sergei Rušai 
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Sissejuhatus 

Käesolev mürauuring viidi läbi Kaitseväe keskpolügooni harjutusväljal vastavalt Kaitsemi-
nisteeriumi tellimusele.  

Uuringu raames hinnatakse müra mõõtmiste ja selle tulemuste alusel arvutusmudeli abil 
koostatud mürakaardiga hinnatakse keskpolügoonil kasutatavate relvade müra mõjusid 
harjutusvälja lähemate asustatud punktide juures.  

Vastavalt lähteülesandele hõlmab mürauuring mitmeid etappe: 

• Mõõta hävitaja F-16 ülelennu müra ja laskemoona plahvatuse mürataset (mürae-
missiooni tasemeid) üheaegselt keskpolügooni territooriumil sihtmärgiala lähedal 
ning lähiasulates Läsna, Mõndavere, Ohepalu (mõõtmised toimusid 25. ja 26. märt-
sil 2015). 

• Mõõta ülelennu ja võimalusel ka laskemoona mürataset kaugetes lähiasulates nagu 
Tapa, Rakvere, Aegviidu, Tamsalu, Kuusalu (mõõtmised toimusid 27. märtsil ja 08. 
aprillil 2015). 

• Koostada õhuväeõppuste mürakaart, mille arvutuste lähteandmetena kasutati eel-
nevate mürauuringute osana teostatud müraemissiooni mõõtmistulemusi. 

 

1. Mõisted, parameetrid 

Käesoleva töös käsitlemist leidnud müra parameetrid on loetletud tabelis 1. 
          Tabel 1. 

Lühend Parameeter 

LpA,eq,T Vaatlusperioodi T jooksul mõõdetud A-kaalutud (inimkõrva tundlikkust ar-
vestav) helirõhu ekvivalenttase 

LAeq,07-23 A-kaalutud müra päevane (kl 07 ÷ 23) ekvivalenttase 

LAr,07-23 
A-kaalutud müra päevane (kl 07 ÷ 23) hinnatud ekvivalenttase, impulss-
müra parandusega, arvestatud mürasündmuste hulka vaadeldava ajavahe-
miku jooksul 

LAE Ükskiku mürasündmuse A-kaalutud heli ekspositsioonitase, põhiliselt kasu-
tusel müra emissioonitasemete  iseloomustamisel 

LCE Üksiku mürasündmuse C-kaalutud heli ekspositsioonitase, põhiliselt kasutu-
sel madalsagedusliku müra emissioonitasemete iseloomustamisel 

LZE Üksiku mürasündmuse korrigeerimata heli ekspositsioonitase, mida kasuta-
takse hoonete võimalike ehituskahjustuste hindamiseks 

LCpeak Vaatlusperioodi suurim C-kaalutud helirõhutaseme hetkväärtus 

Lp,T Vaatlusperioodi T jooksul keskmine helirõhutase, Lp,1s = LE 

LW Müraallika helivõimsustase 

 

Kaitseväe keskpolügoonil asunud sihtmärgiala ja selle lähiümbruse õhuväeõppuse müra-
kaardid raadiusega u. 20 km: 
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• A-kaalutud müra keskmine ekspositsioonitase LAE; 

• C-kaalutud müra  ekspositsioonitase LCE; 

• Z müra ekspositsioonitase LZE; 

• C-heli piiktase LCE;  

• Õhuväeõppuse A-kaalutud hinnatud päevane tase LAr,07-23 (impulsskorrektsioon + 
15 dB). 

 

2. Uurimisobjekt 

Kaitseväe keskpolügoon asub Harju maakonnas Kuusalu vallas Pala külas, Suru külas, Tõ-
reska külas ja Kolgu külas. 

Mürauuringute objektiks oli Kaitseväe keskpolügooni hävitajate F-16 sihtmärgiala ning 
selle lähiümbruse alad kuni 20 km kaugusel sihtmärgialast. 

 

3. Mõõtmiskohad, mõõtmistingimused 

3.1. Mõõtmiskohad 

Mõõtepunktide asukohad kooskõlastati enne mõõtetööde algust tellija esindajatega.  

