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Kokkuvõte
Uuringu objektiks on Kaitseministri poolt käskkirjaga nr 213, 23.05.2007 algatatud
arendusprogramm „Õhutõrje ja suurtükiväe relvade (merele orienteeritud) laskmisvõimaluste
ning mereväe väljaõppe läbiviimise võimalike asukohtade väljaselgitamine” [1].
Arendusprogrammi eesmärgiks on analüüsida kaitsejõudude perspektiivsete, merele
orienteeritud harjutusalade võimalike asukohti, kasutustingimusi ja sotsiaalmajanduslikku
põhjendatust. Antud uuringu tulemusena esitatakse tulemused
väljaõppe läbiviimise tekkivast müraolukorrast.
Relvadest ja lõhkamistest tingitud müralevikut on käesoleva uuringu raames uuritud
ainult arvutusmudeli abil. Arvutusmeetodiks oli üldine ISO 9613-2:1996 Acoustics -Attenuation of sound during propagation outdoors -- Part 2: General method of calculation [2]
keskkonnamüra arvutamise mudel.
Eestis ei ole relvade müra kohta kehtestatud reaalseid normatiivseid väärtusi.
Käesolevas uuringus on harjutusaladel toimuvast tegevusest põhjustatud
müratasemeid hinnatud võrreldes neid Sotsiaalministri 4.märtsi 2002. a määruses nr 42
“Müra normtasemed elu- ja puhkealal, elamutes ning ühiskasutusega hoonetes ja mürataseme
mõõtmise meetodid” [3] toodud tööstusmüra taotlustasemega uuel alal (LAeq = 50 dB);
tegemist on tööstusmüra kõige rangema nõudega. Arvutustulemuste paremaks
hindamiseks on neid võrreldud teiste riikide poolt kehtestatud relvade tekitatud müra
nõuetega; teksti osas on peamiselt esitatud võrdlus Soome vastavate nõuetega, lisas D
on esitatud koondtabel erinevate riikide nõuetest.
Lähimate võimalike häirivuse kohtadest ehk lähimate eluhoonete juures saadi
järgmiseid müratasemete arvutustulemused:
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A-korrigeeritud heli ekvivalenttasemete LAeq esindavad antud töös aktiivsete päevade
keskmisi tasemeid. Arvutustulemused vahelduvad oluliselt erinevatel aladel. Lähimate
hoonete juures ulatuvad ekvivalentsed müratasemed Nõva ida ja Juminda
harjutusaladel üle 65 dB.
Üksikute laskude maksimaalmüra C-heli ekspositsioonitase LCE ületab kõikidel
Suurtükiväegrupi harjutusaladel väärtust 100 dB lähimate hoonete juures.
Dominantseim relv Õhutõrjedivisjoni harjutuspäevadel on õhutõrjekahur ZU-23-2
„Sergei”. Mereväe dominantseimaks relvaks on õhutõrjekahur „Oto Melara” 76 mm.
Suurtükigrupi osas on ainus kasutatav relv 155 mm välihaubits.
Kuna Eestis ei ole kehtestatud relvade poolt tekitatud keskkonnamürale nõudeid, siis
tuleks need esimesel võimalusel kehtestada, et lihtsustada määratud müratasemete
võrdlust normtasemetega.
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Sissejuhatus
Käesolev uuring viiakse läbi arendusprogrammi „Õhutõrje ja suurtükiväe relvade
(merele orienteeritud) laskmisvõimaluste ning mereväe väljaõppe läbiviimise
võimalike asukohtade väljaselgitamine” (edaspidi ÕSMAAP) strateegilise
keskkonnamõju hindamise programmist lähtuvalt. ÕSMAAP arendusprogramm
keskendub merele orienteeritud harjutus- ehk testaladele. Käesolevas uuringus
hinnatakse arvutusmudeli abiga harjutusaladel kasutusele tulevate relvade müra
mõjusid harjutusalade ümbruses lähemate asustatud punktide juures.
Käesolev uuring koosnes järgmistest ülesannetest:
•
mürataseme arvutused perspektiivsete suurtükiväe ja õhutõrje
harjutusaladele ning mereväe harjutusaladele ning lähiümbrusele;
•
müratasemete hindamine lähimates võimaliku häirivuse all kannatavates
punktides (elumajad).
Kaitsejõududel on vajalik läbi viia teatud harjutusi, mille tarvis maismaa
harjutusväljakud ei sobi kas ebapiisava nähtavuse, ebapiisava ohuala või väeosa
spetsiifika
tõttu
(Merevägi).
ÕSMAAP-iga
soovitakse
leida
lahendusi
Suurtükiväegrupi, Õhutõrjedivisjoni ning Mereväe lühiajalise (3-5 päeva aastas)
kasutamisega harjutusaladele.
Suurtes keskkonnamüra uuringutes ja hinnangutes on tavaliselt arvutuslik mudel
peamine töövahend kasutamiseks. Mõõtmiste tulemused kalduvad esindama pigem
müraolukorda ainult mõõtmispunktides ja ainult mõõtmiste perioodil kui üldist
pikaaegset müraolukorda kogu käsitletaval alal.
Esmaselt selgitati arvutusmudeli abil välja mürataseme tsoonid. Mudelarvutuste
lähteandmetena kasutati osaliselt eelnevate mürauuringute osana teostatud relvade
emissiooniandmeid, Soomes teostatud uuringute andmeid ning teoreetilist
arvutusmeetodit ISO/DIS 17201-2 [5].
Müra hindamise seisukohast on oluline jagada kasutatavad relvad ehk müraallikad
kolmeks:
•

