
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaitseväe keskpolügooni riigi eriplaneeringu 

keskkonnamõju hindamine 
 

Müra modelleerimine 
 

SELETUSKIRI KOOS MÜRAKAARTIDEGA 

(13.04.2018) 
 

 

 

 

 

Tellija: Kaitseministeerium 

 

Töö koostaja: OÜ Alkranel 

 

 

Vastutav täitja: Tanel Esperk 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 

  



2 
Kaitseväe keskpolügooni riigi eriplaneeringu KSH. Müra modelleerimine. OÜ Alkranel 

 

  



3 
Kaitseväe keskpolügooni riigi eriplaneeringu KSH. Müra modelleerimine. OÜ Alkranel 

Sisukord 

 
 

Sissejuhatus ................................................................................................................................ 4 

1. Lähteandmed ....................................................................................................................... 5 

2. Modelleerimise põhimõtted .............................................................................................. 11 

3. Tulemused ......................................................................................................................... 13 

3.1 Arendusprogrammi järgne stsenaarium – pataljon põhjast lõunasse ............................. 13 

3.2 Arendusprogrammi järgne stsenaarium – pataljon lõunast põhja .................................. 14 

3.2 Keskmine väljaõppepäev ................................................................................................ 14 

3.2 Öine olukord ................................................................................................................... 14 

Kokkuvõte ja soovitused .......................................................................................................... 16 

Kasutatud allikad ...................................................................................................................... 19 

 

LISAD 

Lisa 1. Arendusprogrammi järgne stsenaarium – pataljon põhjast lõunasse 

Lisa 2. Arendusprogrammi järgne stsenaarium – pataljon lõunast põhja 

Lisa 3. Keskmine väljaõppepäev (2017. a kasutusandmete alusel) 

Lisa 4. Öine olukord (2017. a kasutusandmete alusel) 

 

  



4 
Kaitseväe keskpolügooni riigi eriplaneeringu KSH. Müra modelleerimine. OÜ Alkranel 

Sissejuhatus 
 

Kaitseväe keskpolügooni (KVKP) eriplaneering ja keskkonnamõju strateegiline hindamine 

algatati Vabariigi Valitsuse 21.07.2016 korraldusega nr 255. Planeeringuala asub Harju 

maakonnas Kuusalu valla territooriumil u 12 000 hektari suuruse Kaitseväe keskpolügooni 

olemasolevates piirides.  

 

Eriplaneeringu eesmärk on määrata Kaitseväe keskpolügoonile kavandatavate riigikaitseliste 

ehitiste ehitusõigus ning lahendada muud planeerimisseaduse § 126 lõikes 1 nimetatud 

ülesanded, mis on vajalikud KVKP arendusprogrammi (AP) elluviimiseks. Kaitseväe 

keskpolügooni arendusprogramm kinnitati 2016. a kaitseministri poolt. 

 

Käesoleva töö vajadus lähtub Kaitseväe keskpolügooni eriplaneeringu lähteülesandest 

(26.07.2016 nr TVJ-4.1-3.2/29117-2), kus mh on toodud järgmist: 

 

Planeeringu KSH koostamiseks tuleb läbi viia uuringud, mis on vajalikud planeeringuga 

kavandatava tegevuse keskkonnamõjude strateegiliseks hindamiseks ja negatiivset 

keskkonnamõju leevendavate meetmete määramiseks. Sealhulgas tuleb koostada Kaitseväe 

Keskpolügooni arendusprogrammi alusel mürakaart ja keskkonnakorralduskava. 

 

Töö käigus modelleeritavad olukorrad on väljatöötatud koostöös Kaitseministeeriumi ja 

Kaitseväe töötajatega.  

 

Töö koostajad on OÜ Alkranel keskkonnakonsultandid Tanel Esperk ja Elar Põldvere. 
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1. Lähteandmed 
 

Modelleeritavate olukordade koostamisel lähtuti põhimõttest, et väljaõppega kaasnev 

mürasituatsioon iseloomustaks võimalikult erinevaid KVKP tegevuspäevi/öid. Kuna 

eriplaneeringu lahenduse aluseks on kinnitatud arendusprogramm, töötati välja kaks erinevat 

stsenaariumi, mis arvestavad AP eesmärke ja iseloomustavad suurõppust. Lisaks suurõppusi 

iseloomustavatele stsenaariumitele töötati välja nö keskmise kasutuspäeva ja -öö olukorra 

kirjeldused, mille alusandmetena kasutati keskpolügooni 2017. a kasutuskoormuse andmeid. 

 

Arendusprogrammi järgsed stsenaariumid ehk olukorrad. 

1. KVKP – pataljon põhjast lõunasse. Tegemist on ühe võimaliku lahingu stsenaariumiga, 

mis on koostatud müra modelleerimise jaoks ega tähenda seda, et tingimata vaid just nii 

peaks lahing olema üles ehitatud. Samas on see ligilähedane päris stsenaariumile.  

 

Näidislahingu eesmärk on kujutada võimalikult reaalset lahingolukorda tingimustes, 

kus KVKP on vastavalt 2016. aastal kinnitatud arendusprogrammile välja ehitatud ja 

saab täita AP eesmärki – tagada ühe soomustatud jalaväepataljoni lahinglaskmiste 

läbiviimise koos toetusega erinevatelt toetusüksustelt piiratud mahus. Üksuste 

tulepositsioonid on paigutatud müra modelleerimise konteksti selliselt, et müraallikad 

on elamute suhtes alati pigem lähemal ehk elanike seisukohast nö halvimas olukorras. 

 

Olukorra puhul kasutatavad vahendid ja teostatavate laskude/lõhkamiste arv on toodud 

tabelis 1.1. 

 

Tabel 1.1. Stsenaariumi – pataljon põhjast lõunasse – korral kasutatavad vahendid ja 

teostatavate laskude/lõhkamiste arv 

Vahend 

Lasku/lõhkamist 

päevas 

Automaat AK-4 14000 

Kuulipilduja MG-3 8000 

Granaadiheitja Carl 

Gustav 160 

Lahingmasin CV9035 

(35 mm kahur) 216 

155 mm haubits 240 

Miinipilduja 120 mm 270 

Lõhkamine TNT 4x20 kg 

 

2. KVKP – pataljon lõunast põhja. Stsenaariumi koostamise põhimõtted on sarnased 

eelkirjeldatule. Erinevus on tulepositsioonide paiknemise ja laskemoona koguste 

kasutuses. 

 

Olukorra puhul kasutatavad vahendid ja teostatavate laskude/lõhkamiste arv on toodud 

tabelis 1.2. 
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Tabel 1.2. Stsenaariumi – pataljon lõunast põhja – korral kasutatavad vahendid ja 

teostatavate laskude/lõhkamiste arv 

Vahend 

Lasku/lõhkamist 

päevas 

Automaat AK-4 23800 

Kuulipilduja MG-3 13600 

Granaadiheitja Carl 

Gustav 272 

Lahingmasin CV9035 

(35 mm kahur) 408 

155 mm haubits 240 

Miinipilduja 120 mm 360 

Lõhkamine TNT 9x20 kg 

 

Keskmine väljaõppepäev. 