Lähimõõtepunktid: Müraallikate emissioonitasemete mõõtmiseks ning referentsandmete 
salvestamiseks valiti mõõtepunktid sihtmärgiala lähedal. Mürasündmuste helirõhutasemed 
LAeq,T  ja LAE, fikseeriti üheaegselt kolmes mõõtepunktides – MP1, MP2 ja MP3. 

Kaugmõõtepunktid: Mõõtepunktid MP4 ... MP11 valiti alates 1200 m kuni 19200 m kaugu-
sel keskpolügooni sihtmärgialast. 

Õhuväeõppust tingitud müra tasemete mõõtmisteks valitud mõõtepunktide asukohaand-
med on toodud tabelis 2. 

Tabel 2. 

Mõõtepunkt 
Kaugus, 

m Sektor 
L-EST97 

X (m) Y (m) 

Sihtmärgiala asukoht (ligikaudsed andmed) - - 6583046,2 603879,8 
MP1 keskpolügoon 2020 SW 6581864,5 602237,8 
MP2 keskpolügoon 910 NNE 6583818,8 604365,4 
MP3 keskpolügoon 1210 E 6582895,2 605084,9 
MP4 Suru külas, Keskla 6630 NW 6587907,0 599364,1 
MP5 Läsna külas, Kaasiku 8450 NNE 6590498,1 607856,7 
MP6 Mõndavere külas, Kruusimäe 6190 NE 6586852,1 608764,6 
MP7 Ohepalu külas, Majori 7400 ESE 6580428,9 610806,2 
MP8 Undla külas, Lembitu 16790 E 6580027,5 620397,9 
MP9 Udriku külas, Allika 15040 ESE 6575855,8 617088,7 
MP10 Saksi külas, Kuriste 19210 SE 6570947,7 618805,9 
MP11 Tapa linnas, Kalda tn 13270 SE 6572190,6 611512,6 
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Mõõtepunktide asukoha skeem on esitatud joonisel 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Joonis 1. Kaitseväe keskpolügoon ja seda ümbritsev territoorium. 
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3.2. Mõõtmistingimused 

Müra mõõtmiste ajal valitsenud ümbritseva keskkonna andmed on toodud aruande tabelis 
3 Riigi Ilmateenistuse Väike-Maarja jaamas registreeritud ühetunniliste andmete põhjal. 

Tabel 3. 

Kuupäev 
Õhu temp. 

(°C) 
Õhu suht. 
niiskus (%) 

Õhu rõhk (hPa) 
Tuule kiirus 

(m/s) 

Tuule suund 

(°) graaf 

25.03.2015 0,5-1,5 68-73 1019-1022 <5,8 42-85  

26.03.2015 1,7-3,1 44-57 1022-1025 <8,2 116-128  

08.04.2015 6,9-7,2 46-59 1010-1011 <5,8 306-316  

 
Mõõtmiste ettevalmistamisel ning teostamisel arvestati piirangutega, mis tulenesid laske-
paigas kehtestatud ohutusnõuetest, topograafiast, ilmatingimustest ning  mõõtevahendite 
ressursist.  

Reaalset mürasituatsiooni oluliselt mõjutanud tegurite hulka tuleks lugeda: 
- Mürasündmuste arv;  
- Müra spektri ja dünaamika iseloom; 
- Laskemoona lõhkelaengu (müraallika tegelik) asukoht, kõrgus ja geomeetria; 
- Mõõtepunktide asukohad (pinnareljeefi ja takistuste varjutav mõju); 
- Müraallikatest tekkiva impulssmüra komponent; 
- Müraallika asukoha ja lähiümbruse õhuruumi kihtide peegeldav, summutav ning 

hajutav mõju; 
- Ilmastikutingimused (tuule kiirus ja suund)  

Vähemoluliste mõjutegurite hulka võib antud tingimustes lugeda võimalikke taustmüra al-
likaid, kõrghaljastust. 

Labori hinnangul on käesolevate mõõtmiste tulemuste stabiilsust kõige enam mõjutanud 
teguriteks suure tõenäosusega mõõtmiste ajal laskepaigas valitsenud ilmastikutingimused 
- tuule kiirus ja suund, õhukihtide omadused. 

