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ÄMARI LENNUVÄLI, VASALEMMA VALD, HARJUMAA 
KAITSEVÄE KESKPOLÜGOON, KUUSALU VALD, HARJUMAA 

HÄVITAJATE ÕHKUTÕUSMISE, MAANDUMISE JA 
ÜLELENNU MÕÕTMISED  
 

 tellija:   Kaitseministeerium 
   Sakala 1, 15094 Tallinn 
tellimus:  leping nr 148/1504, 22.04.2015 
kontaktisik:  Sirje Tomiste 

KOKKUVÕTE 

Mürauuringu eesmärgiks on mõõta hävitajate õhkutõusmise, maandumise ja ülelennu 
müra kolmel päeval - ühel päeval Ämari lennuvälja ümbruses ja kahel päeval Kaitseväe 
keskpolügooni ümbruses.  

Kaitseväe Lennubaasi alla kuuluv Ämari lennuväli asub Vasalemma vallas. Lähimad 
alevikud lennuväljale on Ämari kagu suunas 2,1 km kaugusel ja Rummu lõuna suunas 
3 km kaugusel ning lähimad külad on Suurküla lääne suunas 0,3 km kaugusel, Maeru 
ida suunas 3,7 km kaugusel, Vesilepa kagu suunas 3,4 km kaugusel ja Karilepa lääne 
suunas 4,0 km kaugusel.  

Kaitseväe keskpolügoon asub Harjumaal Kuusalu valla kaguosas, olles piiritletud 
põhjast Loksa vallaga, idast Lääne-Viru maakonna Kadrina vallaga, lõunast Järvamaa 
Lehtse vallaga ja läänest Harjumaa Anija vallaga. Polügooni kaguosast ca 2 kilomeetri 
kaugusel asub Tapa linn.  

Seoses ebasoodsate ilmastikutingimustega ei õnnestunud 06.05 ja 07.05 keskpolügooni 
ümbruses korralikke helirõhutasemete mõõtmisi teostada – seoses vihmasaju ja 
pilvisusega harjutused toimusid vähendatud mahus (06.05) või ei toimunud üldse 
(07.05); lisaks ei olnud sellistes tingimustes ka helirõhutasemete mõõtmiste korralik 
teostamine võimalik (tugev tuulehood ja vihmasadu). Seetõttu teostati 11.05.2015 
lisamõõtmised vahetult keskpolügooni lähedal Mõndavere külas. 

Teostatud mõõtmistulemused esindavad konkreetsetel harjutuspäevadel valitsenud 
tingimusi (lennukid, lennutrajektoor, kõrgus, ilmastikutingimused). Vastavalt 
lähteülesandele mõõdeti lennukite poolt põhjustatud lühiaegsete mürasündmuste 
maksimaalne helirõhutase LAmax, heli ekspositsioonitasemed LCE ja LAE. 

Teostatud mõõtmiste alusel on vahetult Ämari lennuvälja läheduses helirõhutasemed 
kuni LCE = 122 dB, kusjuures kõige kõrgemat lühiaegset mürataset põhjustab hävitajate 
SU-22 õhkutõus, kuid madalalt toimuvad hävitajate ülelennud põhjustavad samuti väga 
kõrgeid lühiaegseid helirõhutasemeid. Lennuväljast kaugemal Rummu alevikus on 
helirõhutasemed oluliselt madalamad, kuigi üksikud mürasündmused on selgelt 
eristatavad. 

Kaitseväe keskpolügooni läheduste suuremate asulate juures (mõõtmispunktid Kemba, 
Saksi, Undla külades ja Tapa linnas) lennukite põhjustatud lühiaegsed helirõhutasemed 
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olid madalad (LAE ≤ 56 dB, LCE ≤ 73 dB) või neid ei olnud võimalik eristada üldisest 
taustmürast.  

Vahetult keskpolügooni lähedal asunud mõõtmispunktis Mõndavere külas olid 
fikseeritud helirõhutasemed LAE = 48-57 dB, LCE = 58-61 dB ja eristusid selgelt üldisest 
taustmürast. 

Kui lähtuda sotsiaalministri 4.3.2002.a määrusest nr 42 lennumüra osas ja militaarmüra 
kontseptsiooni regulatsioonist suurekaliibriliste relvade osas, siis oluline normtasemete 
ületamine toimus ainult vahetult Ämari lennuvälja kõrval Suurkülas. 
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1 SISSEJUHATUS 

Käesoleva uuringu eesmärgiks oli teostada helirõhutasemete mõõtmised hävitajate 
õhkutõusmise, maandumise ja ülelennu müra kohta Ämari lennuvälja ja Kaitseväe 
keskpolügooni ümbruses.  

Vastavalt lähteülesandele tuli müra mõõta kolmel päeval neljas punktis - ühel päeval 
Ämari lennuvälja ümbruses ja kahel päeval Kaitseväe keskpolügooni ümbruses; mõõta 
tuli hävitajate (A-10, Hawk, SU-22) õhkutõusmiste, maandumiste (Ämari) ja ülelennu 
(keskpolügoon) mürataset.  

Ülelennuna käsitletakse antud töös mõõtmispunkti kohal või läheduses toimunud 
ülelendu lennuvahendi poolt, mida oli mõõtmispunktis või hilisemal helifailide 
analüüsil võimalik eristada üldisest taustmürast 

2 KESKKONNAMÜRA HINDAMINE 

2.1 MÜRA ISELOOMUSTAVAD SUURUSED 

Kaks kõige tähtsamat keskkonnamüra iseloomustavat omadust on müraallika 
müraemissioon ja müratase mingis punktis. Müratase on täpsemalt koha või 
kuulmispunkti helirõhutase, mida üldiselt esitatakse A-korrigeeritud helirõhutasemena. 

Helitase on A-korrigeeritud helirõhutase. See on määratletud 

 LpA = 20 lg (pA/p0), 

kus pA on A-korrigeeritud helirõhu efektiivväärtus ja p0 on kuuldeläve helirõhk (= 20 

Pa). 

A-korrigeeritud helirõhutase on sageduskorrigeeritud helirõhutase, mis arvestab 
inimkõrva tundlikkust.  

2.2 MÜRATASEMETE HINDAMINE 

Keskkonnamüra häirivuse ja negatiivsete mõjude hindamisel kasutatakse peamiselt 
müra A-korrigeeritud helitasemeid. Sellisena on A-helitase otseselt rakendatav ainult 
pidevale ja püsivale mürale. Kui on vaja hinnata pikaaegselt ajas muutuva müra mõju – 
kas kõikuv, katkendlik või impulsiivne – siis ühenumbrilise suurusena kasutatakse 
ekvivalentset A-korrigeeritud helirõhutaset LAeq: 
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kus p2A(t) on A-korrigeeritud helirõhu efektiivväärtus ajal t ja T on määratud ajavahemik. 