Keskpolügooni nö keskmist väljaõppepäeva iseloomustava olukorra konstrueerimiseks kasutati 

KVKP 2017. a kasutuskoormuse andmeid. Algandmed olid esitatud kuude lõikes vastavate 

väljaõppealade ja kasutatud laskemoona koguste kaupa. Algandmete alusel leiti ühes päevas 

keskmisest enam kasutatavad väljaõppealad ja konkreetsete relvade keskmine laskude arv 

(kasutatud laskemoona koguste alusel). Eeltoodu ning keskpolügooni kasutuseeskirja (sätestab 

mh ka konkreetsel väljaõppealal kasutada lubatud vahendid) alusel konstrueeriti töös 

modelleeritav olukord, mis ülevaatlikult on esitatud tabelis 1.3. Tegemist on statistilistele 

andmetele tugineva ehk nö teoreetilise olukorraga. Reaalselt esineb sellises mahus 

väljaõppepäevi tõenäoliselt harva, pigem on igapäevaselt esindatud mingi osa tabelis 1.3 

toodust. Samas iseloomustab tabelis 1.3 toodu müra kontekstist lähtuvalt nö halvimat olukorda. 

 

Tabel 1.3. Keskmise väljaõppepäeva jooksul kasutatavad väljaõppealad, relvad/vahendid ja 

laskude/lõhkamiste arv. 

Ala nimetus 

(kood) 

Uus ala 

nimetus 

(kood) 

Kasutatav relv või tegevus Laskude/ 

lõhkamiste 

arv päevas Kaliiber Relv/tegevus Moon 

Suru (STL1) Suru (STL1) 

5,56 mm Galil Lahing 210 

7,62 mm AK-4 Lahing 166 

9 mm HK USP Lahing 15 

Pikassare 1 

(PT1) 

Pikassare 1 

(PT1) 

5,56 mm Galil Õppe (IM) 317 

7,62 mm AK-4 Õppe (IM) 451 

Pikassare 2 

(PT2) 

Pikassare 2 

(PT2) 

5,56 mm Galil Õppe (IM) 317 

7,62 mm AK-4 Õppe (IM) 451 

Sihtmärgiala1 

(SM1) UXO-2 

5,56 mm Galil Lahing 313 

5,56 mm Galil Õppe (IM) 63 

7,62 mm AK-4 Lahing 249 

7,62 mm AK-4 Õppe (IM) 90 

9 mm HK USP Lahing 5 

12,7 mm Browning Lahing 22 

12,7 mm Browning Õppe (IM) 100 

Sihtmärgiala2 

(SM2) UXO-2 

5,56 mm Galil Lahing 313 

5,56 mm Galil Õppe (IM) 63 

7,62 mm AK-4 Lahing 249 
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Ala nimetus 

(kood) 

Uus ala 

nimetus 

(kood) 

Kasutatav relv või tegevus Laskude/ 

lõhkamiste 

arv päevas Kaliiber Relv/tegevus Moon 

7,62 mm AK-4 Õppe (IM) 90 

9 mm HK USP Lahing 5 

12,7 mm Browning Lahing 22 

12,7 mm Browning Õppe (IM) 100 

81 mm MP 

Lahing 

(lask+tabamus) 7 

Pala (PL1) S1-LV5 

5,56 mm Galil Lahing 313 

5,56 mm Galil Õppe (IM) 127 

7,62 mm AK-4 Lahing 249 

7,62 mm AK-4 Õppe (IM) 180 

9 mm HK USP Lahing 5 

12,7 mm Browning Õppe (IM) 100 

12,7 mm Browning Lahing 44 

Pioneeri 1 

(P1) S1-LV4 

5,56 mm Galil Õppe (IM) 126 

7,62 mm AK-4 Õppe (IM) 180 

Pioneeri 2 

(P2) S1-LV4  - Lõhkamine TNT 2x15 kg 

Pioneeri 3 

(P3) S1-LV4  - Lõhkamine TNT 1x15 kg 

Kukepalu 

(KL1) S1-LV3 

5,56 mm Galil Lahing 313 

5,56 mm Galil Õppe (IM) 254 

7,62 mm AK-4 Lahing 249 

7,62 mm AK-4 Õppe (IM) 360 

9 mm HK USP Lahing 5 

12,7 mm Browning Õppe (IM) 101 

12,7 mm Browning Lahing 22 

Raketibaas 1 

(RB1) 

Raketibaas 1 

(S1-LV1) 

5,56 mm Galil Lahing 313 

7,62 mm AK-4 Lahing 248 

9 mm HK USP Lahing 27 

Raketibaas 2 

(RB2) 

Raketibaas 2 

(S1-LV1) 

5,56 mm Galil Lahing 313 

7,62 mm AK-4 Lahing 248 

9 mm HK USP Lahing 27 

 

Öine väljaõpe. 

Öisel ajal (23.00-07.00) aset leidvaid väljaõppeid esineb aasta lõikes keskpolügoonil suhteliselt 

harva. 2017. a kasutuskoormuse andmete alusel oli öist väljaõpet kavandatud kokku 69 ööl ehk 

aastast u 20% ööpäevadest. Reaalselt toimusid öised harjutused üldjuhul mitmepäevaste 

õppuste käigus ning puuduvad täpsed andmed selle kohta, kas õppeperioodi igal ööl toimusid 

laskmised. Seega eelnimetatud 69 ööd on pigem maksimaalne arv. Täpne info puudub ka öise 

aja jooksul aktiivsete tundide kohta. Varasema keskpolügooni mürakaardi (Alkranel OÜ, 2016) 

koostamisel arvestati, et 2015. a kasutuse andmete järgi toimusid õppused öisel ajal valdavalt 

kuni ühe tunni jooksul ning modelleerimisel võeti aluseks järgmine õppuste ööpäevane 

jaotumine: 94% päevasel ajal ja 6% öisel ajal. Kuna hetkeseisuga puuduvad varasemaga 

võrreldes täpsemad andmed, siis võeti ka käesoleval juhul öise olukorra modelleerimisel 

aluseks eelnimetatud ööpäevane jagunemine. 2017. a kasutusandmete alusel öist väljaõpet 
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sisaldavate õppeperioodide jooksul kasutatud relvade ja tehtud laskude arvu (laskemoona 

koguste alusel) kohta andmed olid valdavas mahus (10 korral 15-st) olemas. Seega eelnevat 

aluseks võttes konstrueeriti öine olukord, millest annab ülevaate tabel 1.4. Arvestatud on ka, et 

öisel ajal on kasutusel ainult õppemoon. 

