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Kokkuvõte 
 
Kaitseväe Sirgala harjutusväljakul 11.11. 2009 teostatud topistamata proovilõhkamisega 
kaasnenud plahvatusmüra tasemeid mõõdeti üheaegselt kuni 9 mõõtekohas 0,35 kuni 15,3 
km kaugusel  lõhkamispaigast. 

Standardite EVS-ISO 1996-1:2006 /1/, ISO 1996-2:2007 /2/ alusel teostatud mõõtmiste 
käigus saadi plahvatusmüra A- ja C- kaalutud ekvivalent- ja maksimaaltasemed etteantud 
ajavahemikus. Saadud tulemuste põhjal arvutati mürasündmuste ekspositsioonitasemed. 
Arvestades impulssparandust, arvutati plahvatuste arvust sõltuvad müra hinnatud tasemed 
LAr,LT (dB), mida  saab võrrelda kehtivate välismüra normtasemetega. Keskkonnamüra 
normtasemed on kehtestatud sotsiaalministri (SM) 04.03.2002 määrusega nr 42, “Müra 
normtasemed elu- ja puhkealal, elamutes ning ühiskasutusega hoonetes ja mürataseme 
mõõtmise meetodid” /3/. Proovilõhkamiste ajal kasutatud lõhkelaengute plahvatusmüra A-
kaalutud hinnatud tase ei ületanud asunduste läheduses asunud mõõtepunktides II 
kategooria alade tööstusmüra päevast taotlustaset  - 50 dBA. Lõhkamistega kaasneva  müra 
hindamisel ning lõhketööde kavandamisel tuleb arvestada lõhketööde teostamise aja, 
sageduse ning tehnoloogiaga. 

Mõõtmiste ajal kaugmõõtepunktides saadud tulemuste põhjal arvutatud impulssparandusega 
C-heli ekspositsioonitase LRE (dB) ei ületa Soomes soovitatud C-kaalutud maksimaalset 
helirõhu ekspositsioonitaset - 100 dB   

Plahvatusmüra leviku arvutusliku modelleerimise aluseks oli üldine keskkonnamüra 
prognoosimise meetod, mis põhineb standardil ISO 9613-2:1996 Part 2 /4/. 3D-
arvutusmudeli lähteandmed toetusid saadud mõõtmistulemustele. Otseste mõõtmistega 
saadud müratasemete erinevus modelleerimisega saadud väärtustest viitab lõhkelaengu 
asukoha, detonatsioonilaine parameetrite, peegelduste, ilmastikutingimuste kompleksele 
mõjule plahvatuse mõjul kujuneva mürasituatsiooni osas. 

Proovilõhkamistega kaasnevate seismiliste võnkumiste vibratsioonitasemeid mõõdeti 0,35 
kuni 7,8 km kaugusel lõhkamispaigast. Hoonete tundlikkust võngetele iseloomustatakse 
võnkekiirusega. Suurimad lubatavad võnkekiirused on kehtestatud majandus- ja 
kommunikatsiooniministri 01.06.2005 määrusega nr 64 /5/. Inimese tervisekahjustuste ja 
ebameeldivate aistingute vältimiseks on sotsiaalminister  kehtestanud 17.05.2002 määruses 
nr 78 /6/ üldvibratsiooni kiirenduse piirväärtused elamutes ja ühiskasutusega hoonetes. 
Mõõtmistulemuste põhjal arvutatud vibrokiirenduse väärtused näitavad proovilõhkamistel 
tekkinud seismiliste võnkumiste sumbumist alla üldvibratsiooni kiirenduse päevast (kl 07:00 – 
23.00) piirväärtust - 0,0126 m/s2 (82 dB) – kuni 3,5 km raadiuses  lõhkamispaigast.  
Õhu lööklaine ei tekita kahjustusi ülerõhul ≤0,5 kPa. Maksimaalne inimesele mõjuv ülerõhk ei 
tohi ületada 10 kPa. Lõhkamispaigast 0,35 km kaugusel mõõdetud lööklaine ülerõhk ei 
ületanud 0,3 kPa. 
 