 

4. Mõõteseadmed 

Müratasemete mõõtmiseks kasutati standardile EN IEC 61672-1 vastavaid 1 klassi müra 
mõõteseadmeid (tabel 4). Kõigil mõõtevahenditel on kehtivad kalibreerimistunnistused. 

Tabel 4. 
Pos. Müramõõdiku nimetus Valdaja Number Kalibreeritud 

1. SVAN 948 
Terviseameti 
kesklabori 
füüsikalabor 

9379 17.07.2013 
2363.1-M24-
4180-659/13 

2. SVAN 958 20775 14.10.2014 ATLC-14/0314 
3. SVAN 979 35866 20.10.2014 Tehase kalibr. 

4. Brüel & Kjær 2260D 2248365 08.09.2014 ATLC-14/0280 

5. SVAN 948 Renditud 
seadmed 

6556 16.10.2013 KL-165-3-161 
6. SVAN 971 39020 07.10.2014 KL-165-4-103 
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5. Müra mõõtmised ja metoodika 

5.1. Hävitaja F-16 ülelendude ja laskemoona plahvatusmüra emissioonitase-

mete mõõtmine 

Vastavalt Kaitseministeeriumi lähteülesandele mõõtis labor hävitaja F-16 laskemoona 
plahvatuse müraemissooni tasemed LZE, LCE, LAE ja LCpeak militaarmüra regulatsiooni koon-
daruande punkti 7.3.2 järgi. Helirõhkude mõõtmised teostati laskemoona plahvatusseeria 
jooksul 26. märtsil ajavahemikus kl 15:50 - 16:39 katkematu üksikmõõtmiste jadana. Mü-
rasündmuste identifitseerimiseks audiosalvestuse teel mõõtepunktis MP3 rakendati müra-
mõõdiku SVAN 979 helisalvestuse võimalusi. 

Mürasündmuste etteantud salvestamise intervalliks valiti 1 sekund. 1-sekundiliste salves-
tamisperioodidega mõõtmistulemuste põhjal koostati müratasemete ajalised diagrammid 
(LCpeak, LZE ja LCE), mis on toodud lisas 1-5 kuni 1-7. 

Hävitajate F-16 liiklusmüra mõõtmine põhineb standardis EVS-ISO 1996-2:2014 (p 6.4 Air 
traffic) toodud mõõtemetoodikal, mille järgi õhusõidukite müraparameetrite saamiseks on 
soovitatav teostada vähemalt 20 üksikmõõtmist lennuki läbilendamise jooksul stabiilsete 
mõõtmiste tingimustega. 

Digitaalselt salvestatud müra mõõtmisandmete töötlemine toimus arvutitarkvara toel. Sal-
vestatud andmete põhjal arvutati mürasündmuste A-kaalutud heli keskmine ekspositsioo-
nitase LAE, C-kaalutud heli keskmine ekspositsioonitase LCE ning heli keskmine eksposit-
sioonitase LZ mõõtepunktides.  

Samuti arvutati hävitajate F-16 laskemoona plahvatusmüra hinnatud tase LAr,07-23 vastavalt 
militaarmüra regulatsiooni kontseptsiooni lõikele 3.3 /9/. 

Hävitajate F-16 läbilendamise müra emisioonitasemete mõõtmistulemused on toodud ta-
belis 5 ja aruande lisas 1. 

Tabel 5. 

Mõõte-
punkti 
nr 

Asukoht 
Müra  

mõjuaeg, 
s 

Müra 
sünd-

muste arv 

Müra mõõdetud tasemed (dB) 