 

Tabel 1.4. Öist väljaõpet sisaldavatel õppeperioodidel kasutatud relvad ja keskmine laskude 

arv öösel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

Modelleeritavate olukordade tarbeks vajalikud relvade/vahendite müraemissioonid ehk 

helienergia tasemete (LE) väärtused pärinevad Kaitseväe harjutusväljadel varem koostatud 

mürauuringute aruannetest. Käesoleva töö käigus müra ei mõõdetud. Modelleerimises 

kasutatud relvade/vahendite müraemissiooni väärtused on toodud tabelis 1.5 ja sellele järgnevas 

tekstiosas. Keskmise päevase ja öise olukorra puhul esineb kaks relva: Galil (õppemoon) ja 

Browning (lahingmoon), millest laskmisega kaasneva müraemissiooni andmeid ei õnnestunud 

käesoleva töö mahus leida. Seega osutus modelleerimisel vajalikuks kasutada teatud mööndusi: 

1. Galili õppemoona laskmisega seonduva mürataseme arvutamisel kasutati 

modelleerimisel AK-4 õppemoona laskmisega kaasneva müraemissiooni andmeid 

(mõõdetud 2007. a, vt tabel 1.5). AK-4 kaliiber (7,62 mm) on mõnevõrra suurem kui 

Galilil (5,56 mm). Seega võib eeldada, et AK-4 müraemissiooni andmed on ka 

mõnevõrra suuremad kui on reaalselt Galilil. Samas sobitub eelnev modelleerimist 

läbiva üldpõhimõttega – iseloomustada nö halvimat müraolukorda; 

2. Browningu puhul on kasutatud ainult õppemoona laskmisega kaasneva müraemissiooni 

andmeid (mõõdetud 2007. a, vt tabel 1.5). Modelleeritavates olukordades esineb 

Browningu lahingmoona kasutamist ainult keskmise väljaõppepäeva puhul (öisel ajal 

on kasutusel ainult õppemoon). Kuigi Browningu lahingmoona kasutamisega kaasneb 

Ala nimetus 

(kood) 

Uus ala 

nimetus 

(kood) 

Kasutatav relv 

Laskude 

arv öösel Kaliiber Relv Moon 

Suru (STL1) 

 

Suru (STL1) 

 

5,56 mm Galil Õppe (IM) 93 

7,62 mm AK-4 Õppe (IM) 81 

12,7 mm Browning Õppe (IM) 25 

      

Pikassaare 1 

(PT1) 

 

Pikassaare 1 

(PK1) 

 

5,56 mm Galil Õppe (IM) 93 

7,62 mm AK-4 Õppe (IM) 81 

12,7 mm Browning Õppe (IM) 25 

Pikassaare 2 

(PT2) 

 

Pikassaare 2 

(PK2) 

 

5,56 mm Galil Õppe (IM) 93 

7,62 mm AK-4 Õppe (IM) 81 

12,7 mm Browning Õppe (IM) 25 

      

Pala 1 (PL1) S1-LV5 

5,56 mm Galil Õppe (IM) 93 

7,62 mm AK-4 Õppe (IM) 81 

12,7 mm Browning Õppe (IM) 25 

Pala 2 (PL2) S1-LV5 

5,56 mm Galil Õppe (IM) 93 

7,62 mm AK-4 Õppe (IM) 81 

12,7 mm Browning Õppe (IM) 25 

Kukepalu 1 

(KL1) 

 

S1-LV3 

5,56 mm Galil Õppe (IM) 93 

7,62 mm AK-4 Õppe (IM) 81 

12,7 mm Browning Õppe (IM) 25 
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suurem müratase kui õppemoona kasutamisega moodustab reaalsete lahingmoonaga 

tehtavate laskude arv keskmisel päeval Browningust tehtavatest summaarsetest 

laskudest u 22% ja kõikidest relvadest päeva jooksul tehtavatest laskudest alla 2%. 

Seega arvestades laskude arvu ei avalda päevase aja koondmüratasemes Browningu 

lahingmoona müraemissiooni andmete asendamine Browningu õppemoona 

müraemissiooni andmetega olulist mõju. 

 

Tabel 1.5. Modelleerimises kasutatud vahendite müraemisioon (LE; dB) oktaavribades. 

Suund/Hz 31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

7,62 mm AK-4 paukpadrunid (õppemoon); Akukon Oy Eesti filiaal, 2007a) 

105º-135º 92 102 110 114 118 124 122 119 115 

Carl-Gustav granaadiheitja (84 mm inert- ja lahingmoon; suudme plahvatus; Akukon 

Oy Eesti filiaal, 2007b)  

90º 161 168 163 165 160 157 153 150 149 

120º 164 171 171 170 165 160 157 153 152 

135º 166 173 172 171 167 161 157 155 151 

150º 166 173 172 170 168 159 157 154 152 

Carl-Gustav granaadiheitja (84 mm inert- ja lahingmoon; tabamus; Akukon Oy Eesti 

filiaal, 2007b) 

 168 174 170 166 163 160 158 155 156 

MG-3 kuulipilduja (7,62 mm; Akukon Oy Eesti filiaal, 2007a) 

90º 105 115 125 128 128 126 124 122 119 

135º 99 111 123 129 125 114 113 111 106 

Browning raskekuulipilduja (12,7 mm; õppelaskemoon; Akukon Oy Eesti filiaal, 2007a) 

45º 118 130 140 148 143 131 130 127 122 

90º 116 127 137 143 140 132 133 129 127 

AK-4 automaat (7,62 mm; Akukon Oy Eesti filiaal, 2012) 

0º 119 122 128 138 141 133 132 128 129 

45º 119 121 128 137 140 135 133 129 125 

90º 112 121 128 134 133 132 128 137 123 

135º 110 118 125 131 130 129 124 124 121 

180º 107 116 122 129 126 126 120 122 120 

Galil automaat (5,56 mm; Akukon Oy Eesti filiaal, 2012) 

0º 118 121 128 137 140 132 131 127 128 

45º 115 117 123 133 136 131 129 125 121 

90º 111 120 127 133 132 131 128 126 122 

135º 105 113 120 127 125 125 120 120 117 

180º 104 113 119 126 124 124 117 119 117 

HK USP (9 mm; Akukon Oy Eesti filiaal, 2012) 

0º 107 115 122 131 137 140 141 134 132 

81 mm miinipilduja (laskmine; OÜ JÕGIOJA Ehitusfüüsika KB, 2007) 

 139 140 148 141 141 136 130 124 121 

81 mm miinipilduja (plahvatus; OÜ JÕGIOJA Ehitusfüüsika KB, 2007) 

 154 152 160 160 162 159 157 156 155 

120 mm miinipilduja (laskmine; OÜ JÕGIOJA Ehitusfüüsika KB, 2007) 

 140 144 145 139 134 135 133 130 133 

120 mm miinipilduja (plahvatus; OÜ JÕGIOJA Ehitusfüüsika KB, 2007) 

 169 157 166 165 168 164 161 170 162 
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Suund/Hz 31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