Projekti juht:       Kvaliteedijuht: 
 
………………………      …………………………….. 
Sergei Rušai       Jaan Mell 
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1. Sissejuhatus 

 
 
Kaitseministeeriumi (tellija) tellimuse nr 7.2-18/3861 05.10.2009 ja 03.11.2009 alusel teostati 
Tervisekaitseinspektsiooni (TKI), Aragon Consulting OÜ ning Tartu Ülikooli mõõtepersonali 
(mõõtjad) osalusel  lõhkelaengute proovilõhkamistest põhjustatud õhumüra, vibratsiooni ning 
lööklaine tasemete mõõtmised kaitseväe (KV) Sirgala harjutusväljal ning harjutusvälja 
ümbritseval territooriumil Vaivara ning Illuka vallas Ida-Virumaal.  

Proovilõhkamised toimusid 11.11.2009. Mõõtmised toimusid üheaegselt 5 mõõtmiskohas 
harjutusväljal ning 7 mõõtekohas harjutusvälja ümbritsevate asustuste läheduses 
lõhkamispaigast kuni 15,3 km kaugusel. Mõõteperiood hõlmas kolme proovilõhkamist. 

Käesolevale aruandele on lisatud: 

- õhumüra mõõtmiste tulemused ning hinnatud tasemed - TKI kesklabori füüsika labori  
mõõtmiste protokoll nr 6/4-6-2/293  04.12.2009 (lisa 1); 

- seismiliste võnkumiste ja lööklaine mõõtmiste tulemused - Aragon Consulting OÜ 
mõõtmiste protokoll 11.09.2009 nr 01 (lisa 2); 

- mürakaardid - TKI kesklabori füüsika portokoll nr 6/4-2/29x 16.12.2009 (lisa 3): 

a) plahvatusmüra A-korrigeeritud ekvivalenttasemete situatsioon; 

b) mürasündmus A-korrigeeritud päevane ekspositsioonitase (lõhkamised 20x300 kg); 

c) mürasündmuse C-korrigeeritud ekspositsioonitase. 

      

Dokumendis esitatakse kaardid plahvatusmüra A-korrigeeritud ekvivalenttaseme LAeq ning 
mürasündmuse A- ja C-korrigeeritud heli ekspositsioonitaseme levimise kohta lõhkamispaika 
ümbritseval territooriumil. Mürasituatsiooni modelleerimiseks kasutati tarkvara CadnaA 
versioon 3.7. Lähteandmeteks on mõõtmiste tulemused. Paikkonna kõrgusandmed 
põhinevad Maaameti digitaalandmete levitamise büroo poolt üleantud aerolaserskaneerimise 
(LIDAR) kõrgusandmetel.  

Keskkonnamüra normväärtused on kehtestatud SM 04. märtsi 2002. a määruse nr. 42, 
“Müra normtasemed elu- ja puhkealal, elamutes ning ühiskasutusega hoonetes ja 
mürataseme mõõtmise meetodid” nõuetega. Riigikaitseliste tegevuste müra (sh laskmistega, 
õhkamistega jms kaasnev müra) ei ole nimetatud dokumendis otseselt käsitletud. Müra 
hindamisel võib rakendada tööstusmürale esitatavaid normtasemeid eeldusel, et pahvatuse 
A-korrigeeritud ekvivalenttasemete LAeq või ekspositsioonitasemete LAE hindamisel on 
rakendatud asjakohast impulsskorrektsiooni. Valdavalt helispektri madalsageduslikus osas 
vabaneva energeetilise komponendiga plahvatusmüra hindamisel saab lähtuda nt Soomes 
soovitatud mürasündmuse C-korrigeeritud ekspositsioonitasemest LCE = 100 dB.  
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2. Uurimisobjekt 

 
Kaitseväe Sirgala harjutusväli asub tegevuse lõpetanud Sirgala põlevkivikarjääri territooriumil 
Ida-Virumaal Vaivara vallas Mustanina külas (joonis 1). Harjutusvälja pindala on ~ 3000 ha. 
Maastik on kaevandustegevuse tagajärjel reljeefne. Ala läbivad põhja-lõuna-suunalised 
süvendid (juurdesõiduteed). Reljeefsust suurendab süvendite kallastele deponeeritud pinnas 
ja kivipuiste. Kaevandamise lõppedes on ala järkjärgult metsastatud. Kaitsevägi korraldab 
harjutusväljal sõjaväeliste üksuste harjutusi ja õppuseid, laskmisi, lõhkamistöid, tehnika 
katsetusi. 