automaatrelvad ja kuulipildujad;

•

155 mm välihaubitsad FH-70 A1, 23 mm õhutõrjekahurid, 40 mm
õhutõrjekahurid, 76 mm õhutõrjekahurid, raketikompleks MISTRAL;

•

veealused lõhkamised.

Mürahinnang tehakse võrreldes müra hinnatud tasemeid kehtestatud müra
normtasemetega. Müra hinnatud tasemed on arvutatud või mõõdetud ekvivalentsed
müratasemed LAeq, millele rakendatakse parandusi vastavalt müra iseloomule.
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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 μ
Pa).
A-korrigeeritud helirõhutase on sageduskorrigeeritud helirõhutase, mis vastab
inimkõrva reageerimisele.

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:

⎡ 1 p 2 (t ) ⎤
A
LAeq = 10 lg ⎢
dt ⎥
2
⎢T
⎥
p
0
⎣ T
⎦

∫

kus p2A(t) on A-korrigeeritud helirõhu efektiivväärtus ajal t ja T on
ajavahemik.

määratud

Sellega seoses on ekvivalentse helirõhutaseme olulisem iseloomustus käsitlus järgnev:
kui müraallikas toimib ainult osaliselt käsitletavast ajavahemikust, siis sellele 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. Viimatinimetatud taset nimetatakse
maksimaalseks helirõhutasemeks LpA,max.
Heli ekspositsioonitase LCE on üksiku mürasündmuse C-korrigeeritud helirõhutase,
mis on mõõdetud etteantud ajavahemikus T ja taandatud ajavahemiku T0 = 1 s suhtes.
C-heli ekspositsioonitaset LCE vaadeldakse antud töös üksiku mürasündmuse (antud
juhul üksiku lasu, plahvatuse) poolt põhjustatud hetkelist häirivust.
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.

7493-1.1

3

Valikalad

3.1

Õhutõrje ja suurtükiväe perspektiivsed harjutusalad
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ÕSMAAP-i arendusprogrammis välja pakutud perspektiivsed laskmisalad on:
Nõva;
•
Juminda;
•
Rutja;
•
Letipea;
•
Sõmeri;
•
Aseri;
•
Kõpu poolsaar.
•
Käesolevas töös on hinnatud Nõva (kaks võimalikku asukohta), Juminda, Rutja,
Letipea, Sõmeri Aseri ja Kõpu alasid.
Nõuded harjutusaladele on esitatud arendusprogrammis ja neid ei ole käesolevas
uuringus eraldi välja toodud.
3.1.1