Ekvivalentse helirõhutaseme olulisem iseloomustus on järgnev: kui müraallikas toimib 
ainult osaliselt käsitletavast ajavahemikust, siis sellest pikemale ajavahemikule (näiteks 
päevasele ajavahemikule) arvutatud ekvivalentne helirõhutase on väiksem kui töös 
oleku ajal valitsev iga lühiajaline kaalutud A-helirõhutase. Eriti suur hetkeline kaalutud 
A-helirõhutase (näiteks lõhkamise momendil) võib olla tunduvalt suurem kui 
ekvivalentne tase. Viimati nimetatud taset nimetatakse maksimaalseks helirõhutasemeks 
LpA,max. Maksimaalne helirõhutase LpA,max on antud töös etteantud ajavahemikus 
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mõõdetud helirõhutaseme maksimaalne väärtus, kus kasutatakse A-korrektsiooni 
ajakarakteristikul „Fast“. 

Antud töös kasutatakse LAeq leidmisel iga üksiku mürasündmuse A-korrigeeritud heli 
ekspositsioonitaset LAE. Heli ekspositsioonitase LAE on üksiku mürasündmuse A-
korrigeeritud tase, mis on mõõdetud ette antud ajavahemikus T ja taandatud 
ajavahemikku T0=1s suhtes. LAeq määratakse üksikute mürasündmuste hinnatud 
ekspositsioonitasemete summeerimise teel: 
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kus LrEij on j müraallika üksiku i mürasündmuse hinnatud ekspositsioonitase (dB), I on 
mürasündmuste arv, J on müraallikate arv, T on müra hindamise kestus sekundites ja 
T0 on 1 sekund. Selline lähenemine annab vaid uuritavate mürasündmuste A-
korrigeeritud helirõhu ekvivalentasemete LAeq tulemused ning jätab kõrvaliste 
mürasündmuste tulemused arvesse võtmata. 

Müra hinnatud tase LAr,LT etteantud ajavahemikus, mis sisaldab seeria 
mõõtmisajavahemikke ti (long-term rating level), leitakse valemiga  

 

kus LAr,ti = LAeq.ti + K1i + K2i on i-mõõtmise müra hinnatud keskmistatud tase, tehtud 
vastavuses standardi ISO 1996-2 nõuetega; ti on i-mõõtmise ajavahemik, s; N on 
mõõteperioodide arv.  

Müra, mis koosneb impulssidest või on tonaalne, peetakse rohkem häirivamaks kui 
püsivat müra. Kui hinnatav müra koosneb impulssidest või on tonaalne, siis võib 
kasutada vastavat parandust mõõdetud või arvutatud tasemele enne selle võrdlemist 
normtasemetega – sellisel juhul on tegemist müra hinnatud tasemega. Müra hinnatud 
tase määratakse standardi ISO 1996-2:2007 „Acoustics – Description, measurement and 
assessment of environmental noise – Part 2: Determination of environmental noise 
levels“ alusel.  

3 MÕÕTMISED 

3.1 ÄMARI LENNUVÄLJAL JA KAITSEVÄE KESKPOLÜGOONIL HARJUTUSTE LÄBIVIIMINE 

Ämari lennuväli asub Vasalemma vallas, lennuväljal on üks ida-lääne suunaline 2100 m 
pikkune maandumisrada. Kaitseväe keskpolügoon asub Kuusalu valla idaosas Pala, 
Suru, Tõreska ja Kolgu külade territooriumil.  

Harjutuse sisuks oli lennukite õhkutõusmine Ämari lennuväljalt, suundumine Kaitseväe 
keskpolügooni kohale õppusealale, seal harjutuste läbiviimine ja seejärel Ämari 
lennuväljale maandumine. 

Õppuste jooksul tõusid õhku, maandusid ja lendasid üle järgmised lennuvahendid: 

 Poola hävitus-pommituslennukid SU-22, 2 lennukit (foto 1); 

 Ameerika Ühendriikide ründelennukid A-10, 4 lennukit (foto 2); 

 Suurbritannia õppehävitajad Hawk (foto 3). 
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Lähteülesande järgi pidi harjutustel osalema ka Suurbritannia hävituslennuk 
Eurofighter Typhoon (foto 4), kuid selle asemel lendas hävitaja A-10. 

Fotol 1 on toodud hävitus-pommituslennuk SU-22. 

 

Foto 1. SU-22 (allikas: http://globalaviationreport.com/2014/04/08/poland-to-modify-its-sukhoi-
su-22-fitter-strike-aircraft/) 

Fotol 2 on toodud Ameerika Ühendriikide ründelennuk A-10. 

 

Foto 2. Hävitaja A-10 (allikas: http://www.postimees.ee/3214915/usa-rundelennukid-teevad-
eesti-kohal-madallennu) 
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Fotol 3 on toodud Suurbritannia õppehävitaja Hawk. 

 

Foto 3. Hawk (allikas: http://www.fradu-hawks.co.uk/fraduhwk/fradu205.html) 

Fotol 4 on toodud Suurbritannia hävituslennuk Eurofighter Typhoon. 

 

Foto 4. Typhoon (allikas: http://www.fradu-hawks.co.uk/fraduhwk/fradu205.html) 

3.2 MÕÕTMISTE KORRALDUS 

3.2.1 Mõõtekohad ja -tingimused Ämari lennuväljal 05.05.2015 

Õppuse päeval 05.05.2015 plaanitud tegevus:  

 SU-22: 2 tutvumislendu polügoonile/õppusealasse; 

 A-10: 2 elavmoonaga lendu polügoonile/õppusealas; 

 2xHawk: 2 ilma moonata lendu õppusealas. 

Mõõtmised teostati neljas erinevas eelnevalt Tellijaga kooskõlastatud punktis. 
Mõõtmised võimalikes häirivuskohtades teostati 05.05.2015 ajavahemikul 09:00-18:00.  

Mõõtmispunktide asukohad ja katastriüksuste andmed on toodud tabelis 1. Mõõtmiste 
punktid on märgitud lisa 1 kaardile. 
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Tabel 1. Mõõtmispunktide asukohad ja katastriüksuste andmed 

mõõtmispunkt kaugus lennujaama 
maandumisrajast, 
km 

katastriüksuse nr ja nimi asukoht 

MP1 ~1,9 km  86801:001:0743 

Lennu tn 18 

Ämari alevik, 
Vasalemma vald, Harju 
maakond 

MP2 ~2,0 km  

 

86801:001:0194 

Sooveere 2 

Veskiküla, Vasalemma 
vald, Harju maakond 

MP3 ~0,3km 

 

56202:001:0904 

Aia 

Suurküla, Padise vald, 
Harju maakond 

MP4 ~0,4 km 56202:001:0385 

Mardi 

Suurküla, Padise vald, 
Harju maakond 

Fotol 5 on toodud mõõtmispunktis MP2 tehtud foto. Mõõtmispunkti MP2 asus 
Veskikülas Rummu aleviku piiril suvilate ja tööstusala juures.  