Harjutusväli piirneb lõunas ja kagus Eesti Energia Kaevandused AS töösolevate 
põlevkivikarjääridega, läänes tegevuse lõpetanud põlevkivikarjääride ja turbaväljaga, põhjas 
ja idas rekultiveeritud aladega. NW-NE sektoris ~ 15 km raadiuses lõhkamispaigast asuvad 
Oru, Päite (Toila vald), Viivikonna, Mustanina, Vaivara, Sirgala, Sinimäe, Hiiemetsa, 
Hundinurga,  Auvere (Vaivara vald) asundused ning Sillamäe linn. W -SE sektoris ~ 15 km 
raadiuses lõhkamispaigast asuvad Vasavere, Kurtna, Edivere, Illuka Kuremäe, Puhatu ja 
Kuningaküla (Illuka vald) asundused. 

Uurimiste objektiks oli Kaitseväe (KV) Sirgala harjutusväljal (katastriüksus 8101:011:0230)  
teostatavate proovilõhkamiste põhjustatud õhumüra (plahvatusmüra), seismilised 
võnkumised ning lööklaine.  

 

- proovilõhkamised  11.11.2009 

Joonis 1: Kaitseväe Sirgala harjutusvälja skeem  

Lõhkamispaiga geodeetilised koordinaadid olid mõõtmiste tellija esitatud andmetel 
N59º16’7.2” ja E27º42’58.4”. 
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 Mõõtmiste eesmärgiks oli: 

- mõõta plahvatusmüra A-korrigeeritud ekvivalenttasemeid LA,eq,T , maksimaaltasemeid 
LAFmax , spektrijaotust ning arvutada mürasündmuste iseloomu, sagedust ja kestvust 
iseloomustavate suuruste kaudu kehtivate normtasemetega võrreldavad 
plahvatusmüra päevased hinnatud tasemed etteantud ajavahemike jaoks LAr,LT (dB); 

- mõõta plahvatusmüra C-korrigeeritud ekvivalenttasemeid LC,eq,T, maksimaaltasemeid 

LCFmax ning arvutada üksiku mürasündmuse C-korrigeeritud heli ekspositsioonitase  
LCE ning C-korrigeeritud heli ekspositsioonitase koos impulssparandusega  LRE (dB) ; 

- koostada mürakaardid plahvatuste ajal lõhkamispaigal ja ümberkaudsetel aladel 
tekkinud mürasituatsiooni kohta; 

- mõõta plahvatustest põhjustatud seismiliste võnkumiste (vibratsiooni) kiirust v (mm/s) 
ning arvutada vibratsiooni kiirenduse a absoluutväärtus (m/s2) ning tase La (dB)); 

- mõõta plahvatusest põhjustatud õhulööklaine ülerõhku  (Pa); 

Mõõtmiste teostamiseks lõhati eelnevalt kokkulepitud ajakava järgi ja kohas Sirgala 
harjutusvälja 5. juurdesõidutee piirkonnas kolm lõhkelaengut massiga 300 kg, 300 kg ja 200 
kg.  

 

3. Mõõtmiskohad, -tingimused 

 
Mõõtmiskohad  
Mõõtmiskohad valiti Sirgala harjutusvälja territooriumil ning harjutusväljaga piirneval alal 
asunduste lähedal lõhkamispaigast kuni 15,3 km kaugusel. Mõõtepunktide asukohad 
kooskõlastati  eelnevalt tellija esindajatega. Andmed mõõtepunktide jaotuse ja asukoha 
geodeetiliste koordinaatidega on esitatud tabelis 1. Mõõtekohtade asendiskeem on esitatud 
joonisel 2. 

Plahvatusmüra referentsandmete salvestamiseks valiti mõõtepunkt M1 ~ 350 m kaugusel 
lõhkamispaigast. Andmed õhumüra tasemete kohta Sirgala harjutusvälja territooriumil saadi 
lõhkamispaiga suhtes põhja-lõuna teljel paiknenud mõõtepunktidest M1a ja M4  vastavalt 
0,78 km ja 0,93 km kaugusel lõhkamispaigast  ning harjutusvälja ümbritseval territooriumil 
Viivikonna, Mustanina, Sirgala, Sinimäe, Kuningaküla, Kuremäe ning Kurtna asunduste 
lähedal paiknenud kaugmõõtepunktidest.  
Vibratsiooni kiiruse tasemed fikseeriti Sirgala harjutusvälja territooriumil mõõtepunktides M1, 
M1a, M3, M4 lõhkamiskohast kuni 3,5 km kaugusel ning Viivikonna, Mustanina ning Sirgala 
kaugmõõtepunktides.  
Lööklaine ülerõhu taset  mõõdeti mõõtepunktis M1.  
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Tabel 1. Mõõtepunktide jaotus ja asukohad 