Lahingmasin CV9045 (35 mm pardakahur; arvutatud käesoleva töö raames Terviseamet 

(2015) alusel) 

45º 171 167 154 155 162 163 154 150 140 

90º 165 161 148 149 153 151 147 141 128 

155 mm haubits (laskmine; Terviseamet, 20121)) 

90º 173 169 167 159 156 153 149 146 145 

135º 167 165 159 161 158 153 149 147 144 

180º 172 171 159 150 151 151 145 144 139 

155 mm haubits (plahvatus; Terviseamet, 20121)) 

 176 171 156 151 154 152 143 135 128 
1) alusandmete valik lähtub Terviseameti soovitusest 

 

Lõhkevahendite kasutamise osas oli tellija soov näidata modelleeritavates olukordades 15 kg ja 

20 kg TNT lõhkamisega (lähtub reaalsest tegevusest) kaasnevat müraemissiooni. Sellise koguse 

lõhkeaine lõhkamise mürataset ei ole Kaitseväe harjutusväljadel teadaolevalt mõõdetud. Seega 

puuduvad ka täpsed müraemissiooni (LE) väärtused. Käesolevas töös on 15 kg ja 20 kg TNT 

lõhkamisega kaasneva müraemissiooni lähteandmed tuletatud Militaarmüra regulatsiooni 

kontseptsioon ja koondaruande (Akukon Oy Eesti filiaal, 2014) tabelis 1 esitatud 10 kg ja 50 

kg TNT lõhkamisega 500 m kaugusel kaasnevatest LCE väärtustest, mille alusel arvutati 

lähtuvalt vahemaast lõhkamise helienergia tase (LE) 15 kg ja 20 kg lõhkelaengu kohta. 
 

Modelleeritavates olukordades kasutatud müraallikate kõrgused maapinnast vahendite kaupa 

on esitatud tabelis 1.6.   
 

Tabel 1.6. Modelleeritavates olukordades kasutatud müraallikate kõrgused maapinnast 

vahendite kaupa 

Vahend 

Kõrgus 

maapinnast, m 

CV9035 pardarelv 2 

Galil, AK-4, HK USP 0,6 1) 

Lõhkevahendid maapinnal 

Carl-Gustav 1 

MG-3 0,3 

81 mm/120 mm 

miinipildujad 1/1,5 

Browning (soomukil) 3 

155 mm haubits 1,5 

Sihtmärkide tabamused maapinnal 
1) leitud kaalutud keskmisena võttes arvesse eeldust, et 70% laskmistest toimub pikali (0,3 m), 15% põlvelt 

(0,8 m) ja 15% püsti (1,5 m) 
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2. Modelleerimise põhimõtted 
 

Müratasemeid modelleeriti spetsiaaltarkvaraga Soundplan 7.3. Kuna militaarmüra 

arvutamiseks ei ole koostatud üldtunnustatud standardit, on töös aluseks võetud tööstusmüra 

standard ISO 9613-2. Standardit on soovitatud ka Akukon Oy Eesti filiaali 2014. a koostatud 

Militaarmüra regulatsiooni kontseptsioon ja koondaruandes. 

 

Müraolukorrad modelleeriti A-heli ekvivalenttasemena LAeq päevasel ajavahemikul (7.00-

23.00) ja öisel ajavahemikul (23.00-07.00), arvestades peatükis 1 toodut. Seejuures on A-heli 

ekvivalenttase arvutatud lähtuvalt konkreetse relva müraemissiooni tasemest (LE), 

mürasündmuste arvust (laskmiste arv) ning ajavahemikust (ajavahemik sekundites).  

 

Militaarmüra näol on tegemist impulssmüraga. Seetõttu on otstarbekas rakendada 

impulsskorrigeerimist, mille abil muudetakse laskmismüra A-ekvivalenttaseme arvväärtust nii, 

et korrigeeritud väärtus oleks samaväärne tavalise keskkonnamüra (näiteks liiklusmüra) 

häirivusega. Modelleerimisel on kasutatud impulsskorrektsiooni, mis väikese kaliibriga 

vahendite (relvad, mille kaliiber on alla 20 mm, lõhkelaengud ja pürotehnilised 

imitatsioonivahendid < 50 g TNT ekvivalenti) puhul on +12 dB ja suure kaliibriga vahendite 

(relvad, mille kaliiber on üle 20 mm, lõhkelaengud ja pürotehnilised imitatsioonivahendid ≥ 50 

g TNT ekvivalenti) puhul aga +15 dB. Impulsskorrektsioonid on määratud Akukon Oy Eesti 

filiaali 2014. a töös. Kui müra A-ekvivalenttasemele rakendatakse impulsskorrektsiooni on 

saadava tulemuse näol tegemist müra hinnatud tasemega päevases (Ld) ja öises (Ln) 

ajavahemikus. Müra hinnatud tase on mh võrreldav ka keskkonnaministri 16.12.2016 määruses 

nr 71 Välisõhus leviva müra normtasemed ja mürataseme mõõtmise, määramise ja hindamise 

meetodid toodud normtasemetega. Mürakaartidel on esitatud müratase koos 

impulssparandusega ehk müra hinnatud tase! 

 

Müramudeli peamine osa on 3D maastikumudel. Maastikumudelis võetakse aluseks piirkonna 

reljeef, maapinna helineelduvusomadused, maastikuobjektid (nt teed), hoonestus jm 

asjakohane. Hoonestuse all kaardistatakse nii keskpolügooni hoonestus kui ka ümberkaudsed 

hooned (sh majapidamised). Maastikumudeli konstrueerimiseks vajalikud andmed saadi 

aktuaalselt põhikaardilt. Maapinna kõrguste andmed lähtuvad Kaitseväe andmebaasist.  

 

Maastikumudelisse kanti modelleeritavatest olukordadest (ptk 1) lähtuvalt võimalike 

müraallikate (relvad, lõhkamiskohad jms) asukohad (asukohtade määramine koostöös tellijaga) 

ning modelleeriti müra levik. Modelleerimise väljundiks on mürakaardid, kus kajastuvad eri 

värvidega müratasemete vahemikud ja isojooned (samajooned).  

 

Eesti õigusruumis ei ole militaarmüra normeeritud (sarnane praktika on ka teistes riikides). 

Kuigi keskkonnaministri määrus nr 71 ei ole otseselt rakendatav militaarmürale, annab määrus 

siiski suunised selle kohta, millised müra normtasemed on inimeste heaolu ja tervist silmas 

pidades olulised. Arvestades militaarmüra iseloomu (nt impulssmüra) on see keskkonnaministri 

määrusega normeeritavatest müraliikidest (liiklus- või tööstusmüra) võrreldav tööstusmüraga. 