 

Foto 5. Mõõtmispunkt MP2, Veskiküla 
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Fotol 6 on toodud mõõtmispunktis MP3 tehtud foto. Mõõtmispunkt MP3 asus Suurküla 
külas Ämari lennuvälja territooriumist ca 50 m kaugusel maandumisraja trajektooril.  

 

Foto 6. Mõõtmispunkt MP3, Suurküla (foto 2012) 

Mõõtmiste käigus eristusid kõige enam taustmürast järgmised mürasündmused: 

 õhkutõusud; 

 maandumised; 

 ülelennud. 

Mõõtmiste teostamise perioodil valitsenud ilmastikutingimused on toodud tabelis 2.  

Tabel 2. Mõõtmispäeva 5.5.2015 ilmastikutingimused vastavalt Riigi Ilmateenistuse andmetele  

Tallinn-Harku ilmajaam 

kellaaeg  temp., C pilved tuule suund kiirus, m/s  

09:00  +9,7 10/10 ida (114°) 3,5 (6,9)  

10:00  +11,2 10/10 kagu (135°) 4,8 (7,1)  

11:00  +11,8 10/10 kagu (134°) 4,1 (7,8) 

 12:00  +12,3 10/10 kagu (151°) 3,6 (6,5) 

 13:00  +13,4 10/10 lõuna (158°) 3,2 (7,4)  

 14:00  +13,8 10/10 lõuna (170°) 3,4 (6,4) 

15:00  +13,4 10/10 kagu (151°) 3,5 (6,6)  

16:00  +13,5 10/10 kagu (150°) 1,8 (5,6)  

17:00  +13,4 9/10 kagu (136°) 1,9 (4,5)  

18:00  +11,8 6/10 kagu (136°) 1,3 (3,2)   

3.2.2 Mõõtekohad ja -tingimused Kaitseväe keskpolügooni ümbruses 06.05.2015 

Õppuse päeval 06.05.2015 plaanitud tegevus:  

 SU-22: 2 elavmoonaga lendu polügoonile/õppusealasse; 

 A-10: 2 elavmoonaga lendu polügoonile/õppusealas; 

 2xHawk: 2 ilma moonata lendu õppusealas. 

Lennumüra mõõtmised võimalikes häirivuskohtades teostati 06.05.2015 ajavahemikul 
09:00-18:00. Mõõdeti nelja mõõteseadmega.  
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Mõõtmispunktide asukohad ja katastriüksuste andmed on toodud tabelis 3. Mõõtmiste 
punktid on märgitud lisa 2 kaardile. 

Tabel 3. Mõõtmispunktide asukohad ja katastriüksuste andmed 

mõõtmispunkt kaugus 
keskpolügooni 
sihtmärgialast, km 

katastriüksuse nr ja nimi asukoht 

MP1 ~13 km 42301:005:0270 

Tõrvaagu 

Kemba küla, Kuusalu 
vald, Harju maakond 

MP2 ~12 km 79001:001:0100 

Porkuni metskond 120 

(Tööstuse tn 24 kinnistust 
~50m kaugusel) 

Tapa linn, Tapa vald, 
Lääne-Viru maakond 

MP3 ~18 km 71601:004:0480 

Järve 

Saksi küla, Tapa vald, 
Lääne-Viru maakond 

MP4 ~15km 27302:002:0900 

Mihkelsoni 

Undla küla, Kadrina 
vald, Lääne-Viru 
maakond 

Fotol 7 on toodud mõõtmispunktis MP2 tehtud foto. Mõõtmispunkt MP2 asus Tapa 
linnas, Tööstuse tn 24 hoonest 100 m kaugusel. 

 

Foto 7. Mõõtmispunkt MP2, Tapa linn 
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Fotol 8 on toodud mõõtmispunktis MP4 tehtud foto. Mõõtmispunkt MP4 asus Undla 
külas Kadrina vallas. Mõõtmispunkt valiti teadlikult Kadrinast eemale, et vältida 
taustmüra kõrgeid tasemeid. 

 
Foto 8. Mõõtmispunkt MP4, Kadrina vald 

Mõõtmiste teostamise perioodil valitsenud ilmastikutingimused on toodud tabelis 4. 
Kogu mõõtmiste aja puhus tugev tuul ja peale lõunat algas vihmasadu, mis oli hooti 
väga tugev. 

Tabel 4. Mõõtmispäeva 6.5.2015 ilmastikutingimused vastavalt Riigi Ilmateenistus andmetele  

Väike-Maarja ilmajaam 

kellaaeg  temp., C pilved tuule suund kiirus, m/s  

09:00  +16,9 10/10 kagu (154°) 8,8 (14,0)  

10:00  +16,7 9/10 lõuna (163°) 9,2 (13,9)  

11:00  +16,5 9/10 lõuna (174°) 9,3 (13,8)  

 12:00  +13,7 10/10 lõuna (165°) 7,9 (13,2) 

 13:00  +12,6 9/10 lõuna (163°) 6,8 (11,7) 

 14:00  +12,2 10/10 lõuna (164°) 6,2 (11,1) 

15:00  +12,5 10/10 lõuna (174°) 7,0 (10,1)  

16:00  +11,7 9/10 lõuna (178°) 6,7 (16,0)  

17:00  +11,5 9/10 lõuna (179°) 6,3 (12,5)  

18:00  +11,0 10/10 lõuna (181°) 5,5 (11,2)  