LAeq,T LA max 
Arvutatud 

LAE LAr,07-23 

MP1 keskpolügoon 5764 52 74,2 93,8 106,8 64,4 

MP2 keskpolügoon 5649 52 78,3 98,0 110,8 71,5 

MP3 keskpolügoon 5700 52 78,4 99,2 111,0 70,3 

MP4 Suru küla, Keskla 2298 10 56,9 72,7 80,0 43,2 

MP5 Läsna küla, Kaasiku 9898 86 67,8 84,9 104,7 60,2 

MP6 Mõndavere küla, Kruusimäe 6232 61 74,2 93,7 107,1 68,9 

MP7 Ohepalu küla, Majori 9949 86 81,1 100,2 117,6 73,8 

MP8 Undla küla, Lembitu 2300 12 56,0 74,4 84,2 42,2 

MP9 Udriku küla, Allika 2290 10 58,1 71,5 77,9 44,2 

MP10 Saksi küla, Kuriste 2298 6 66,1 66,8 82,7 52,1 

MP11 Tapa linnas, Kalda tn 2298 10 56,9 72,7 80,0 43,1 
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Märkus: halli värviga on tabelis markeeritud müra mõõtmiste andmed, mille väärtus võib 
ületada liiklusmüra päevast taotlustaset 55 dB 

 

Reaalsest olukorrast lähtudes ei saanud täita kõiki juhendites toodud nõudeid, sh juhiseid  
ilmatingimuste, kõval maapinnal paiknevate mõõtepunktide osas.  

Optimaalsete sisendandmete korral võib arvutustulemuste määramatus 2 km raadiusega 
alas jääda vahemikku ±5 dB. Arvutusmudeli müraallika parameetrite määramiseks mõõ-
deti hävitajate F-16 tekkinud helirõhutasemeid mõõtepunktides keskpolügooni territooriu-
mil ja  sellega külgnevatel aladel.  

 
6. Müra kaardistamine 

Keskpolügoonil ja selle ümbruse elamisaladel harjutuste käigus kujunevate tüüpiliste mü-
rasituatsioonide prognoosimiseks koostati piirkonna 3D-akustiline müramudel. Akustilise 
mudeli ehitamiseks, müratasemete arvutamiseks ning mürakaardi koostamiseks kasutati 
arvutusprogrammi CadnaA (Datakustik GmbH ver. 3.7.123, BMP XL).  

Akustiline mudel on koostatud kasutades Maa-ameti andmeid (Eesti põhikaart 1:10 000 
ETAK andmete alusel ja LIDAR kõrguspunktid 2012-2013), mis sisaldab maastikku, ole-
masolevaid teid ja hooneid ning muid müra neelavaid või peegeldavaid rajatisi. Müratase-
mete arvutamisel ja mürakaartide koostamisel võeti arvesse olemasolevate objektide mü-
ravarjestavat toimet, müra neeldumist õhus ning maapinna reljeefi. 

 

6.1. Müra kaardistamise meetodi valik 

Direktiiv 2002/49/EU, mis on seotud keskkonnamüra hindamise ja kontrollimisega, määrab 
õhusõidukite müra ja tööstusmüra päevaste ja öiste helirohutasemete Lden ja Lnight arvu-
tusmeetodid, mis on järgmised: 

• Õhusõidukite müra: ECAC.CEAC Doc. 29 „Report on Standard Method of Computing 
Noise Contours around Civil Airports”, 3rd edition 2005, edaspidi nimetatud ‘ECAC 
doc. 29. 

• Tööstusmüra leviku arvutamise algoritm põhineb  EVS-ISO 9613-2:2006 „Acoustics 
-- Attenuation of sound during propagation outdoors - Part 2: General method of 
calculation” arvutusmetoodikal. 

Hävitajate F-16 liiklusest põhjustatud mürakaardid on koostatud juhindudes dokumendi 
ECAC.CEAC Doc 29 „Report on Standard Method of Computing Noise Contours around Civil 
Airports“ nõuetest. 