Seega on modelleerimise tulemusi võimalik võrrelda keskkonnaministri 16.12.2016 

määruses nr 71 tööstusmüra kohta toodud II kategooria ala piirväärtustega (päevasel ajal 

60 dB ja öisel ajal 45 dB). Nimetatud piirväärtused kattuvad üldjoontes ka Militaarmüra 

regulatsiooni kontseptsioon ja koondaruandes toodud taotlustasemega. Erinevus on vaid 

päevase aja normtasemes, mis Militaarmüra regulatsiooni kontseptsioon ja koondaruandes 

on rangem (55 dB) kui keskkonnaministri määruses toodud väärtus (60 dB). Seega 

keskendutakse töös rangematele normtasemetele. Samas esitatakse modelleerimise 
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tulemused müraisojoontena ning seetõttu on võimalik tellijal hiljem vajaduse (ja kehtiva korra) 

järgi arvestada ka leebemate normtasemetega ning müraisojoonte paiknemisega. Normtasemete 

saavutamist vaadeldakse müratundlike hoonete ja nende õuealade juures. 

 

Akukon Oy Eesti filiaali (2014) töös on peale taotlustaseme esitatud ka kriitiline tase. Seejuures 

on kriitiline tase selline müratundlike hoonete õuealade müratase, mis põhjustab tugevat 

häirimist ja iseloomustab ebarahuldavat mürasituatsiooni. Kriitilise taseme ületamise korral 

tuleb rakendada müra vähendamise meetmeid. Kriitilise taseme soovituslikud normväärtused 

on päevasel ajal 65 dB ja öisel ajal 55 dB (väikesekaliibrilised relvad) ning 50 dB 

(suurekaliibrilised relvad). 

 

Lisaks on modelleerimisel lähtutud järgmistest eeldustest. 

 Müra modelleeriti 2 m kõrgusel maapinnast; 

 Mürataseme arvutussamm on 50 m (arvutusruut 50 x 50); 

 Modelleeritav maapind on akustiliselt pehme (mets, põllud jms; helineelde tegur G=1), 

veekogude ja teede all akustiselt kõva (helineelde tegur G=0); 

 Peegelduste arv on 3; 

 Müra modelleerimise käigus ei ole arvestatud piirkonda jääva metsaalaga, kuna 

piirkonna puistu on ebaühtlane (kohati ainult võsa või männimets). Lisaks mõjutavad 

võimalikud raadamised, lage- ja hooldusraied müra leviku tingimusi; 

 Töö aluseks oleva standardi järgi modelleeritakse müra arvestades halbasid 

ilmastikuolusid (sh allatuul, inversioon), andes hinnangu n-ö halvimale olukorrale. 

Reaalselt ei esine halvad ilmastikutingimused iga päev, seega võib töös eeldada teatavat 

müratasemete ülehinnangut võrreldes aasta keskmiste oludega (müra normeerimise 

alus); 

 Piirkonnas paiknevate olemasolevate hoonete eeldatav keskmine kõrgus on 7 m. 
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3. Tulemused 
 

Tulemuste tõlgendamisel tuleb silmas pidada järgmiseid asjaolusid: 

1. modelleerimisel ei ole arvestatud piirkonna metsa ja kõrghaljastusega, kuna piirkonnas 

on tegemist ebaühtlaselt paikneva puistuga (kohati ainult võsa või männimets), mille 

efekt mürabarjäärina eelkõige vegetatsiooniperioodi välisel ajal on minimaalne. Lisaks 

mõjutavad võimalikud raadamised, lage- ja hooldusraied müra leviku tingimusi. Vähene 

müra summutamise efekt kaasneb haljastuse puhul alles siis, kui vastav tsoon on väga 

tihe ja mitmekümnete meetrite paksune (Lahti, 2008). Küll aga on haljastusel inimesele 

oluline psühholoogiline müratõkestav efekt. Kuna metsa ja kõrghaljastusega ei ole 

modelleerimisel arvestatud, iseloomustavad mürakaardid nö halvimat ehk müralevikut 

soodustavat olukorda; 

2. kõikides modelleeritud olukordades on müraallikate (relvad/vahendid) maastikku 

paigutamisel püütud arvestada võimalikult realistlike tegevusolukordadega. Teisalt on 

asukoha valikul arvestatud ka nö halvima olukorra põhimõtet, et müraallikad paiknevad 

keskpolügoonile lähimate majapidamiste poolsetes väljaõppealade osades; 

3. mürakaartidel on esitatud müratase koos impulssparandusega ehk müra hinnatud tase. 

Reaalsed mõõtmistulemused ei arvesta mõõtmise hetkel impulssparandusega, vaid 

vastav parandus liidetakse hilisema arvutuse käigus. Eelnimetatud asjaoluga on vajalik 

arvestada võimalike hilisemate mõõtmiste tulemuste võrdlemisel mürakaardiga; 

4. modelleerimise tulemuste juures on esitatud vastavasse müratsooni jäävate õuealade 

arv. Õuealade käsitlemine lähtub põhimõttest, et eelkõige päevasel ajal kasutavad 

inimesed lisaks elamule aktiivselt ka selle lähiümbrust ehk õueala ning õuealal esinev 

müra mõjutab inimeste heaolu. Mürakaartidel esitatud õuealad pärinevad Eesti 

põhikaardilt. Tegemist on elu- või ühiskondlike hoonete ümber määratud õuealadega 

ega hõlma tootmishoonete õuealasid. Tiheasustusaladel on lähestikku paiknevate 

eluhoonete õuealad sageli liidetud (nt kvartalite kaupa). Seega võib tiheasustatud 

piirkondades ühel õuealal esineda mitu majapidamist/eluhoonet (ka nt mitu elamumaa 

krunti). Teisalt ei ole välistatud ka, et käesolevaks hetkeks on mõni õuealal paiknev 

elamu kasutusest välja jäänud või on muudetud selle kasutusotstarvet. 

 

3.1 Arendusprogrammi järgne stsenaarium – pataljon põhjast 
lõunasse 

 

Lähtuvalt stsenaariumist pärineb müra peamiselt keskpolügooni põhjaosas toimuvast 

tegevusest. Tihedamalt asustatud piirkonnad jäävad polügoonist kagu-lõuna suunda (Tapa linn 

ja Lehtse alevik), kirde suunda (Läsna–Mõndavere piirkond) ja ida suunda (Ohepalu–

Kõrveküla–Ridaküla piirkond). 

 

Päevase aja müraleviku kaart on esitatud lisas 1. Müratase 55 dB on käesoleva stsenaariumi 

korral saavutatud u 4-5 km kaugusel keskpolügooni piirist. Seejuures jääb tihedamalt asustatud 

piirkondadest 55 dB kõrgema müratasemega tsooni peamiselt kirde suunda jääv elamupiirkond 

(Läsna–Mõndavere piirkond). Võttes aluseks põhikaardile kantud õuealade piirid jääb 55 dB ja 

sellest kõrgema müratasemega tsooni väljaspool keskpolügooni piire kokku 110 õueala koos 

eluhoonetega. Võrdluseks saab siinkohal tuua keskkonnaministri määruse nr 71 kohase 

piirväärtuse (60 dB), millest kõrgema müratasemega tsooni väljaspool keskpolügooni piire jääb 

kokku 37 õueala koos eluhoonetega. 
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Soovitusliku päevase aja kriitilise normtaseme (65 dB) ületamist väljaspool keskpolügooni piiri 

esineb kokku 11 majapidamise õuealal, millest 10 paikneb Mõndavere külas ja 1 Läsna külas 

(tabel 3.1). 