Mõõteliik 
Geodeetilised 
koordinaadid 

MP Mõõtepunkti kirjeldus 

M
ür

a 

V
ib

ra
ts

io
on

 

Lö
ök

la
in

e 

Kaugus 
lõhkamis-
paigani, 

km 

Vald Asundus 

B 59ºN L 27ºE 

  Lõhkamispaik  
        

Vaiava Sirgala HV 16' '7.2" 42' 51.7" 

1 5. juurdesõidutee (N) 
(müra referents) x x x 0,35 Vaivara Sirgala HV 16' 17.3" 43' 01.5" 

1a 5. juurdesõidutee (N) x     0,78 Vaivara Sirgala HV 16' 32.0" 43' 0.6" 

3 3. juurdesõidutee (S)  x   2,0 Vaivara Sirgala HV 15' 30.0" 44' 36.8" 

4 5. juurdesõidutee (S) x x   0,93 Vaivara Sirgala HV 15' 37.7" 43' 04.3" 

5a Teeharu idas   x   3,5 Vaivara Mustanina 16' 24.0" 46' 31.1" 

6c Viivikonna x x   6,5 Vaivara Mustanina 19' 31.1" 41' 08.9" 

7 Mustanina x x   5,2 Vaivara Mustanina 18' 26.3" 45' 52.2" 

8a Sirgala 2 x x   7,8 Vaivara Mustanina 19' 35.4" 47' 34.0" 

10 Sinimäe x     14,1 Vaivara Sinimäe 22' 25.5" 51'12.0" 

11 Kuningaküla x     15,3 Illuka Kuningaküla 08' 28.4" 48' 52.0" 

12 Kuremäe  x     12,7 Illuka Kuremäe 12' 10.1" 31' 55.9" 

14a Vasavere 1 x     10,2 Illuka Kurtna 16' 19.1" 32' 7.1" 

 

 

Mõõtmistingimused: 

 

Mõõtmiste ajal valitsesid Sirgala harjutusvälja piirkonnas ettenähtud mõõtmisteks sobivad 

ilmastikutingimused. Kõikides mõõtmiskohtades oli lumekate. EMHI registreeritud 60-

minutiste andmete põhjal on tuletatud  järgmised Sirgala harjutusvälja piirkonnas 11.11.2009 

ajavahemikus kl 11:00 kuni 15:00 valitsenud ümbritseva keskkonna andmed: 

- välisõhu temperatuur: 0,4 kuni 1 ºC; 

- suhteline õhuniiskus:  92 kuni 99 %; 

- õhurõhk: 1001,8 kuni 1012,1 hPa; 

- tuul 0,5 kuni 1,6 (1 kuni 4) m/s, NW. 
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Joonis 2. Mõõtepunktide asukohaskeem 

4. Seadmed  

 
Müratasemete  mõõtmiseks  kasutatud  mõõteseadmed on loetletud tabelis 2.  

Tabel 2 

Järk. 
nr Mõõteriista nimetus Tehase nr Kalibreerimistunnistuse 

nr 
Kalibreerimise 

kuupäev 
1. Müramõõdik ‘’Brüel & Kjær 2260D” 2248365 KL-165-08-017 23.04.2008.a. 
2. Müramõõdik ‘’Brüel & Kjær 2250L” 2638990 C0804015 18.06.2008.a. 
3. Müramõõdik ‘’Brüel & Kjær 2250L” 2645018 C0804016 18.06.2008.a. 
4. Müramõõdik ‘’Brüel & Kjær 2231” 1875268 KL-165-09-027 04.05.2009.a. 
5. Müramõõdik ‘’Brüel & Kjær 2260” 2324409 KL-165-9-014 16.02.2009.a. 
6. Mõõdik “SVAN 948” 9379 KL-165-08-052 19.09.2008.a. 
7. Müramõõdik “TES 1352A” 031214227 KL-165-09-026 04.05.2009.a. 
8. Müra dosimeeter “CEL 350” 2581653 tehase tunnistus 2009.a. 
9. Müra dosimeeter “CEL 350” 2581649 tehase tunnistus 2009.a. 