Nõva

Nõva piirkonnas on kaks võimalikku laskmisala - Ristinina poolsaarelt (edaspidi Nõva
lääs) ja Toomanina alalt (edaspidi Nõva ida). Samal alal on Mereväe olemasolev
harjutusala nr 001.
Ristinina poolsaare laskmisala jääb Ristna sadamast 0,8 km kaugusele ja lähimad
asustused jäävad ~1 km kaugusele.
3.1.2

Juminda

Juminda piirkonnas on võrdlemisi tihe asustus. Samale alale on Merevägi kavandanud
oma harjutusala nr 003.
Õhutõrjedivisjon on Juminda harjutusala kasutamise välistanud, kuna ligipääsetavus
käsitletavale alale on halb.
3.1.3

Rutja

Rutja ala jääb Vainupea ja Letipea vahelisele alale.
Rutja piirkond on suhteliselt hõreda asustusega ning rannariba on piisavalt lai
võimaldades lasta samalt alalt merele patarei koosseisus kahuritega (9 kahurit ühel
liinil).
3.1.4

Letipea

Letipea ala jääb Letipea neemele, mis asub Kunda sadama ja Aseri vahelisel alal.
Letipea neemel on tihedam asustus kui muidu piirkonnas keskmiselt.
3.1.5

Sõmeri

Sõmeri ala jääb Matsi ja Vaiste külade vahelisele alale, kus on keskmise tihedusega
asustus võrreldes lähiümbruskonnaga.
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Sõmeri ala on võimalus paigutada kahurite laskepositsioon eraldi ning osa
sihtmärkidest on võimalik paigutada maismaale.
3.1.6

Aseri

Aseri ala on kõige idapoolsem perspektiivne harjutusala, kus on asustustihedus kohati
väga tihe.
Suurtükiväegrupile ei sobi Aseri harjutusala harjutuste läbiviimiseks maapinna
negatiivse kalde tõttu.
3.1.7

Kõpu poolsaar

Kõpu ala on kõige läänepoolsem perspektiivne harjutusala, kus oleks võimalus lasta
lähimast püsiasustusest võimalikult kaugel.
Kõpu ala asub kõige kaugemal Tapa väljaõppekeskusest ning alale jõudmiseks peab
kasutama tõenäoliselt tsiviiltransporti.

3.2

Mereväe olemasolevad ja perspektiivsed harjutusalad
Merevägi kasutab hetkel kahte harjutusala – Osmussaar N/NE ja Naissaar W/NW.
Kavandamisel on veel harjutusala – Kolga laht N ja Vergi-Vainupea-Kunda laht.
Eesti mereväel on 7 laeva, milledel on erinevad lahingvarustused ja otstarbed. Samuti
külastavad õppuste raames Eesti territoriaalvett (sh Mereväe harjutusalasid) NATO
partnerite sõjalaevad, millel on pardal erinevad relvad.

3.2.1

Harjutusala nr 001

Harjutusala nr 001 on kõige läänepoolsem harjutusala, kus saaks soodsate
ilmastikuolude korral õppuseid ja harjutusi läbi viia aastaringselt. Ala jääb Soome lahe
lääne poolsesse osasse, Osmussaare vahetuslähedusse. Tegemist on olemasoleva,
muudetavate piiridega harjutusalaga.
Õppuste ja harjutuste all saab läbi viia laskmisi merel (k.a. õhusihtmärkide pihta),
laevamanöövreid merel nii üksusepõhiselt kui ka grupis (BALTRON, SNMCMG 1,
Miinilaevade Divisjon), väljaõpet tuukritele (nii laeva- kui ka miinituukrid) ning
samuti miinitõrje alased harjutusi ja õppuseid (miinijahtimine, miiniveeskamine,
miinitraalimine).
3.2.2