 

3.2 Arendusprogrammi järgne stsenaarium – pataljon lõunast 
põhja 

 

Päevase aja müraleviku kaart on esitatud lisas 2. Müratase 55 dB on käesoleva stsenaariumi 

korral saavutatud u 4-6 km kaugusel keskpolügooni piirist. Seejuures jäävad tihedamalt 

asustatud piirkondadest 55 dB kõrgema müratasemega tsooni peamiselt keskpolügoonist 

lõunakaartes paiknevad elamupiirkonnad (Tapa linn–Lehtse alevik–Patika küla piirkond ja 

Ohepalu–Kõrveküla–Ridaküla piirkond). Võttes aluseks põhikaardile kantud õuealade piirid 

jääb 55 dB ja sellest kõrgema müratasemega tsooni väljaspool keskpolügooni piire kokku 453 

õueala koos elu- või ühiskondlike hoonetega. Märkida tuleb, et tiheasustusalal, nt Tapa linnas 

jääb põhikaardile kantud ühele õuealale mitmeid elamuid ehk mõjutsooni jäävate elamute hulk 

on suurem kui õuealade hulk. Võrreldes modelleerimise tulemusi keskkonnaministri määruse 

nr 71 kohase piirväärtusega (60 dB) on mõjutsooni jäävate õuealade hulk eelnevaga võrreldes 

tunduvalt väiksem – 60. Viimane on tingitud asjaolust, et keskpolügoonist lähtuv 60 dB 

müratase ei ulatu Tapa linna ja Lehtse aleviku peamiste elamupiirkondadeni. 

 

Soovitusliku päevase aja kriitilise normtaseme (65 dB) ületamist väljaspool keskpolügooni piiri 

esineb kokku 14 majapidamise õuealal, millest 12 paikneb Tõõrakõrve külas ja 2 Patika külas. 

Siinkohal saab ka välja tuua, et mõlema AP järgse stsenaariumi korral jäävad kriitilise 

mürataseme tsooni erinevad majapidamised ehk ei teki olukorda, kus erinevate stsenaariumite 

korral oleksid samad majapidamised kriitilise mürataseme tsoonis (vt ka tabel 3.1). 

 

3.2 Keskmine väljaõppepäev 
 

Keskmise väljaõppepäeva päevase aja müraleviku kaart on esitatud lisas 3. Müratase 55 dB on 

käesoleva stsenaariumi korral saavutatud u 3-5 km kaugusel keskpolügooni piirist. Seejuures 

tihedamalt asustatud elamupiirkondi vastavasse tsooni ei jää. Võttes aluseks põhikaardile 

kantud õuealade piirid jääb 55 dB ja sellest kõrgema müratasemega tsooni väljaspool 

keskpolügooni piire 1 õueala koos eluhoonega (Integraali kinnistu). Keskkonnaministri 

määruse nr 71 kohase piirväärtusest (60 dB) kõrgemasse müratsooni väljaspool keskpolügooni 

piire majapidamisi ei jää. Samuti ei ole väljaspool keskpolügooni piire paiknevate 

majapidamiste juures ette näha kriitilise taseme (65 dB) ületamist.  

 

3.2 Öine olukord 
 

Keskmise öise aja olukorra müraleviku kaart on esitatud lisas 4. Müratase 45 dB on käesoleva 

stsenaariumi korral saavutatud valdavalt keskpolügooni piires, paiguti ka kuni u 0,5 km 

kaugusel keskpolügooni piirist. 45 dB ja sellest kõrgema müratasemega tsooni väljaspool 

keskpolügooni piire jääb 1 õueala koos eluhoonega (Kase kinnistu). Kriitilise taseme 55 dB 

(öisel ajal kasutusel väikesekaliibrilised (kaliiber on alla 20 mm) relvad) ületamist väljaspool 

keskpolügooni piiri ei esine. 

 

Tabelis 3.1 on kokkuvõtvalt kõigi modelleeritud olukordade kohta esitatud kinnistud, kus on 

ette näha kriitilise taseme ületamist. 
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Tabel 3.1. Keskpolügooni piiridest välja jäävad majapidamised, kus modelleeritud olukordades 

võib esineda soovitusliku kriitilise taseme ületamist. „+“- tähistab kriitilise taseme ületamist, „-

“ tähistab, et müratase jääb kriitilisest tasemest madalamaks ehk ei ületa kriitilist taset. 

Kinnistu 

nimi   

Katastriüksuse 

number 

AP põhjast 

lõunasse 

AP lõunast 

põhja 

Keskmine 

väljaõppepäev 

Keskmine 

öine olukord 

Päevane aeg 

(65 dB) 

Päevane aeg 

(65 dB) 

Päevane aeg 

(65 dB) 

Öine aeg (50 

dB) 

Sauniku 27301:001:0581 + - - - 

Pombri 27301:001:1150 + - - - 

Koplimetsa 27301:001:0220 + - - - 

Põllumuru 27301:001:1050 + - - - 

Hirve 27301:001:0180 + - - - 

Sepa 27301:001:0176 + - - - 

Hõbesilma 27301:001:0148 + - - - 

Kruusimäe 27301:001:0016 + - - - 

Tiigi 27301:001:1310 + - - - 

Lapiku 27202:001:0363 + - - - 

Kase 27301:001:1210 + - - - 

Kopli 40002:001:0191 - + - - 

Elupuu 40002:001:0199 - + - - 

Hobuse 79001:001:0048 - + - - 

Kuriste 40002:001:0246 - + - - 

Kasendiku 40002:001:0370 - + - - 

Arme 40002:001:0219 - + - - 

Uuesilla 40002:001:0280 - + - - 

Lillemäe 40002:001:0290 - + - - 

Entu 40002:001:0204 - + - - 

Luha 79001:001:0147 - + - - 

Alamaa 79001:001:0249 - + - - 

Põldmäe 40002:001:0690 - + - - 

Integraali 14001:003:0105 - + - - 

Vana-

Puusepa 

40001:003:0260 - + - - 
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Kokkuvõte ja soovitused 
 

Käesolev müra modelleerimine teostati KVKP eriplaneeringu ja selle keskkonnamõju 

strateegilise hindamise käigus. Töö eesmärk oli koostada keskpolügoonil toimuvatest ja 

kavandatavatest tegevustest lähtuvad päevase ja öise aja mürakaardid.  