10. Müra dosimeeter “CEL 350” 2581652 tehase tunnistus 2009.a. 
11. Mürakalibraator “Brüel & Kjær 4231” 1914690 KL-165-09-028 04.05.2009.a. 

1 

3 
4 

6c 

1a 

5a 

8a 

7 

10 

14a 

12 

11 

LP 

5a 

 - lõhkamispaik LP 

 - MP: müra, vibratsioon, lööklaine 

 - MP: müra 

 - MP: vibratsioon 

                  Kaardipõhi: Maa-amet 

Viivikonna 

Viivikonna 

Sirgala 

Kuningaküla 
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Vibratsiooni ning õhulööklaine mõõtmiseks kasutati vibromonitore UVS 500, UVS 600 ja UVS 
1500 (ABEM Instrument AB, Rootsi). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 1. Alusmüürile kinnitatud vibromonitor UVS 500 mõõtepunktis M7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 2. Pinnasesse rammitud andurvardaga vibromonitor UVS 600 mõõtepunktis M6c 
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Foto 3. Müramõõdik ‘’Brüel & Kjær 2250L   Foto 4. Müramõõdik ‘’Brüel & Kjær 2250L 
        mõõtepunktis M12                          mõõtepunktis M14 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 5. Müramõõdik “TES 1352A” mõõtepunktis M10 
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5. Mõõtmised ja meetodid 

 
Müratasemete mõõtmised toimusid üheaegselt kuni üheksas mõõtekohas kolme 

proovilõhkamist hõlmava jadamõõtmistena. Müradosimeetrid olid paigaldatud 

mõõtepunktidesse M1 ja M4. Mõõtepersonal teostas müramõõtmise protseduure asunduste 

lähedal ning Sirgala harjutusvälja 5. juurdesõiduteel (va lõhkamiskohale lähimas 

referentsmõõtepunktis) asuvates mõõtekohtades.  

Õhumüra tasemeid mõõdeti juhindudes standarditest EVS-ISO 1996-1:2006, ISO 1996-

2:2007 /1/. Plahvatuste õhumüra (müraallika) emissioonitaseme leidmiseks võeti aluseks 

standard EVS-ISO 9613-2:1996  ja NT ACOU 112 (Nordtest Method) /2/. Fikseeriti müra A-

korrigeeritud ekvivalent- ja maksimaaltasemed ning  C-korrigeeritud ekvivalent-, maksimaal- 

ja tipptasemed. Mõõtmiste etteantud ajaks valiti 1 min. Neljas mõõtepunktis teostati 

müratasemete mõõtmised plahvatusmüra sageduskarakteristikute määramiseks 1/3-

oktaavribades. 

Digitaalselt salvestatud müra mõõtmise andmete järeltöötlemine toimus arvutitarkvara toel. 

Salvestatud ja andmete põhjal arvutati mürasündmuste A-korrigeeritud heli 

ekspositsioonitase LAE ning C-korrigeeritud ekspositsioonitase LCE. 

Müratasemete mõõtmiste tulemused on esitatud lisa 1 tabelis 2. 

Seismiliste võnkumiste kiiruse ning lööklaine väärtused salvestati vibromonitoridega 

(logeritega) UVS 500, UVS 600 ning UVS 1500 üheaegselt seitsmes mõõtekohas. 

Vibromonitorid olid paigaldatud mõõtepunktidesse M1, M3, M4, M5a, M6c, M7, M8a . NT 

ACOU 082 (NORDTEST METHOD)  ja NS 8176E (NORSK STANDARD)  alusel arvutati 

vibrokiiruse v (mm/s) mõõtmistulemustest vibrokiirenduse absoluutväärtused a (m/s2) ning 

vastavad vibrokiirenduse tasemed La (dB). Plahvatustest põhjustatud seismiliste võngete 

parameetrid on esitatud lisas 2 ning lisa 1 tabelis 5. 

Lööklaine ülerõhu väärtused salvestati mitmefunktsionaalse monitori UVS 1500 abil 

mõõtepunktis M1. 300 kg ja 200 kg laengute lõhkamisest põhjustatud detonatsioonilaine  

ülerõhu väärtused (Pa) on esitatud lisas 2 ning lisa 1 tabelis 5 

 

6. Müra kaardistamine 

 

Mürakaardid (lisa 3) iseloomustavad proovilõhkamiste ajal lõhkamispaigas ja 

ümberkaudsetel aladel. Mürakaardi arvutusmudel võimaldab prognoosida lõhkamistel 

kujunevat mürasituatsiooni.  