3.2.3 Mõõtekohad ja -tingimused Kaitseväe keskpolügooni ümbruses 07.05.2015 

Lennumüra mõõtmised võimalikes häirivuskohtades teostati 07.05.2015 ajavahemikul 
09:00-15:00; mõõdeti kolme mõõteseadmega. Halbade ilmastikuolude tõttu lükati 
harjutuse algusaega korduvalt edasi ja lõpptulemusena lennukid ei tõusnud Ämari 
lennuväljalt õhku. Mõõtmispunktide asukohad, kuhu mõõteseadmed olid paigaldatud, 
on toodud tabelis 5.  
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Tabel 5. Mõõtmispunktide asukohad ja katastriüksuste andmed 

mõõtmispunkt kaugus 
keskpolügooni 
sihtmärgialast, km 

katastriüksuse nr ja nimi asukoht 

MP5 ~10 km 27301:001:0024 

Uuetalu 

Läsna küla, Kadrina vald, 
Lääne-Viru maakond 

MP6 ~7 km 27301:001:0150 

Kõnnu 

Mõndavere küla, 
Kadrina vald, Lääne-Viru 
maakond 

MP7 ~6 km 27302:001:1060 

Vilja 

Ohepalu küla, Kadrina 
vald, Lääne-Viru 
maakond 

Tabel 6. Mõõtmispäeva 7.5.2015 ilmastikutingimused vastavalt Riigi Ilmateenistus andmetele  

Väike-Maarja ilmajaam 

kellaaeg  temp., C pilved tuule suund kiirus, m/s  

09:00  +11,7 10/10 kagu (158°) 4,5 (6,6)  

10:00  +12,1 9/10 kagu (151°) 5,8 (8,2)  

11:00  +11,4 10/10 kagu (128°) 5,2 (8,7)  

 12:00  +10,9 10/10 kagu126°) 6,3 (9,4) 

 13:00  +10,4 10/10 kagu (125°) 4,9 (9,4) 

 14:00  +10,4 10/10 kagu (129°) 4,7 (8,2) 

15:00  +10,6  10/10  kagu (139°) 2,9 (6,9)   

3.2.4 Mõõtekohad ja -tingimused Kaitseväe keskpolügooni ümbruses 11.05.2015 

Õppuse päeval 11.05.2015 plaanitud tegevus:  

 SU-22: 2 elavmoonaga lendu polügoonile/lend õppusealasse; 

 A-10: 2 elavmoonaga lendu polügoonile/lend õppusealas; 

 2xHawk: 2 ilma moonata lendu õppusealas.  

Reaalselt toimusid hävitajate SU-22 lennud õhtusel ajavahemikul. 

Samaaegselt Kaitseväe keskpolügoonil toimunud lahinglaskmistel kasutati järgmiseid 
relvasid: 

 miinipildujad (11:54-12:15, 12:52, 13:30); 

 tankitõrjeraketiheitjad (12:30, 12:57, 13:20); 

 haubitsad (12:44); 

 lõhkamised (12:46). 

Lennumüra (sh kaitseväe lahinglaskmise) mõõtmised teostati 11.05.2015 ajavahemikul 
09:00-18:00; lahinglaskmise tulemused jäeti analüüsist välja. Mõõdeti ühe 
mõõteseadmega Mõndavere külas Kadrina vallas (tabel 7). Mõõtmispunkt on märgitud 
lisa 2 kaardile. 

Tabel 7. Mõõtmispunktide asukohad ja katastriüksuste andmed 

Mõõtmispunkt küla nimi 

MP6 (27301:001:0150) Mõndavere küla, Kadrina vald, Lääne-Viru maakond  
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Mõõtmiste teostamise perioodil valitsenud ilmastikutingimused on toodud tabelis 8.  

Tabel 8. Mõõtmispäeva 11.5.2015 ilmastikutingimused vastavalt Riigi Ilmateenistus andmetele  

Väike-Maarja ilmajaam 

kellaaeg  temp., C pilved tuule suund kiirus, m/s  

09:00  +9,9 10/10 lääne (264°) 4,4 (7,1)  

10:00  +9,5 10/10 lääne (278°) 5,6 (8,6)  

11:00  +11,1 9/10 lääne (266°) 5,2 (9,9)  

 12:00  +12,1 10/10 lääne (281°) 5,6 (8,5) 

 13:00  +12,3 6/10 lääne (273°) 4,0 (8,8) 

 14:00  +12,1 3/10 lääne (275°) 4,7 (9,3) 

15:00  +12,3 3/10 loode (322°) 4,5 (8,6)  

16:00  +11,7 0/10 loode (304°) 5,3 (8,2)  

17:00  +11,3 0/10 lõuna (179°) 3,8 (7,8)  

18:00  +9,2 4/10 lääne (181°) 2,0 (2,8)  

3.2.5 Seadmed ja analüüsid 

Mõõtmispunktide helisignaalid salvestati digitaalselt helikandjale. Salvestatud 
signaalid kopeeriti digitaalselt helikandjalt personaalarvuti kõvakettale WAV-failidena. 
Nende järeltöötlus, toimetamine ja analüüs sooritati arvutis. Nii olid mikrofonide 
signaalid täielikult kasutatavad kogu järeltöötluse jooksul.  

Mõõtmistel ja analüüsimisel kasutatud seadmed ja vahendid on loetletud tabelis 8. 
Mõõtmisseadmestik kalibreeriti enne ja pärast mõõtmisi helitaseme kalibraatori abil. 
Salvestamise ajal töötas müramõõtja digitaalse helisalvestaja esivõimendajana. 
Mikrofonid paiknesid 1,5-1,8 m kõrgusel maapinnast. Mõõtmistel ja analüüsil kasutatud 
seadmed on loetletud tabelis 9. 

Tabel 9. Mõõtmis- ja analüüsiseadmestik, kalibreerimiskuupäevad.  

Seadmed  Tootja  Tüüp Kalibreeritud 

kalibraator  Brüel & Kjær 4231 13.8.14 [MIKES] 

mikrofon  Brüel & Kjær 4189 18.9.14 [B&K] 
müramõõdik Brüel & Kjær 2250 18.9.14 [B&K] 

mikrofon  ACOEM GROUP Accredited_40CD 9.3.2015 [ACOEM] 
müramõõdik ACOEM GROUP DUO 01dB 9.3.2015 [ACOEM] 

mikrofon  G.R.A.S 40AE 37072 6.11.2014 [SP] 
müramõõdik Norsonic  30588 6.11.2014 [SP] 

mikrofon  Brüel & Kjær 4155 - 
müramõõdik Brüel & Kjær 2230 - 

Digitaalsed salvestid Fostex  FR-2LE 

 

Analüüs 

järeltöötlusprogramm Adobe  Audition 1.5 
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Salvestiste järeltöötluse käigus määrati mürasündmuste maksimaalne helirõhutase 
LAFmax, heli ekspositsioonitasemed LCE ja LAE ning lühiaegne helirõhu ekvivalenttase 
LAeq,T, kus T on mürasündmuse ajaline kestus (eristatav taustmürast) . 

4 MÕÕTMISTULEMUSED  

Vastavalt lähteülesandele mõõdeti iga lennuvahendi: 

 maksimaalne helirõhutase LAFmax; 

 kaalutud A-heli ekspositsioonitase LAE; 

 kaalutud C-heli ekspositsioonitase LCE. 