 

Modelleeritavate olukordade koostamisel lähtuti põhimõttest, et väljaõppega kaasnev 

mürasituatsioon iseloomustaks võimalikult erinevaid keskpolügooni tegevuspäevi/öid. Kuna 

eriplaneeringu lahenduse aluseks on kinnitatud arendusprogramm, töötati välja kaks erinevat 

stsenaariumi, mis arvestavad AP eesmärke ja iseloomustavad suurõppust. Lisaks suurõppusi 

iseloomustavatele stsenaariumitele töötati välja nö keskmise kasutuspäeva ja -öö olukorra 

kirjeldused, mille alusandmetena kasutati keskpolügooni 2017. a kasutuskoormuse andmeid. 

Kokku modelleeriti neli erinevat olukorda: 

 

1. Arendusprogrammi järgne stsenaarium – pataljon põhjast lõunasse; 

2. Arendusprogrammi järgne stsenaarium – pataljon lõunast põhja; 

3. Keskmine väljaõppepäev (2017. a kasutusandmete alusel); 

4. Öine olukord (2017. a kasutusandmete alusel). 

 

Oluline on märkida, et kõikide olukordade konstrueerimisel lähtuti võimalikult realistlikest 

keskpolügoonil aset leidvatest tegevusolukordadest. Teisalt on modelleerimised viidud 

läbi nö halvima ehk müralevikut soodustava olukorra kohta (müraallikad lähimate 

majapidamiste poolsetes väljaõppealade osades; ei ole arvestatud metsa müralevikut tõkestava 

efektiga; arvestatud müralevikut soodustavaid ilmastikutingimusi jms). Eelnevast lähtuvalt on 

reaalsetes olukordades mõõdetavad müratasemed käesoleva töö mürakaartidel esitatust 

tõenäoliselt madalamad. Samuti on oluline, et mürakaartidel on esitatud müratase koos 

impulssparandusega ehk müra hinnatud tase ning modelleerimine viidi läbi 2 m kõrgusel 

maapinnast.  
 

Täpsemalt on müra modelleerimise metoodikat kirjeldatud peatükkides 1 ja 2.  

 

Eesti õigusruumis ei ole militaarmüra normeeritud (sarnane praktika on ka teistes riikides). 

Kuigi keskkonnaministri määrus nr 71 ei ole otseselt rakendatav militaarmürale, annab määrus 

siiski suunised selle kohta, millised müra normtasemed on inimeste heaolu ja tervist silmas 

pidades olulised. Arvestades militaarmüra iseloomu (nt impulssmüra) on see keskkonnaministri 

määrusega normeeritavatest müraliikidest (liiklus- või tööstusmüra) võrreldav tööstusmüraga. 

Seega on modelleerimise tulemusi võimalik võrrelda keskkonnaministri 16.12.2016 

määruses nr 71 tööstusmüra kohta toodud II kategooria ala piirväärtustega (päevasel ajal 

60 dB ja öisel ajal 45 dB). Nimetatud piirväärtused kattuvad üldjoontes ka Militaarmüra 

regulatsiooni kontseptsioon ja koondaruandes toodud taotlustasemega. Erinevus on vaid 

päevase aja normtasemes, mis Militaarmüra regulatsiooni kontseptsioon ja koondaruandes 

on rangem (55 dB) kui keskkonnaministri määruses toodud väärtus (60 dB). Seega 

keskenduti töös rangematele normtasemetele. Normtasemete saavutamist vaadeldi 

müratundlike hoonete ja nende õuealade juures. 

 

Akukon Oy Eesti filiaali (2014) töös on peale taotlustaseme esitatud ka kriitiline tase. Seejuures 

on kriitiline tase selline müratundlike hoonete õuealade müratase, mis põhjustab tugevat 

häirimist ja iseloomustab ebarahuldavat mürasituatsiooni. Kriitilise taseme ületamise korral 

tuleb rakendada müra vähendamise meetmeid. Kriitilise taseme soovituslikud normväärtused 
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on päevasel ajal 65 dB ja öisel ajal 55 dB (väikesekaliibrilised relvad) ning 50 dB 

(suurekaliibrilised relvad). 

 

Olulisemad järeldused tulemustest: 

1. AP järgne stsenaarium – pataljon põhjast lõunasse. Müratase 55 dB on käesoleva 

stsenaariumi korral saavutatud u 4-5 km kaugusel keskpolügooni piirist. Seejuures jääb 

tihedamalt asustatud piirkondadest 55 dB kõrgema müratasemega tsooni peamiselt 

kirde suunda jääv elamupiirkond (Läsna–Mõndavere piirkond). Soovitusliku päevase 

aja kriitilise normtaseme (65 dB) ületamist väljaspool keskpolügooni piiri esineb 

kokku 11 majapidamise õuealal, millest 10 paikneb Mõndavere külas ja 1 Läsna külas; 

2. AP järgne stsenaarium – pataljon lõunast põhja. 55 dB ja sellest kõrgem müratase ulatub 

u 4-6 km kaugusele keskpolügooni piirist. Seejuures jäävad tihedamalt asustatud 

piirkondadest 55 dB kõrgema müratasemega tsooni peamiselt keskpolügoonist 

lõunakaartes paiknevad elamupiirkonnad (Tapa linn–Lehtse alevik–Patika küla 

piirkond ja Ohepalu–Kõrveküla–Ridaküla piirkond). Soovitusliku päevase aja kriitilise 

normtaseme (65 dB) ületamist väljaspool keskpolügooni piiri esineb kokku 14 

majapidamise õuealal, millest 12 paikneb Tõõrakõrve külas ja 2 Patika külas; 

3. Mõlema arendusprogrammi järgse stsenaariumi korral jäävad kriitilise mürataseme 

tsooni erinevad majapidamised, st ei teki olukorda, kus erinevate stsenaariumite korral 

oleksid samad majapidamised kriitilise müratasemega tsoonis (vt ka tabel 3.1 ptk 3.2); 

4. Keskmine väljaõppepäev (2017. a kasutusandmete alusel). Müratase 55 dB on 

käesoleva stsenaariumi korral saavutatud u 3-5 km kaugusel keskpolügooni piirist. 

Seejuures tihedamalt asustatud elamupiirkondi vastavasse tsooni ei jää. Samuti ei ole 

väljaspool keskpolügooni piire paiknevate majapidamiste juures ette näha kriitilise 

taseme (65 dB) ületamist; 

5. Öine olukord (2017. a kasutusandmete alusel). 45 dB ja sellest kõrgem müratase jääb 

valdavalt keskpolügooni piiresse, paiguti ulatub aga ka kuni u 0,5 km kaugusele 

keskpolügooni piirist. Kriitilise taseme 55 dB (öisel ajal kasutusel väikesekaliibrilised 

(kaliiber on alla 20 mm) relvad) ületamist väljaspool keskpolügooni piiri ei esine. 