 

Kolmemõõtmelise (3D) akustilise mudeli ehitamiseks, müratasemete arvutamiseks ja 

mürakaardi koostamiseks kasutati keskkonnamüra modelleerimise spetsiaaltarkvara CadnaA 

(Datakustik GmbH ver. 3.7.123, BMP XL) ning arvutusmeetodina üldist keskkonnamüra 

prognoosimise meetodit (General Prediction Method). Meetodi sisu põhineb müra leviku ja 
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keskkonnas neeldumise osa standardil ISO 9613-2:1996 Acoustics -- Attenuation of sound 

during propagation outdoors -- Part 2: General method of calculation.  

 

Plahvatusmüra lähteandmetena sisestati arvutusmudelisse mõõtepunktis M7 saadud 

plahvatusmüra A- ja C- kaalutud ekvivalent- ja maksimaaltasemed, mille alusel kalibreeriti 

plahvatusmüra allika arvutuslik müraemissioon. C-korrigeeritud heli ekspositsioonitaseme 

LCE ning C-korrigeeritud ekspositsioonitase koos impulssparandusega vastavalt ISO1996-

1:2003 LRE (dB) alusel tehti vajalikud korrektsioonid mudeli lähteandmetes. 

Müratasemete arvutamisel ja mürakaartide koostamisel võeti arvesse olemasolevate 

objektide müravarjestavat toimet, müra neeldumist õhus ning maapinna reljeefi. Arvutused 

arvestavad kõrghaljastuse (metsamassiivide) müra levikut takistava mõjuga. 

Metsamassiivideta maapind määratleti heli neelava loodusliku pinnasena.  

Müra leviku arvutused teostati spektraalribades (1/3 oktaavribade kesksagedustel) 

arvestamaks kõrg- ja madalsagedusliku heli erinevat levikut ja madalsagedusliku 

komponendi paremat kandumist ka tõkete (näiteks metsaalad) taha. 

Müra taseme arvutamisel arvutitarkvara CadnaA abil kasutati järgmisi üldisi tsiviilrakendustes 

kasutatavaid lähteparameetreid: 

- Müra hindamisparameetrid – Lpäev 

- Pinnase müra summutuskoefitsient G=1,00;  

- Peegelduste arv 3; 

- Maksimaalne otsinguraadius 15000 m; 

- Maksimaalne viga 0,5 dB; 

- Võrgustiku samm 50 x 50  m; 

- Arvutuse kõrgus maapinnast: 2 m; 

- Meteoroloogilised tingimused vastavalt p 3. toodud ümbritseva keskkonna 

keskmistele andmetele . 

 

Lähteandmete hulgas sisestati lõhkamispaiga ja müramõõtepunktide lähiümbruse 
aerolaserskaneerimise kõrgusandmed (Maa-ameti digitaalandmete levitamise büroo litsents 
ST-A4-1954 03.12.2009). 

Lisaks Sirgala harjutusvälja ja harjutusvälja ümbruse müra mõõtepunktidele sisaldavad lisas 

3 toodud mürakaardid andmeid nelja modelleeritud kontrollpunkti kohta harjutusvälja 

ümbruses Oru, Vaivara, Illuka  asunduste ning Narva jõe piirkonnas. 

Sirgala harjutusvälja 5. juurdesõiduteel asunud lõhkamispaiga mürakaardid raadiusega ~ 15 
km: 

-   plahvatusmüra A-korrigeeritud ekvivalenttasemed etteantud ajavahemikus LA,eq 

päevase ja öise aja jaoks 
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- mürasündmuste A-korrigeeritud heli arvutatud ekspositsioonitasemed LAE päevase (kl 
07:00-23:00) aja jaoks (20 x 300 kg laengu plahvatust) 

- mürasündmuse C-korrigeeritud ekspositsioonitase LCE. 

Mürakaart on koostatud parandustegurit lisamata, kaarti lugedes võib igas vaadeldavas 
punktis parandusteguri lisada kaardilt saadud tulemustele.  

Mõõtepunktides proovilõhkamiste ajal esimese 300 kg laengu lõhkamise ajal mõõdetud 
müratasemete ning arvutatud müratasemete võrdlus on toodud tabelis 3. 

           Tabel 3. 