Harjutusala nr 002

Harjutusala nr 002 jääb Soome lahe läänepoolsesse osasse, Naissaare vahetuslähedusse.
Tegemist on olemasoleva, muudetavate piiridega harjutusalaga.
Ala on perioodiliselt olnud kasutuses alates 2000. a. vähemalt kahel korral kuus, nii
laskmisteks kui ka laeva manööverdamise harjutusteks merel, üksuse/laeva põhiselt
kui grupina/eskaadrina (BALTRON, SNMCMG 1 Miinilaevade Divisjon).
3.2.3

Harjutusala nr 003

Harjutusala nr 003 jääb Soome lahe keskossa, Kolga lahe põhja ossa. Ala paikneb
kaldajoone läheduses. Ühtib Juminda harjutusalaga.
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Alal on perioodiliselt olnud kasutuses alates 2000. a. kuni kaks korda aastas nii
laeva/üksuse- kui ka grupi/eskaadri (BALTRON) põhiselt. Varieeruvad sügavused
lubavad läbi viia ka väljaõpet tuukritele ning samuti miinitõrjealaseid
harjutusi/õppuseid (miinijahtimine, miiniveeskamine, miinitraalimine).
Laskeharjutusi ja veealuseid lõhkamisi harjutusalal nr 003 läbi ei viida.
3.2.4

Harjutusala nr 004

Harjutusala nr 004 on kõige ida poolsem harjutusala, mis asub Soome lahe ida osas,
Vergi-Vainupea-Kunda lahes. Ühtib Suurtükiväegrupi ja Õhutõrjedivisjoni Rutja
harjutusalaga.
Alates 2000. a. on ala läbi viidud erinevaid õppuseid (miinitraalimine,
manöövriharjutused) nii üksuste/laeva põhiselt kui grupina/eskaadrina (BALTRON).
Laskeharjutusi ja veealuseid lõhkamisi harjutusalal nr 004 läbi ei viida.
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Õhutõrjedivisjoni poolt kasutatavad relvad ja nende kasutuskoormused
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Õhutõrjedivisjoni relvastusse kuuluvad relvad on:
•

Automaatrelv AK-47 7,62 mm – 4500 lasku päevas, kahel päeval aastas;

•

Raskekuulipilduja Browning 12,7 mm – 8500 lasku päevas, kahel päeval
aastas;

•

Õhutõrjekahur ZU-23-2 „Sergei” – 6500 lasku päevas, kahel päeval aastas;

•

raketikompleksid MISTRAL – 5 lasku päevas, kahel päeval aastas.

Õhutõrjedivisjonil on aktiivseid harjutuspäevi aastas viis, kuna erinevate relvade
paralleelne kasutamine on võimalik.

4.2

Suurtükiväegrupi poolt kasutatavad relvad ja nende kasutuskoormused
Suurtükiväegrupi relvastusse kuuluvad relvad on:
•

155 mm kaliibriga välihaubits FH-70 A1 laenguga L15A1 – 40 lasku päevas,
kahel päeval aastas;

•

155 mm kaliibriga välihaubits FH-70 A1 laenguga DM21 – 10 lasku päevas,
ühel päeval aastas.

Aktiivseid harjutuspäevi kokku on aastas kolm. Kasutatakse nii otsesihtimisega
laskmist kui ka koordinaatmeetodiga laskmist.

4.3

Mereväe poolt kasutatavad relvad ja nende kasutuskoormused
Mereväe kasutuses on olemasolevad ja uued ostetavad miinitõrjelaevad, mille pardal
on erinevad relvad. Mereväe relvastusse kuuluvad :
•

Raskekuulipilduja Browning 12,7 mm – 1000 lasku päevas, kolmel päeval
aastas;

•

Õhutõrjekahur ZU23-2 „Sergei” – 1000 lasku päevas, kolmel päeval aastas;

•

Õhutõrjekahur „Bofors” 40 mm – 100-200 lasku päevas, kolmel päeval
aastas;

•

Õhutõrjekahur „Oto Melara“ 76 mm – 100 lasku päevas, ühel päeval aastas.
Eesti Mereväe laevade relvastuses puudub „Oto Melara” 76 mm. Relv on
lisatud Mereväe relvade koosseisu antud töös, kuna NATO partnerite
osadel laevadel on vastav relv varustuses;

•

Veealused lõhkamised – toimuvad meremiinide leidmisel kõikjal Eesti
territoriaalvetes .