Mõõdetud hävitajate maandumis-, õhkutõusmise ja ülelennu helirõhutasemete 
mõõtmise tulemused on toodud järgnevates peatükkides. Eraldi on esitatud lühiaegse 
mürasündmuse ajaline kestus sekundites ja selle ajaperioodi helirõhuekvivalent tase 
LAeq. 

4.1 ÄMARI LENNUVÄLI 

4.1.1 MP1 - Lennu tn 18, Ämari alevik, Vasalemma vald  

Mõõtmistulemuste analüüsil selgus, et mõõtmisseade ei töötanud korralikult kogu 
mõõtmiste perioodi jooksul (ei salvestanud mõõtmistulemusi ja salvestatud helisignaalis 
oli segav „elektriline müra“, mida ei olnud võimalik helisignaalist eraldada) ja seetõttu 
ei saa Ämari alevikus fikseeritud mõõtmistulemusi esitada. 

Salvestatud helisignaalis oleva „müra“ põhjuseks võib olla elektrikaabli, elektrikilbi vms 
mõõtmispositsiooni läheduses paiknemine.  

4.1.2 MP2 – Sooveere 2, Veskiküla, Vasalemma vald 

Üksikud hävitajate tegevusest põhjustatud mürasündmused on selgelt eristatavad 
üldisest taustmürast, v.a allpool viidatud tööstusmüra korral. 
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Tabel 10. MP2 – Sooveere 2, Veskiküla. 05.05.2015 mõõtmistulemuste koondtabel 

Hävitaja / 
mürasündmuse 
aeg Tegevus Kestus, s LAeq LAFmax LAE LCE LZE 

 
  

 
dB 

Hawk    

10:07 õhkutõus 70 34 39 34 39 41 

13:39 õhkutõus 56 33 36 33 41 41 

14:30 ülelend 30 39 46 39 44 44 

14:30 maandumine I 44 36 42 36 43 44 

14:30 maandumine II 54 35 42 35 42 43 

A-10   
      

10:47 õhkutõus 49 39 50 39 44 45 

10:59 õhkutõus I 34 45 54 45 51 51 

10:59 õhkutõus II 34 38 49 38 46 47 

12:33 maandumine I 100 40 47 40 47 48 

12:33 maandumine II 118 38 46 38 45 46 

17:28 maandumine I 73 46 57 46 50 51 

17:28 maandumine II 82 39 50 39 47 48 

SU-22   
      

15:34 õhkutõus 54 41 44 41 48 48 

15:50 õhkutõus 46 38 40 38 45 46 

16:31 maandumine I 47 67 76 67 73 73 

16:31 maandumine II 34 67 74 67 73 73 

16:48 maandumine I 67 59 69 59 65 65 

Mõõtmiste teostamise ajal põhjustas lähimal tööstusalal (Kooli tn 10, Rummu alevik) 
toimunud tegevus vahepeal kõrgeid taustmüratasemeid, mis ületas osade hävitajate 
õhkutõusude ja maandumiste poolt põhjustatud helirõhutasemeid ning seega ei olnud 
võimalik kõiki mürasündmusi hinnata. 

Arvestades õhku tõusvaid ja maanduvaid hävitajaid, üksikute mürasündmuste ajalist 
kestust ja mürasündmuse helirõhutaset, siis Veskikülas oli mõõtmispunkti MP2 kogu 
päevase ajavahemiku müra hinnatud tase Ld =39 dB. 

Graafikutel 1-3 on toodud hävitajate Hawki, A-10 ja SU-22 õhkutõusul ja maandumisel 
fikseeritud helirõhutaseme muutus ajas, samuti iseloomustab see üksiku 
mürasündmuse kestust. 
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Graafik 1. Hävitajate A-10 mürasündmuste helirõhutasemete muutus aja skaalal mõõtmispunktis 
MP2 
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Graafik 2. Hävitajate Hawk mürasündmuste helirõhutasemete muutus aja skaalal 
mõõtmispunktis MP2 
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Graafik 3. Hävitajate SU-22 mürasündmuste helirõhutasemete muutus aja skaalal 
mõõtmispunktis MP2 

Mõõtmistulemust põhjal oli kõige mürarikkam hävitaja SU-22 ning Hawki ja A-10 
müratasemed on märgatavalt madalamad. Mõõtmistulemustest selgub, et erinevalt 
lähipunktis MP4 (Mardi, Suurküla) mõõdetud helirõhutasemetega, on lennukite 
maandumisel tekitatud müratasemed üldjuhul kõrgemad kui õhkutõusmisel, mis on 
eelkõige seotud lennukite maandumise ja õhkutõusmise suunaga. 

4.1.3 MP3 – Aia, Suurküla, Padise vald 

Peale mõõtmiste teostamist selgus, et mõõteseade oli kustutanud oma vahemälu ja 
andmeid ei olnud võimalik hiljem enam taastada ja seetõttu ei saa selles mõõtmispunktis 
fikseeritud mõõtmistulemusi esitada. 
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4.1.4 MP4 – Mardi, Suurküla, Padise vald  

Üksikud hävitajate põhjustatud mürasündmused on selgelt eristatavad üldisest 
taustmürast. 

Tabel 11. MP4 – Mardi, Suurküla. 05.05.2015 mõõtmistulemuste koondtabel 

Hävitaja / 
mürasündmuse 
aeg Tegevus Kestus, s LAeq LAFmax LAE LCE LZE 

 
  

 
dB 

Hawk    

10:07 õhkutõus 120 84 95 105 107 107 

11:01 maandumine 45 59 66 76 81 87 

13:39 õhkutõus 76 85 98 103 106 107 

14:27 ülelend 57 88 100 106 108 108 

14:30 maandumine 34 60 68 76 82 87 

A-10   
      

10:47 õhkutõus 90 83 92 103 104 105 

10:59 õhkutõus 70 83 91 101 104 105 

12:30 ülelend 93 75 88 94 97 100 

12:33 maandumine 122 62 75 83 91 96 

15:37 õhkutõus 97 85 92 104 107 108 

17:28 maandumine I 35 66 82 82 86 91 

17:28 maandumine II 32 61 71 76 83 87 

SU-22   
      

15:34 õhkutõus 43 99 110 115 122 123 

15:50 õhkutõus 40 100 110 116 122 123 

16:31 maandumine I 58 65 75 83 88 90 

16:31 maandumine II 32 66 75 81 86 88 

16:48 maandumine I 28 64 75 79 85 88 

16:48 maandumine II 24 67 76 81 85 87 

Suurkülas oli mõõtmispunkti MP4 kogu päevase ajavahemiku müra hinnatud tase Ld = 
72 dB, mis ületab lennumüra kriitilist taset. 