A-korrigeeritud müra päevane 
ekvivalenttase 

(Müramõõtmised etteantud aja 
jooksul 1 min) 

 LA,eq,T (dB) 

Üksiku mürasündmuse C-
korrigeeritud müra 
ekspositsioonitase 

LCE (dB) Mõõtepunkti 
tähistus 
kaardil 

Kaugus 
lõhkamis-
paigani 

(km) 

Mõõdetud 

Arvutatud  
(ei sisalda 
impulss-

korrektsiooni) 

Mõõdetud Arvutatud 

1 0,35 91,3 76,8 - - 

1a 0,78 - 63,7 - - 

3 2,0 - 60,9 - - 

4 0,93 82,0 66,3 - - 

5a 3,5 - 57,0 - - 

6c 6,5 37,4 49,0 76,6 83,2 

7 5,2 51,1 51,1 85,3 85,3 

8a 7,8 45,9 48,4 70,9 83,0 

10 14,1 43,9 46,6 78,4 80,8 

11 15,3 26,0 41,9 83,3 76,1 

12 12,7 48,3 38,7 96,6 72,9 

14a 10,2 37,6 47,7 83,7 81,9 

 

Märkus: 

Modelleerimisel ei ole arvestatud laengute detonatsioonilaine ülehelikiiruse heliga, kuna 

andmed lööklaine kohta ei ole käesoleval ajal mudelites piisava täpsusega rakendatavad. 

Siiski tuleb eeldada, et detonatsioonilaine levimise mõju  vähemalt lõhkamiskoha 

lähiümbruses peaks olema arvutusmudeli oluline komponent.  

Reaalset mürasituatsiooni oluliselt mõjutanud tegurite hulka tuleks mh lugeda: 

- Lõhkelaengu (müraallika tegelik) asukoht, kõrgus ja geomeetria; 

- detonatsiooni energeetilised ja suunaparameetrid; 
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- lõhkamispaiga lähiümbruse ja kohal asuva õhuruumi kihtide peegeldav (summutav), 
hajutav mõju; 

- reljeefi ja takistuste varjutav mõju 

- müraspektri dünaamika; 

- ilmastikutingimustest põhjustatud  (nt tuule kiirus ja suund, lumekate) parameetrite 
ebaühtlus; 

Vähemoluliste mõjutegurite hulka võib mõõtmisteks sobivate ilmastikutingimuste juures 

lugeda võimalikke müraallikaid, kõrghaljastust, mõõtjast sõltuvaid mõjusid 

kaugmõõtekohtade läheduses. 

Mürasituatsiooni mõjutanud oluliste teguritele viitab kahe 300-kg laengu lõhkamisel 

mõõdetud müraparameetrite küllalt suur erinevus suhteliselt püsivate ilmastikutingimuste 

ning mõõtekohtade mürafooni juures.  

Järeldus: 

Müra kaardistamise eeliseks tsiviilotstarbeks mõeldud spetsiaaltarkvaraga on meetodi 

suhteline lihtsus ning arusaadavus, mille tulemusena õnnestub saada müratasemete 

levimise tendentsidele viitav pilt, kuid suure tõenäosusega ei õnnestu saada täpseid tulemusi 

üksikute plahvatuste põhjustatud situatsioonide taasesitamiseks või kontrollimiseks. 

Piisavalt tõepäraste arvutusmudeli lähteandemete saamiseks oleks otstarbekas 

mõõteseadmetega monitoorida vähemalt suurusjärgus suuremat hulka lõhkamistel kujunevat 

mürasituatsiooni. 

 

7. Müra normväärtused 

 

Keskkonnamüra normväärtused on reguleeritud Sotsiaalministri määruse nr. 42, “Müra 

normtasemed elu- ja puhkealal, elamutes ning ühiskasutusega hoonetes ja mürataseme 

mõõtmise meetodid” nõuetega. Laskmistega, lõhkamiste jms kaasnev müra ei ole nimetatud 

määruses otseselt käsitletud.  

Lõhkamiste käigus tekkiva müra hindamisel on otstarbekas lähtuda tööstusmüra 

normtasemetest, kusjuures andmetele rakendatakse  parandustegurit impulssmüraga 

eeldatavalt kaasneva suurema häirivuse tõttu. 