Aktiivseid harjutuspäevi on aastas kolm, kuna erinevate relvade paralleelne
kasutamine on võimalik.
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Müra mudelarvutused

5.1

Meetodid ja arvutusolukorrad

5.1.1

Tulistamismüra arvutamise mudel
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Kergete relvade, miinipildujate, tankitõrjegranaadiheitjate, lõhkamiste, jne.
keskkonnamüra arvutamiseks ei ole olemas rahvusvaheliselt üldaktsepteeritud
arvutusmudelit. Käesolevas uuringus valiti mudeliks rahvusvaheline üldine
keskkonnamüra arvutamise mudel ISO 9613-2 [2].
Üldise meetodi kasutamine laskmismüra arvutamiseks eeldab teatud valikuid või
kohandavaid lahendusi:

5.1.2

1)

Helitaseme suurused:
Laskmismüra arvutamisel kasutatakse teisi helitaseme suurusi kui üldise
(pideva) tööstusliku müra arvutamisel: üldises meetodis on tasemeks
ekvivalenttase LAeq. Tulistamismüra esindab A-heli ekspositsioonitase LAE.

2)

Lennuheli:
Tähelepanuväärse osa tulistamismürast moodustab laengu lennu- ehk
ülehelikiiruse heli. Käesolevas uuringus lennuheli siiski arvutustesse ei
kaasatud. Põhjuseks oli asjaolu, et andmed lennuheli ja selle kohandamise
kohta mudelarvutustel on ikka veel väga puudulikud.

3)

Heli neeldumise sõltuvus taimestikust
Heli neeldumine taimestiku poolt otsustati arvutustest välja jätta. Selle
põhjuseks olid asjaolud, et maastiku taimestik ei ole enamus ajast aastas
rikkalik ega tihe (peamiselt lehtpuud) ning et suurem osa müra
arvutuslikust levimisest toimub veepinna kohal. Mudelis on maapind
märgitud pehme ja veepind kõva akustilise pinnana.

Heli ekspositsioonitaseme ning aja- ja sageduskorrektsiooni rakendamine
arvutusmudelis

Arvutiprogrammi, mis sisaldab üldist keskkonnamüra arvutusmudelit, võib
põhimõtteliselt kasutada relvade müra arvutamiseks, aga mitte täiesti muutmatuna.
Müraemissioonide ja arvutustulemuste tasemete suurused eeldavad kohandamist:
Üldine mudel on mõeldud pideva müra signaalvõimsuse või ekvivalenttaseme LAeq
arvutamiseks. Kui müra ei ole pidev, vaid lühiajaline (nagu seda on laskmismüra),
arvutatakse seda signaalenergiat kasutades ehk heli ekspositsioonitaseme LAE abil.
Mudeli abil saab seega arvutada heli ekspositsioonitasemeid, kui lähteväärtustena
kasutatakse helivõimsuse tasemete LW asemel helienergia tasemeid LE [re 1 pJ
(pikodžaul)].
5.1.3