Hävitajate F-16 laskemoona plahvatusmüra kaardistamise aluseks on standardis EVS-ISO 
9613-2:2006 Part 2 /4/ toodud keskkonnamüra prognoosimise meetod, mis on tegelikult 
soovituslik arvutusmeetod tööstusmüra puhul ning täpsustab rakendatavat meetodit heli 
sumbumise arvutamiseks välitingimustes selleks, et hinnata keskkonnamüra taset erine-
vate müraallikate ümbruses, võib rakendada ka teiste müraallikate korral. 
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Mürataseme arvutamiseks arvutitarkvara CadnaA abil kasutati järgmisi üldisi tsiviilraken-
dustes kasutatavaid lähteparameetreid:  

- lennumüra hindamisparameetrid vastavalt /5/– LAr,07-23 
- laskemoona lõhkamismüra hindamisparameetrid vastavalt /9/– LAr,07-23 
- asfalt-, betoon-, kruusateede ja vesi müra summutuskoefitsient G=0; 
- müra peegelduste arv 3; 
- müraallikate maksimaalne otsinguraadius 6000 m; 
- arvutuspunktide koordinaatvõrgustiku samm 50 x 50  m; 
- müra arvutuspunktid paiknesid 2 meetri kõrgusel maapinnast;  
- õhutemperatuur 10˚C; 
- suhteline õhuniiskus 70%. 

Müra arvutuste peamisteks lähteandmeteks LW on hävitajate F-16 poolt tekitatud üksikute 
mürasündmuste mõõdetud helirõhutasemed 1/3-oktaavribades valitud kaugustel ja suun-
dades (keskmised väärtused). 

Müra uuringu arvutustulemuseks on mürakaardid (lisa 2), mis on näidatud aruandes joo-
nistel päevase (kl 07:00 - 23:00) ajavahemiku jaoks. Mürakaartidel värvidega märgitud 
müratasemete tsoonide samm on 5 dBA. Mürakaartide ja mõõtmispunktide geograafilised 
koordinaadid näidati L-Est 97 süsteemis. 

Keskpolügooni territooriumil ja selle lähiümbruse aladel paiknenud mõõtepunktides arvu-
tatud lennumüra parameetrid on esitatud tabelis 6. 

Tabel 6. 

Mõõte-
punkti nr Asukoht 

Arvutustulemused (dB) 

LAr,07-23 ±σ σ σ σ  

MP1 keskpolügoon 51,1 6,2 

MP2 keskpolügoon 71,7 4,5 

MP3 keskpolügoon 67,0 4,4 

MP4 Suru külas, Keskla 33,0 7,4 

MP5 Läsna külas, Kaasiku 58,2 4,5 

MP6 Mõndavere külas, Kruusimäe 67,9 5,0 

MP7 Ohepalu külas, Majori 63,3 5,0 

MP8 Undla külas, Lembitu 40,6 7,8 

MP9 Udriku külas, Allika 42,4 7,9 

MP10 Saksi külas, Kuriste 42,0 7,8 

MP11 Tapa linnas, Kalda tn 40,8 8,2 

 

Märkus: tabelis on esitatud lennumüra arvutatud andmed, lähtudes maksimaalset müra 
mõjuaega mõõtmiste ajavahemikul. 
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Õhuväeõppuse harjutuspäeva müra hinnatud tase ���,����		 leitakse:  

���,����		 � ���,����	 � ��� dB kus 
 
���,����	 	� ��� � 10����� � 10����; 
���,����	 - päevases ajavahemikus arvutatud müra A-kaalutud ekvivalenttase, dB; 

���	 - A-kaalutud heli keskmine ekspositsioonitase hävitaja F-16 õhuväeõppuse jaoks 

�� - referents ajaperioodi kestvus (57600 s); 
��� = 15 dB on parandus impulssmürale suurekaliibriliste relvade korral. 

Müra hinnatud tasemete Ld arvutamiseks kasutatakse aasta aktiivsete päevade või ööde 
mürakoormuseid järgneva valemi alusel: 

�� � 10��� ���∑ 10� /���
��� � "#$ dB, kus 

�� - aasta aktiivsete harjutuspäevade(ööde) kaalutud keskmine müratase, dB; 

�# - harjutuspäeva tüübi „x“ aasta müra hinnatud tase;  

"# - harjutuspäeva tüübi „x“ koguarv aastas; 
� - kõikide aktiivsete harjutuspäevade(ööde) summa aastas. 

�# - harjutuspäeva tüübi „x“ aasta aktiivsete harjutuspäevade müra hinnatud tase on 

võrdne ���,����		 juhul, kui harjutuspäevade kasutuskoormus ei muutu. 