Piirtase on näitaja, mis üldjuhul iseloomustab rahuldavaid akustilisi tingimusi. Rakendatakse 

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 parandamisel. 
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Mürasituatsiooni hindamisel jaotatakse hoonestatud või hoonestamata alad üldplaneeringu 
alusel kategooriatesse: 

- I kategooria - looduslikud puhkealad ja rahvuspargid, tervishoiuasutuste puhkealad; 

- II kategooria - õppeasutused, elamualad, puhkealad ja pargid linnades; 

- III kategooria - segaala (elamud ja ühiskasutusega hooned, kaubandus-, teenindus- ja 

tootmisettevõtted); 

- IV kategooria - tööstusala. 

 

Tabel 1. Tööstusettevõtetest tingitud müra normtasemed hoonestatud või hoonestamata 
aladel on järgmised (LpA,eq,T, dB päeval/öösel): 

Ala kategooria 
üldplaneeringu alusel 

I 

looduslikud 
puhkealad ja 
rahvuspargid, 

puhke- ja 
tervishoiu-
asutuste 

puhkealad 

II 

laste- ja 
õppeasutused, 
tervishoiu- ja 
hoolekande-

asutused, 
elamualad, 

puhkealad ja 
pargid linnades 
ning asulates 

III 

segaala (elamud 
ja 

ühiskasutusega 
hooned, 

kaubandus-, 
teenindus- ja 

tootmis-
ettevõtted) 

IV 

tööstusala 

Tööstusettevõtete 
müra taotlustase 
uutel planeeritavatel 
aladel 

≤ 45/35 ≤ 50/40 ≤ 55/45 ≤ 65/55 

Tööstusettevõtete 
müra taotlustase 
olemasolevatel 
aladel 

≤ 50/40 ≤ 55/40 ≤ 60/45 ≤ 65/55 

Tööstusettevõtete 
müra piirtase 
olemasolevatel 
aladel 

≤ 55/40 ≤ 60/45 
≤ 65/50 

601/451 
≤ 70/60 

1 soovituslik normtase müravastaste meetmete rakendamisel. 

 

Välismüra normtase on A-korrigeeritud (inimkõrva tundlikkust arvestav) ekvivalentne (ajas 

energeetiliselt keskmistatud) helirõhutase LpA,eq,T, mis kirjeldab päeva keskmist 

mürasituatsiooni. Kaitseväe Sirgala harjutusvälja kasutamise iseloomust tulenevalt tuleb 

vaadelda eelkõige päevast mürasituatsiooni ajavahemikus 07.00-23.00. 
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Harjutusvälja lähiümbrusse jäävad võimalikud mõjupiirkonnad on eelpool nimetatud määruse 

mõistes üldjuhul käsitletavad II kategooria elamualadena. Multifunktsionaalse (elamud, äri ja 

tootmishooned) ruumikakasutusega tiheasustusalal (linnakeskkonnas) asuvad elamud 

kuuluvad üldjuhul III kategooriasse (segaala). 

Tööstusmüra taotlustase päeval olemasolevatel II kategooria aladel on ≤ 55 dB ning uutel 

planeeritavatel aladel ≤ 50 dB. Lõhkamistega kaasneva impulssmüra oluliselt suuremast 

häirivusest lähtudes (võrreldes näiteks pideva liiklusmüraga) kasutatakse pikaajalise häiringu 

hindamiseks vastavalt SM 04.03.2002 määrusele nr 42 parandustegurit +5 dB.  

Märkus: 

SM 04.03.2002 määrus nr 42 ei hõlma otseselt lõhkamistega seotud müra. Soome 

kaitsejõudude juhendis /7/ on päevase aja impulssparandusega A-korrigeeritud müra 

ekvivalenttasemeks LAeq,r soovitatud ≤ 55 dB.  Soome praktikas kasutatakse raskerelvade ja 

plahvatuste ekvivalentmüra hindamisel parandustegurit kuni +10 dB.  

Arvestades, et plahvatusmüral on tugev madalsageduslik komponent ning tegemist ei ole 

pideva müraga, võib tegelikku häirivust paremini kirjeldada üksiku mürasündmuse 

(plahvatuse) ekvivalentne müratase LCE – üksiku mürasündmuse C-korrigeeritud 

(madalsagedusliku komponendi energiat selekteeriv korrektsioon) helirõhutase taandatuna 

ajavahemiku 1 sekund suhtes. Eestis vastav kehtiv normväärtus puudub.  

Soomes kasutatakse ühe mürasündmuse häirivuse hindamiseks soovituslikku maksimaalse 

müra C-korrigeeritud ekspositsioonitaseme väärtust LCE ≤ 100 dB. 
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