Arvutusmudeli toimimine

Arvutusmeetod annab juhised selleks, kuidas arvutada müratase korraga ühes
kontrollpunktis. Mudeli kasutamiseks vajalikud lähteandmed on iga heliallika
asukoha- ja emissiooniandmed ning arvutusjoonel olev maastik koos ehitiste ja
takistustega alates müraallikast kuni arvutuspunktini.
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Arvutuspunkti helitaseme määravad müraallika müraemissioon, kaugused ja müra
levimisteede akustilised omadused. Need määratakse müraekraanidena ning
helipeegeldavate või -neelavate pindadena olemasolevatest ehitistest ja
pinnavormidest. Maapinna ja muude pindade akustiline pehmus määratakse
järgmiselt: asfalt, betoon ja vesi on kõvad akustilised pinnad; tihe kruusane aluspind
on üldiselt samuti akustiliselt kõva. Enamus muudest maapindadest on akustiliselt
pehmed.
Kaugusest tingitud heli sumbumine, pehme maapind ja takistused muudavad leviva
müra spektrit, mistõttu arvutused sooritatakse oktaavribades. Pehme maapinna ja
takistuste mõju on arvutusmudelis sellises vormis, mis vastab müra levimist kergelt
soodustavatele ilmastikuoludele. Sellisteks ilmastikuoludeks on mõõdukas pärituul (u.
2–5 m/s) ja tuuletu, selge öö.
Pikaajalise ekvivalenttaseme seisukohast on müra levimist soodustavate tingimuste
tähtsus kõige suurem ja seetõttu annavad mudelisse valitud tingimused
arvutustulemuse, mis vastab pika ajavahemiku ekvivalenttasemele. Lühiajalise
tulistamismüra seisukohast esindab tulemus vastavalt pika ajavahemiku keskmist heli
ekspositsioonitaset.

5.2

Maastikumudel ja arvutusprogramm
Arvutuste tarbeks koostati harjutusvälja ja selle ümbruse kolmemõõtmeline akustiline
maastikumudel. See sisaldab lisaks pinnavormidele ka ehitisi, valle ja muid takistusi
ning kõikide helipeegeldavate või -neelavate pindade akustilisi omadusi.
Maastikumudel moodustati digitaalsete aluskaartide alusel.
Tegelikud arvutused sooritati arvutiprogrammi abil, mis moodustab müratsoonid
automaatselt. Arvutusteks kasutati programmi
Datakustik CADNA/A 3.7
mis sisaldab rahvusvahelist keskkonnamüra arvutusmudelit ISO 9613-2.
Arvutused sooritati kasutades 50 × 50 m ning 200 x 200 m (Mereväe harjutusalad)
suurusi arvutusruute. Arvutusruutude punktid paiknesid 2 meetri kõrgusel
maapinnast või mere pinnast.
Maastikumudeli nõrkus on kõrgusinformatsiooni puudulikkus. Käsitletavatel aladel
olid kõrgusinfona vaid väga suurte vahedega olevad kõrgusjooned. See põhjustas
probleeme ISO 9613-2 arvutusmeetodiga ja seetõttu otsustati kõrgusjooned täielikult
eemaldada. Nii on maapind modelleeritud täielikult tasasena.
Merepind on maastikumudelis märgitud akustiliselt kõva peegeldava pinnana.

5.3

Arvutuste lähteandmed ja arvutussuurused
Arvutuste peamiste lähteandmetena kasutati varasemate Eestis ja Soomes läbi viidud
mõõtmiste tulemusi, lisaks kasutati suhtelisi, suunduvust kirjeldavaid andmeid ning
teoreetilist ISO/DIS 17201-2 arvutusmeetodit relvade müraemissiooni arvutamiseks.
Neile relvadele, mille kohta ei olnud suunduvusandmeid teada, suunduvus laenati
tüübilt või kaliibrilt peaaegu samasuguselt tuntud relvalt.
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Alljärgnevalt on toodud arvutusmudelis kasutatud lähteandmed iga relva kohta eraldi:
•

155 mm kaliibriga välihaubits FH-70 A1 – arvutustes on kasutatud
teoreetilist ISO/DIS 17201-2 meetodit ja ümberarvestused on teostatud algja lõhkelaengu kaalu järgi. Alglaenguna on arvestatud täislaengut (13,4 kg).

•

Automaatrelv AK-47 – müraemissioon mõõdetud nii Klooga kui ka
Nursipalu harjutusväljadel Akukon Oy Eesti filiaali poolt.

•

Raskekuulipilduja Browning 12,7 mm
- arvutustes on kasutatud
samalaadse Soomes mõõdetud 12,7 mm raskekuulipilduja müraemissiooni.
Mereväe arvutustes on kasutatud juhuslikku laskesuunda.

•

Õhutõrjekahur ZU-23-2 „Sergei” - müraemissioon mõõdetud Soomes.