6.2. Määramatuse olemus müra modelleerimisel ja mürakaardistamisel 

Müra modelleerimise ja reaalse olukorra vahel võib olla erinevused. Neli põhilist määrama-
tust põhjustavat valdkonda on: 

• Sisestatavate andmete määramatus; 
• Müra leviku määramatus tingitud sisestatavatest andmetest ja kasutatava mudeli 

parameetritest; 
• Mudeli määramatus, mis on tingitud mudeli erinevatest struktuuridest ja valemi-

test; 
• Mudeli ja reaalse mürataseme vahelisest erinevusest tekkinud määramatus. 

Hinnanguliselt, isegi korralike lähteandmete puhul on arvutusliku ja tegeliku müra erinevus 
500 m raadiuses mitte üle 1dB. Üle 800 m kaugusel võib arvutud andmete viga olla kuni 
3dB ning 2-3 km kaugusel 10dB või rohkemgi. 

Mõõtmistega ja arvutuste teel saadud müratasemete tulemuste erinevus viitab pinnaefekti, 
atmosfäärikihtides ning maastiku reljeefi ja objektide tõttu tekkivate sumbumiste ning pee-
gelduste, samuti erinevate ilmastikunähtuste ja keskkonnatingimuste ja suunategurite 
komplekssele, helispektrist sõltuvale mõjule õhuväeõppuse käigus kujunevale mürasituat-
sioonile.  
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7. Müra normväärtused 

Keskkonnamüra normväärtused on reguleeritud SoM määruse nr. 42, “Müra normtasemed 
elu- ja puhkealal, elamutes ning ühiskasutusega hoonetes ja mürataseme mõõtmise mee-
todid” nõuetega.  

Laskemoona plahvatustest tulenev müra saab normeerida käesoleva määruses kehtesta-
tud tööstusmüra normidega (tabel 7) tingimusel, et tekkiva müra häirivuse hindamiseks 
rakendatakse asjakohaseid parandustegureid impulssmürale. 

Piirtase on näitaja, mis üldjuhul iseloomustab rahuldavaid akustilisi tingimusi. Rakenda-
takse olemasoleva olukorra hindamisel, kusjuures olemasolevatel aladel ja ehitistes ei tohi 
müra ületada kehtestatud piirtaset.  

Taotlustase on müra tase, mis üldjuhul ei põhjusta häirivust ja iseloomustab häid akustilisi 
tingimusi. Kasutatakse uute alade planeerimisel ja olemasoleva müraolukorra parandami-
sel. 

Välismüra normtase on A-kaalutud (inimkõrva tundlikkust arvestav) ekvivalentne helirõ-
hutase LpA,eq,T, mis kirjeldab päeva keskmist mürasituatsiooni. Kaitseväe Keskpolügooni 
harjutusvälja kasutamise iseloomust tulenevalt tuleb vaadelda päevast mürasituatsiooni 
ajavahemikus kl 07:00-23:00.  

Harjutusvälja lähiümbrusse jäävad võimalikud mõjupiirkonnad on eelpool nimetatud mää-
ruse mõistes üldjuhul käsitletavad II kategooria elamualadena. Tööstusmüra päevane taot-
lustase olemasolevatel II kategooria aladel on ≤ 55 dB. 

Laskemoona lõhkamisega kaasneva impulssmüra tavapärasest suurema häirivuse arves-
tamiseks rakendatakse vastavalt SM 04.03.2002 määrusele nr 42 parandustegurit +5 dB.  

Tabel 7. Tööstusmüra normtasemed LAeq,T dB päeval/öösel 

Ala kategooria üldplaneeringu alusel 
II 

kategooria 
III 

kategooria 

Müra taotlustase uutel planeeritavatel aladel ≤ 50/40 ≤ 55/45 

Müra taotlustase olemasolevatel aladel ≤ 55/40 ≤ 60/45 

Müra piirtase olemasolevatel aladel ≤ 60/45 ≤ 65/50 

Müra kriitiline tase olemasolevatel aladel ≤ 65/55 ≤ 70/55 
 

Vastavalt militaarmüra regulatsiooni kontseptsioonile p 1.5 taotlustase on müra tase, mis 
üldjuhul ei põhjusta häirivust ja iseloomustab häid akustilisi tingimusi müratundlike hoo-
nete õuealal. Taotlustaseme ületamine võib põhjustada häirivust. Taotlustaseme erand-
korras teadlikust ületamisest teavitatakse elanikke eelnevalt. Kriitiline tase on müra tase 
müratundlike hoonete õuealal, mis põhjustab tugevat häirivust ja iseloomustab ebarahul-
davat mürasituatsiooni.  