Graafikutel 4-6 on toodud hävitajate Hawki, A-10 ja SU-22 õhkutõusul, maandumisel ja 
ülelennul fikseeritud helirõhutaseme muutus ajas, samuti iseloomustab see üksiku 
mürasündmuse kestust. 
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Graafik 4. Hävitajate Hawk mürasündmuste helirõhutasemete muutus aja skaalal 
mõõtmispunktis MP4 
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Graafik 5. Hävitajate A-10 mürasündmuste helirõhutasemete muutus aja skaalal mõõtmispunktis 
MP4 

Graafikult eristuvad selgelt 4 üksteise järgi lennanud A-10 hävitajat, mis lendasid 
üksteise järgi ca 20 sekundiliste vahedega; sama on näha ka lennukite järjestikustel 
maandumistel. 



 154079-2.2  24 

 

 

Graafik 6. Hävitajate SU-22 mürasündmuste helirõhutasemete muutus aja skaalal 
mõõtmispunktis MP4 

Mõõtmistulemust põhjal oli kõige mürarikkam hävitaja SU-22 ning Hawki ja A-10 
müratasemed on märgatavalt madalamad.  

4.2 KAITSEVÄE KESKPOLÜGOON JA LÄHIÜMBRUS 

Kaitseväe keskpolügooni lähiümbruses 06.-07.05.2015 teostatud mõõtmised mingis osas 
ebaõnnestusid ilmastikutingimustest sõltuvalt või seadme rikke tõttu; 05.06.2015 ei 
olnud ilmastikutingimuste tõttu võimalik hävitajate müra eristada MP1-s, MP3-s ja 
MP4-s oli eristamine võimalik vaid osaliselt ning MP2-s oli seadme tehniline rike.  

07.05.2015 oli valmidus mõõtmised teostada mõõtmispunktides MP5 ja MP7, kuid 
ebasoodsate ilmastikutingimuste tõttu jäid lennud Ämari lennuväljalt keskpolügoonile 
ära. 

4.2.1 MP1 – Tõrvaaugu, Kemba küla, Kuusalu vald 

Seoses 06.05.2015 valitsenud ilmastikutingimustega (tugev tuul, vihmasadu) ei olnud 
võimalik hävitajate ülelendude poolt põhjustatud müra eristada üldisest taustmürast.  

4.2.2 MP2 – Porkuni metskond 120, Tapa linn 

Mõõtmistulemuste analüüsil selgus, et mõõtmisseade ei töötanud korralikult kogu 
mõõtmiste perioodi jooksul (ei salvestanud mõõtmistulemusi ja helisignaali) ja seetõttu 
ei saa Tapa linnas fikseeritud mõõtmistulemusi esitada.  
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Mõõtmispunktis olnud mõõtmiste läbiviija kuulis järgmistel ajahetkedel toimunud 
ülelende: 
- 10:32-10:36 
-  10:44-10:47 
- 10:51 
-  11:03 
-  11:07 
- 11:16   
Mürasündmuste ajaline kestus ja tugevus oli hinnanguliselt samal tasemel Undla külas 
fikseeritud mõõtmistulemustega. 

4.2.3 MP3 – Järve, Saksi küla, Tapa vald 

Seoses 06.05.2015 valitsenud ilmastikutingimustega (tugev tuul, vihmasadu) ei olnud 
võimalik hävitajate ülelendude poolt põhjustatud müra salvestatud helisignaalist 
eristada üldisest taustmürast. Mõõtmispunktis olnud mõõtmiste läbiviija kuulis õrnalt 
ajavahemikul 10:55-11:00 toimunud ülelende, kuid salvestatud helisignaali analüüsil 
seda mürasündmust ei ole võimalik eristada looduslikust taustmürast. 

4.2.4 MP4 – Mihkelsoni, Undla küla, Kadrina vald 

Seoses 06.05.2015 valitsenud ilmastikutingimustega (tugev tuul, vihmasadu) oli 
võimalik hävitajate ülelendude poolt põhjustatud müra salvestatud helisignaalist 
eristada üldisest taustmürast ainult ajavahemikul 10:54-11:00. 

Tabel 12. MP4 – Mihkelsoni, Undla küla, Kadrina vald. 06.05.2015 mõõtmistulemuste 
koondtabel 

Hävitaja / 
mürasündmuse 
aeg Tegevus Kestus, s LAeq LAFmax LAE LCE LZE 

 
  

 
dB 

A-10   
      

10:54 ülelend 85 37 46 56 73 86 

11:00 ülelend 25 26 29 40 65 79 

Graafikul 7 on toodud hävitaja A-10 ülelennul fikseeritud helirõhutaseme muutus ajas, 
samuti iseloomustab see üksiku mürasündmuse kestust. 
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Graafik 7. Hävitajate A-10 mürasündmuste helirõhutasemete muutus aja skaalal mõõtmispunktis 
MP4 

4.2.5 MP6 – Mõndavere küla, Kadrina vald 

Kuna 06-07.05.2015 mõõtmised mingis osas ebaõnnestusid kas ilmastikutingimustest 
sõltuvalt või seadme rikke tõttu, siis 11.05.2015 teostati lisamõõtmine keskpolügooni 
lähedal Mõndavere külas. Kuna mõõtmispunkt paiknes vahetult keskpolügooni lähedal, 
siis üksikud mürasündmused on selgelt eristatavad üldisest taustmürast. 

Tabel 13. MP6 – Mõndavere, Kadrina vald. 11.05.2015 mõõtmistulemuste koondtabel 

Hävitaja / 
mürasündmuse 
aeg Tegevus Kestus, s LAeq LAFmax LAE LCE LZE 

 
  

 
dB 

SU-22   
      

16:33 ülelend 70 37 50 56 62 62 

16:35 ülelend 115 35 50 56 62 63 

16:52-17:01 ülelend 510 30 51 57 64 66 

17:24 ülelend 124 34 51 55 61 63 

17:27 ülelend 80 31 42 50 58 59 

17:29 ülelend 100 28 42 48 59 59 
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Mõndaveres mõõtmispunktis oli hävitajate lendamisest põhjustatud kogu päevase 
ajavahemiku müra hinnatud tasemeks Ld = 15 dB. 

Graafikul 8 on toodud hävitaja SU-22 ülelennul fikseeritud helirõhutaseme muutus ajas, 
samuti iseloomustab see üksiku mürasündmuse kestust. 

 

Graafik 8. Hävitajate SU-22 mürasündmuste helirõhutasemete muutus aja skaalal 
mõõtmispunktis MP4 

Kõige pikema mürasündmuse kestuseks oli 9 minutit, mille käigus hävitajad lendasid 
keskpolügooni kohal. 