 

Soovitused edaspidiseks: 

1. Eelkõige tuleks tähelepanu alla võtta kriitilisse müratsooni jäävad majapidamised. 

Modelleerimine näitas, et soovituslikku kriitilist mürataset (65 dB) ületatakse vaid 

arendusprogrammi kohaste suurõppuste ajal. Seega tuleks suurõppuste ajal vähemalt 

kriitilisse tsooni jäävate majapidamiste juures läbi viia müra mõõtmised ning vajadusel 

korrigeerida õppuste stsenaariume; 

2. Koondada kasutatavate relvade müraemissiooni andmed vastavasse andmebaasi, kus 

müra andmed relvade kaupa kajastuksid oktaavribades ja suunduvust arvestades 

(näiteks tabelis 1.5 ptk 1 toodud formaadis); 

3. Uute relvade/vahendite lisandumisel, mille müraemissiooni andmed 

Kaitseministeeriumil puuduvad, viia läbi vastavad müra mõõtmised. Müraemissiooni 

andmete edaspidised mõõtmised teostada Akukon Eesti OY 2014. a töö Militaarmüra 

regulatsiooni koondaruanne ja kontseptsioon põhimõtete alusel; 

4. Jätkata keskpolügooni kasutusandmete kogumist. Soovituslikud kogutavad andmed: 

 kasutatava väljaõppeala nimi; 

 kasutusaeg (kuupäev, kellaaeg), vaja on infot vähemalt päevase (07.00-23.00) ja 

öise (23.00-07.00) ajavahemiku kohta, ideaalis tunni täpsusega; 

 harjutuse käigus kasutatud relvastuse (vahendite) nimetused; 

 harjutuse käigus tehtud laskmiste ja/või lõhkamiste arv; 
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 kaudtulerelvade kasutuse korral sihtmärgialade paiknemine (väljaõppeehitise 

nimi). 

  



19 
Kaitseväe keskpolügooni riigi eriplaneeringu KSH. Müra modelleerimine. OÜ Alkranel 

Kasutatud allikad 
 

 Akukon Oy Eesti filiaal, 2014. Militaarmüra regulatsiooni kontseptsioon ja 

koondaruanne; 

 Akukon Oy Eesti filiaal, 2012. Kaitseväe Männiku harjutusvälja 600 m lasketiiru 
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LISAD. Müraleviku kaardid 
 

Lisa 1. Arendusprogrammi järgne stsenaarium – pataljon põhjast lõunasse 

Lisa 2. Arendusprogrammi järgne stsenaarium – pataljon lõunast põhja 

Lisa 3. Keskmine väljaõppepäev (2017. a kasutusandmete alusel) 

Lisa 4. Öine olukord (2017. a kasutusandmete alusel) 

 



Lisa 1. Kaitseväe keskpolügooni mürakaart
Pataljon põhjast lõunasse - hinnatud müratase (Ld dB(A)) päevasel ajal 2 m kõrgusel maapinnast

Legend

Tee/maantee/tänav

Olemasolev hoone

Keskpolügooni piir

Veekogu

Õueala

Punktmüraallikas (laskmine, 
lõhkamine)

55 dB isojoon

Modelleerimisel kasutatud relvad (vahendid) on toodud
seletuskirja peatükis 1 vastavate olukordade juures

Müratase
Ld dB(A)

 <= 40
40 - 45
45 - 50
50 - 55
55 - 60
60 - 65
65 - 70
70 - 75

 > 75

Tellija: Kaitseministeerium

Koostaja: Alkranel OÜ

Mõõtkava 1:135000
0 1250 2500 5000 7500 10000

m

Kuupäev: 12.04.2018
Märkus: Mürakaart iseloomustab olukorda, kus on arves-
tatud impulssmüra parandusega vastavalt konkreetse
vahendi iseloomule (+12 või +15 dB; vt seletuskiri ptk 2).



Lisa 2. Kaitseväe keskpolügooni mürakaart
Pataljon lõunast põhja - hinnatud müratase (Ld dB(A)) päevasel ajal 2 m kõrgusel maapinnast

Legend

Tee/maantee/tänav

Olemasolev hoone

Keskpolügooni piir

Veekogu

Õueala

Punktmüraallikas (laskmine, 
lõhkamine)

55 dB isojoon

Modelleerimisel kasutatud relvad (vahendid) on toodud
seletuskirja peatükis 1 vastavate olukordade juures

Müratase
Ld dB(A)

 <= 40
40 - 45
45 - 50
50 - 55
55 - 60
60 - 65
65 - 70
70 - 75

 > 75

Tellija: Kaitseministeerium

Koostaja: Alkranel OÜ

Mõõtkava 1:145000
0 1250 2500 5000 7500 10000

m

Kuupäev: 12.04.2018
Märkus: Mürakaart iseloomustab olukorda, kus on arves-
tatud impulssmüra parandusega vastavalt konkreetse
vahendi iseloomule (+12 või +15 dB; vt seletuskiri ptk 2).



Lisa 3. Kaitseväe keskpolügooni mürakaart
Keskmine päevane olukord - hinnatud müratase (Ld dB(A)) päevasel ajal 2 m kõrgusel maapinnast

Legend

Tee/maantee/tänav

Olemasolev hoone

Keskpolügooni piir

Veekogu

Õueala

Punktmüraallikas (laskmine, 
lõhkamine)

55 dB isojoon

Modelleerimisel kasutatud relvad (vahendid) on toodud
seletuskirja peatükis 1 vastavate olukordade juures

Müratase
Ld dB(A)

 <= 40
40 - 45
45 - 50
50 - 55
55 - 60
60 - 65
65 - 70
70 - 75

 > 75

Tellija: Kaitseministeerium

Koostaja: Alkranel OÜ

Mõõtkava 1:135000
0 1250 2500 5000 7500 10000

m

Kuupäev: 12.04.2018
Märkus: Mürakaart iseloomustab olukorda, kus on arves-
tatud impulssmüra parandusega vastavalt konkreetse
vahendi iseloomule (+12 või +15 dB; vt seletuskiri ptk 2).



Lisa 4. Kaitseväe keskpolügooni mürakaart
Keskmine öine olukord - hinnatud müratase (Ln dB(A)) öisel ajal 2 m kõrgusel maapinnast

Legend

Tee/maantee/tänav

Olemasolev hoone

Keskpolügooni piir

Veekogu

Õueala

Punktmüraallikas (laskmine)

45 dB isojoon

Modelleerimisel kasutatud relvad (vahendid) on toodud
seletuskirja peatükis 1 vastavate olukordade juures

Müratase
Ln dB(A)

 <= 40
40 - 45
45 - 50
50 - 55
55 - 60
60 - 65
65 - 70
70 - 75

 > 75

Tellija: Kaitseministeerium

Koostaja: Alkranel OÜ

Mõõtkava 1:135000
0 1250 2500 5000 7500 10000

m

Kuupäev: 12.04.2018
Märkus: Mürakaart iseloomustab olukorda, kus on arves-
tatud impulssmüra parandusega vastavalt konkreetse
vahendi iseloomule (+12 või +15 dB; vt seletuskiri ptk 2).