Nimetatud kontseptsioonile p 2.1.3 alaliste ja ajutiselt kasutatavate väljaõppeehitiste ja -
alade kasutamisest põhjustatud müra taotlustasemete kehtestamisel hoonestatud müra-
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tundlikel õuealadel on arvestatud aasta keskmise müraolukorraga, lähtudes aktiivsete har-
jutuspäevade(ööde) arvust, aktiivsete harjutuspäevade (ööde) kasutuskoormusest ja mü-
ratasemetest. 

Kriitilise taseme puhul tuleb arvestada üksiku päeva mürataset alaliste ja ajutiste väljaõp-
peehitiste ja -alade kasutamisest põhjustatud müra kriitiliste tasemete kehtestamisel hoo-
nestatud müratundlikel õuealadel on arvestatud müraolukorraga, lähtudes üksikute aktiiv-
sete harjutuspäevade müratasemest. 

Müra normtaseme arvsuunised hoonestatud müratundlikel õuealadel lähtudes mili-

taarmüra regulatsiooni kontseptsioonist (tabel 8) 

Tabel 8. 

Relva liik 
Taotlustase, dB Kriitiline tase, dB 

päev Ld öö Ln päev Ld öö Ln 

Suurekaliibrilised relvad 55 45 65 50 

 
Suurekaliibriliste relvade üksiku mürasündmuse maksimaalse C-kaalutud heli ekspositsioo-

nitaseme LCE taotlus taseme arvsuurus päevasel ajavahemikul on 100 dB ja öisel ajavahe-

mikul 90 dB; kui tegemist on ajutiselt kasutatava väljaõppealaga, siis päevasel ajavahe-

mikul on taotlustaseme LCE 100 dB ületamine on lubatud. 

 

8. Järeldus 

Kaitseväe keskpolügoonil aktiivse harjutuspäeva tüüpsituatsiooni müra parameetrid on esi-
tatud käesolevas aruandes tabelite ja diagrammide kujul lisas 1 ning toodud lisas 2 müra-
kaartidel. 

Kokkuvõttes tuleb märkida, et aktiivsel laskepäeval on hävitaja(te) F-16 lahinglendamise 
korral keskpolügooni lähinaabrusse jäävatel aladel on tõenäoliselt ületatud nii ekvivalentse 
mürataseme taotlustase olemasolevatel aladel (55 dB) kui ka maksimaalse A-kaalutud 
müra soovituslik väärtus (85 dB). Oluline (enam kui 5-10 dB) ületamine esineb Mõndavere 
ja Ohepalu külades asunud mõõtepunktides MP5 ja MP6 

Samal ajal on mõõdetud ja arvutatud müratasemed, mis on tingitud hävitaja F-16 laske-
moona plahvatusest, oluliselt oodatust väiksemad. Juhul kui hävitajate F-16 õhuväeõppuse 
harjutuspäeva kasutuskoormus ei muutu, siis päeva hinnatud tasemed (LAr,07-23) on võrd-
sed aasta aktiivsete harjutuspäevade müra hinnatud tasemetega (Lx) ning ei ületa „Mili-
taarmüra regulatsiooni kontseptsioon - Militaarmüra normtasemed müratundlikel aladel ja 
müratasemete hindamise meetodid“ kehtestatud  hoonestatud müratundlike õuealade 
müra taotlustaset 55 dB. 
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Hävitaja F-16 Pommi lõhkamine