  



 154079-2.2  28 

 

4.3 MÜRASÜNDMUSTE SPEKTRID 

Graafikutel 9-12 on toodud mõõtmispunktides mõõdetud lühiaegsete mürasündmuste 
helirõhutasemete LZ spektrid 1/3 oktaavribades.  

 

Graafik 9. Hävitajate mürasündmuste spekter mõõtmispunktis MP2 05.05.2015 – Sooveere 2, 
Veskiküla 

Kõige kõrgemad müratasemed põhjustas hävitaja SU-22 maandumine. 
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Graafik 10. Hävitajate mürasündmuste spekter mõõtmispunktis MP4 05.05.2015 – Mardi, 
Suurküla 

Kõige kõrgemad müratasemed põhjustas hävitaja SU-22 õhkutõusmine ja Hawk ning A-
10 olid suhteliselt sarnase müratasemega. 
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Graafik 11. Hävitajate mürasündmuste spekter mõõtmispunktis MP4 06.05.2015 – Mihkelsoni, 
Undla  
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Graafik 12. Hävitajate mürasündmuste spekter mõõtmispunktis MP6 11.05.2015 – Mõndavere 

Mõõtmistulemused on sarnased ja tulemuste erinevused on põhjustatud hävitajate 
kaugusest mõõtmispunktini.  
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5 HINNANG MÜRA KAHJULIKKUSE KOHTA 

Eesti Vabariigis keskkonnamüra alased nõuded on kehtestatud Sotsiaalministri 4.3.2002. 
a määrusega nr 42 “Müra normtasemed elu- ja puhkealal, elamutes ning ühiskasutusega 
hoonetes ja mürataseme mõõtmise meetodid”.  

Sotsiaalministri 4. märtsi 2002. a määruses nr 42 ei ole käsitletud relvadest, 
lasketiirudest, harjutusväljadest, militaarlendude ja -lennuväljade tingitud müra 
normtasemeid. Võimaldamaks uuringu tulemusi võrrelda Eestis kehtestatud müra 
normväärtustega, siis otsustati käesolevas uuringus Ämari lennuväljalt põhinevate 
lennuharjutuste poolt tekitatud keskkonnamüra võrrelda määruses kehtestatud 
liiklusmüra (auto-, raudtee- ja lennuliiklus, veesõidukite liiklus) normtasemetega ja lisaks 
militaarmüra regulatsiooni kontseptsiooni suurekaliibriliste relvade üksiku 
mürasündmuse maksimaalse müra normtasemega. 

Regulaarsest liiklusest põhjustatud müra normtaseme kehtestamisel hoonestatud või 
hoonestamata aladel on arvestatud keskmise liiklussagedusega aastaringselt (auto-, 
raudtee- ja lennuliiklus). 

Määrus määratleb kolm mürataseme tüüpi: 

 Taotlustase on määruse tähenduses müra tase, mis üldjuhul ei põhjusta 
häirivust ja iseloomustab häid akustilisi tingimusi.  

 Piirtase on määruse tähenduses müra tase, mille ületamine võib 
põhjustada häirivust ja mis üldjuhul iseloomustab rahuldavaid 
(vastuvõetavaid) akustilisi tingimusi. Kasutatakse olemasoleva olukorra 
hindamisel ja uute hoonete projekteerimisel olemasolevatel hoonestatud 
aladel. Kui piirtase on ületatud, tuleb rakendada meetmeid müra 
vähendamiseks.  

 Kriitiline tase on määruse tähenduses müra tase välisterritooriumil, mis 
põhjustab tugevat häirivust ja iseloomustab ebarahuldavat 
mürasituatsiooni.  

Müra normtasemetega võrreldakse müra hinnatud taset LReq (kui määratud päevase 
ajavahemiku jaoks, siis Ld). Müra hinnatud tase tähendab, et arvutatud või mõõdetud 
ekvivalentsele tasemele LAeq lisatakse vajadusel parandus sõltuvalt müra häirivusest. 
Kui hinnatav müra on impulssmüra või tonaalne müra, siis mõõdetud või 
arvutustulemustele lisatakse vastav parandus enne selle võrdlemist normtasemetega. 
Korraga rakendatakse ainult üht parandustegurit. 

Kriitilised tasemed on kehtestatud liiklusmürale ja tööstusmürale. Neid kasutatakse 
olemasoleva olukorra hindamisel välismüraallikate vahetus läheduses. Uute 
müratundlike hoonete ehitamine kriitilise tasemega aladele on üldjuhul keelatud. 

Müra normtaset võrreldakse müra hinnatud tasemega päevases ja öises ajavahemikus ja 
müra hinnatud tase ei tohi ületada normtaset. Määratud ajavahemikud on:  

 päev 07-23   (sisaldab õhtuse ajavahemiku 19-23) 

 öö 23-07. 

Keskkonnamüra erinevad normsuurused elamualade uutel ja olemasolevatel aladel on 
esitatud tabelis 14. 
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Tabel 14. Keskkonnamüra normtasemed elualadel. Müra kirjeldaja on (hinnatud) ekvivalentne 
müratase LAeq (dB). 

   päeval  öösel 

Taotlustase uuel alal 

 Liiklusmüra  55  45 

Taotlustase olemasoleval alal 

 Liiklusmüra  60  50 

Piirtase 

 Liiklusmüra  60  55 

Kriitiline tase 

 Liiklusmüra  70  65 

Lennuliikluse müra ekvivalenttaseme LpA,eq,T hindamisel välisterritooriumil 
rakendatakse liiklusmüra ekvivalentseid normtasemeid. Lennuliikluse müra 
maksimaalne helirõhutase müratundlike hoonetega aladel LpA,max ei või olla suurem kui 
85 dB päeval ja 75 dB öösel. Maksimaalse helirõhu kriitiline tase LpA,max müratundlike 
hoonetega aladel on 90 dB päeval ja 80 dB öösel. 

Käesolevas uuringus on Ämari lennuväljal toimuvast tegevusest põhjustatud 
müratasemeid hinnatud võrreldes neid liiklusmüra taotlustasemetega päevasel 
ajavahemikul uuel planeeritaval alal (LAeq = 55 dB) ja kriitilise tasemega (LAeq = 70 dB).  

Vastavalt militaarmüra regulatsiooni kontseptsioonile on suurekaliibriliste relvade 
üksiku mürasündmuse maksimaalse C-korrigeeritud heli ekspositsioonitaseme LCE 
taotlustaseme arvsuurus päevasel ajavahemikul 100 dB ja öisel ajavahemikul 90 dB; kui 
tegemist on ajutiselt kasutatava väljaõppealaga, siis päevasel ajavahemikul on 
taotlustaseme LCE 100 dB ületamine on lubatud. Kuigi hävitajate lendamisest 
põhjustatud müra ei saa otseselt võrrelda suurekaliibriliste relvade müraga, siis need 
annavad aluse müratasemete omavaheliseks võrdlemiseks.  

Tabelis 15 on esitatud mõõtmis- ja arvutustulemuste koondtabel (üksikute 
mürasündmuste osas on esitatud mõõtmispunktis fikseeritud helirõhutase), kus halli 
värviga on tähistatud normtasemete ületamine. 

Tabel 15. Mõõtmistulemuste koondtabel ja normtasemed 

 Mõõtmis- ja 
arvutistulemused 

Taotlustasemed 

Mõõtmispunkt Ld, dB LAFmax, 
dB 

LCE, dB Ld, dB LAFmax, 
dB 

LCE, dB 

Ämari lennuvälja ümbrus (05.05.2015)  

MP2 – Sooveere 2, Veskiküla 39 76 73 
55 85 100 

MP4 – Mardi, Suurküla 72 110 122 

Kaitseväe keskpolügooni ümbrus  

MP4 – Mihkelsoni, Undla küla 

(06.05.2015) 

- 45 73 

55 85 100 
MP6 – Mõndavere küla 

(11.05.2015) 

15 51 64 
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Võimaliku rahurikkumise/häirimise objektidel ehk lähimates asustatud punktides 
hinnati Ld taset, võrreldes seda Sotsiaalministri 04.03.2002. a määruses nr 42 toodud 
tsiviillennuliikluse mürale kehtestatud nõuetega. Ämari lennuvälja 05.05.2015 
harjutuspäeva mõõtmis- ja arvutustulemused näitavad, et lähimates asulates/külades 
normtaseme väärtuse 55 dB ületamine esines ainult Suurküla külas vahetult Ämari 
lennuvälja territooriumi piirdeaiast väljaspool. Suurkülas oli mõõtmispunkti MP4 müra 
hinnatud tasemeks Ld = 72 dB (ületab lennumüra kriitilist taset 70 dB), kuid Veskiküla 
mõõtmispunktis MP2 oli Ld = 39 dB. Keskpolügooni lähedal Mõndaveres 
mõõtmispunktis MP6 oli hävitajate lendamisest põhjustatud müra hinnatud tasemeks 
Ld = 15 dB (ei arvesta lahinglaskmiste ja lennukipommidega). 

Võrreldes üksikute mürasündmuste maksimaalset helirõhutaset LAFmax Sotsiaalministri 
4.3.2002. a määruses nr 42 toodud tsiviillennukite mürale kehtestatud nõuetega, siis 
üksikute mürasündmuste maksimaalne helirõhutase LAFmax 85 dB ületati ainult Suurküla 
mõõtmispunktis, kusjuures ületati ka maksimaalse helirõhu kriitiline tase 90 dB 
(hävitaja SU-22 õhkutõusmisel LAFmax = 110 dB).  

6 JÄRELDUSED JA ETTEPANEKUD EDASISTEKS SARNASTEKS 
UURINGUTEKS  

Fikseeritud üksikute mürasündmuste ajaline kestus oli reeglina kuni 2 minutit, ainsa 
erandi põhjustasid hävitajad SU-22 Mõndavere külas 11.5.2015 ajavahemikul 16:52-
17:01, kus mürasündmuse kestuseks oli 9 minutit (hävitajad lendasid keskpolügooni 
kohal). 

Kui lähtuda militaarmüra kontseptsioonis toodud nõuetest, siis üksiku mürasündmuse 
maksimaaltaset LCE = 100 dB ületati Ämari lennujaama lähedal Suurküla 
mõõtmispunktis, kus kõige kõrgemad tasemed põhjustas SU-22 õhkutõusul (LCE = 122 
dB); Hawki ja A-10 õhkutõusmisel põhjustatud tasemed olid vahemikus LCE = 104-107 
dB. 

Veskikülas põhjustasid kõige kõrgemad tasemeid SU-22 maandumised sõltuvalt 
lennukoridorist, siiski võrreldes Suurkülas fikseeritud õhkutõusmiste tasemetega on 
need müratasemed märkimisväärselt madalamad (LCE ≤ 73 dB). 

Kogu päevase ajavahemiku müra hinnatud taset Ld on põhjendatud arvutada Ämari 
lennuvälja läheduses asunud mõõtmispunktides Veskikülas ja Suurkülas: kui lähtuda 
mürasündmuste ajalisest kestusest ja müratasemetest, siis Sooveere 2, Veskiküla 
mõõtmispunktis Ld = 39 dB ning Suurküla mõõtmispunktis Ld = 72 dB. 

Keskpolügooni ümbruse kaugpunktides (Kemba, Tapa, Saksi, Undla (Kadrina)) oli 
ilmastikutingimuste tõttu hävitajate ülelendude poolt põhjustatud helirõhutasemed 
madalad või ei olnud neid võimalik üldisest taustmürast eristada. Kogu päevase 
ajavahemiku müra hinnatud tasemed Ld on sellise lennuliikluse koormuse korral väga 
madalad. 

Uuringute teostamine ebasoodsates ilmastikutingimustes tõi kaasa selle, et ühel päeval 
planeeritud harjutus ei toimunud, kuigi mõõteseadmed olid valmis. Seetõttu edaspidi 
võiks analoogsete mõõtmiste teostamisel lähtuda paremini ilmastikutingimustest, 
samas on selge et kui otsus langetakse vahetult enne lennukite lahkumist Ämari 
lennuväljalt, siis ei ole võimalik nii kiiresti mõõtmisseadmeid paigaldada. 

Tulevikus on soovitatav arvestada, et kui mõõtmised teostatakse väga ebasoodsates 
ilmastikutingimustes, siis hilisem mõõtmistulemuste (helifailide) analüüs on keerulisem 
ja võtab oluliselt rohkem aega. Mitmes mõõtmispunktis oli võimalik kuulda hävitajate 
ülelendu, kuid kõrge loodusliku taustmüra tõttu ei olnud helisignaali analüüsil võimalik 



 154079-2.2  35 

 

mürasündmuse karakteristikuid määrata. Samuti mõjutav tugev tuul oluliselt 
müratasemeid, mistõttu mõõtmistulemused ei kirjelda tavapärastele tingimustele 
vastavat müraolukorda. Lähtudes saadud kogemusest, tuleks edaspidi analoogsete 
ilmastikutingimuste korral müratasemete mõõtmised ära jätta.  
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