Lisa 1 

Lisa 1-1. Hävitaja F-16 müra emissioonitasemete mõõtmistulemused 

Müra mõõdetav parameeter 
Mõõtepunkt 

Hävitaja F-16 üle-
lend 

Laskemoona 
lõhkamine 

A-kaalutud heli ekspositsioonitase LAE (dB) 104,0 97,3 

C-kaalutud heli ekspositsioonitase LCE (dB) 107,0 103,4 

Z heli ekspositsioonitase LZE (dB) 107,2 103,7 

Kaugus müraallikast (m) 572 1210 

 

 

 

Lisa 1-2. Hävitaja F-16 müra spektri helirõhkude keskmised tasemed 
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Lisa 1-3. Hävitaja F-16 ülelend, arvutatud müratasemed mõõtepunktides 
 

Mõõte-
punkti 
nr 

Asukoht 

25.03.2015 26.03.2015 08.04.2015 
Hinnatud 
müratase 

Standard-
hälve 

Hinnatud 
müratase 

Standard-
hälve 

Hinnatud 
müratase 

Standard-
hälve 

LAr,07-23 ±σ σ σ σ  LAr,07-23 ±σ σ σ σ  LAr,07-23 ±σ σ σ σ  

MP1 keskpolügoon 51,0 5,7 43,3 5,2 51,1 6,2 

MP2 keskpolügoon 69,8 3,6 64,1 4,2 71,7 4,5 

MP3 keskpolügoon 67,0 4,4 65,5 4,5 64,6 4,6 

MP4 Suru küla, Keskla 31,8 5,9 26,7 4,4 33,0 7,4 

MP5 Läsna küla, Kaasiku 43,9 5,4 44,6 4,1 58,2 4,5 

MP6 Mõndavere, Kruusimäe 67,9 5,0 59,7 5,8 50,5 6,4 

MP7 Ohepalu küla, Majori 63,3 5,0 51,4 6,8 50,0 7,5 

MP8 Undla küla, Lembitu < 30.0 7,0 < 30.0 6,2 40,6 7,8 

MP9 Udriku küla, Allika 30,4 6,0 < 30.0 7,8 42,4 7,9 

MP10 Saksi küla, Kuriste < 30.0 7,8 < 30.0 7,5 42,0 7,8 

MP11 Tapa linnas, Kalda tn < 30.0 5,9 < 30.0 7,7 40,8 8,2 

 

Lisa 1-4.  Hävitaja F-16 laskemoona plahvatusmüra arvutatud müratasemed 

Mõõte-
punkti 
nr 
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MP1 keskpolügoon 86,8 6,9 93,1 6,9 93,3 6,9 62,7 6,9 

MP2 keskpolügoon 97,2 5,9 103,5 5,9 103,7 5,9 73,1 5,9 

MP3 keskpolügoon 93,5 6,3 99,8 6,3 100 6,3 69,4 6,3 

MP4 Suru küla, Keskla 68,0 8,5 74,3 8,5 74,5 8,5 43,8 8,5 

MP5 Läsna küla, Kaasiku 63,9 8,8 70,2 8,8 70,4 8,8 39,8 8,8 

MP6 Mõndavere, Kruusimäe 69,1 8,4 75,4 8,4 75,6 8,4 45,0 8,4 

MP7 Ohepalu küla, Majori 66,1 8,6 72,4 8,6 72,6 8,6 42,0 8,6 

MP8 Undla küla, Lembitu 58,9 9,7 65,2 9,7 65,4 9,7 34,7 9,7 

MP9 Udriku küla, Allika 61,1 9,5 67,4 9,5 67,6 9,5 37,0 9,5 

MP10 Saksi küla, Kuriste 55,9 9,9 62,2 9,9 62,4 9,9 31,7 9,9 
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Lisa 1-5. Õhuväeõppust iseloomustav mürasituatsioon Kaitseväe keskpolügoonil 25.03.2015 ajavahemikus kl 10:45 – 17:45 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lisa 1-6. Õhuväeõppust iseloomustav mürasituatsioon Kaitseväe keskpolügoonil 26.03.2015 ajavahemikus kl 10:45 – 17:35 
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Lisa 1-7. Õhuväeõppust iseloomustav mürasituatsioon Kaitseväe keskpolügoonil 08.04.2015 ajavahemikus kl 10:45 – 13:30 
 
 
 
