•

Õhutõrjerakett „Mistral” - arvutustes on kasutatud Soomes kasutatava 122
mm õhutõrjeraketi müraemissiooni andmeid, mis on ümberarvestatud
raketti kaalu järgi. Soomes on kasutusel sarnane relv „Strada Igla”, kuid
selle müraemissiooni andmeid ei ole teada.

•

Õhutõrjekahur „Bofors“ 40 mm - arvutustes on kasutatud Soomes
kasutatava CV9030 30 mm raskekuulipilduja müraemissiooni andmeid,
mis on ümberarvestatud diameetri järgi. Arvutustes on kasutatud
juhusliku laskesuunda.

•

Õhutõrjekahur „Oto Melara“ 76 mm - täpne müraemissioon teadmata.
Arvutustes on kasutatud Soomes kasutatava 122 mm haubitsa
müraemissiooni andmeid, mis on ümberarvestatud diameetri järgi.
Arvutustes on kasutatud juhusliku laskesuunda.

•

Veealused lõhkamised - müraemissioon teadmata ja seetõttu ei ole
arvutustesse kaasatud.

Õhutõrjeraketi „Mistral“, õhutõrjekahurite „Bofors“ ja „Oto Melara“ tulemuste
analüüsimisel peab arvestama +/-5 dB määramatusega, kuna usaldusväärseid
lähteandmeid ei olnud võimalik hankida.
Relvade müra mudelarvutus sooritati samaaegselt kahe helitaseme suuruse kohta:
•
•

kaalutud A-heli ekspositsioonitase LAE
kaalutud C-heli ekspositsioonitase LCE

Edasise töötluse käigus tõlgendati, et arvutatud primaartaseme suurustest esindab Aheli ekspositsioonitase kogumüra koonduvat mõju, mida mõjutavad veel ka etteantud
ajavahemik ja laskude koguarv, ehk teisiti öeldes ekvivalenttaseme LAeq aluseks oleva
taseme suurust. Kaalutud C-heli ekspositsioonitaset tõlgendati vastavalt eriti
õhutõrjekahuri, õhutõrjeraketi ja välihaubitsatele sobiva ühekordse- ehk maksimaalse
taseme sarnase suurusena. C-heli ekspositsioonitase ei sobi kergete relvade poolt
tekitatud müra hindamiseks.
Nende valikute põhjal liideti mitmete müraallikate ühist müra demonstreerivates
tulemustes A-helitasemed hariliku ekvivalenttaseme kombel signaalenergia osas
ruutkeskväärtustena.
C-tasemete
kombinatsioonid
seevastu
moodustati
maksimumfunktsiooni LCE = max(LCE1, LCE2) abil.
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Arvutuste tulemussuurused
Arvutuste teisest primaarsuurusest, A-heli ekspositsioonitasemest LAE saadakse
harjutuspäeva tavaline A-ekvivalenttaseme LAeq, nii, et sellele lisatakse harjutamise
ajalist kestvust ja laskude arve sisaldavad liikmed. Lisaks sellele on vajalik müra
impulsskorrigeerimine. Põhimõtteliselt võib korrigeerimine olla raskete ja kergete
relvade jaoks erineva suurusega.
A-ekvivalentase LAeq arvutatakse võrrandiga
LAeq = LAE + K ;

K = – 10 lg Td + 10 lg N

kus Td = 57 600 (päevase aja kestvus 16 h sekundites) ja N = aktiivse päeva keskmine
laskude arv.
Teist tasemesuurust, C-heli ekspositsioonitaset LCE kui sellist võib vaadelda kui
kõikide õppustel/harjutustel kasutatavate relvade ühe lasu poolt põhjustatud hetkelist
häirivust. Teisiti väljendades esindab see segavat häirimist, mis ei sõltu harjutuste
ajalisest kestvusest ja laskude arvust.
Arvutustes kasutatud laskude arvud laskeväljade/väljaõppeehitiste ja relvade kaupa
on esitatud tabelis 1.
Tabel 1. Arvutusteks kasutatud laskude arvud ning iga-aastaste harjutuspäevade arv
(põhinevad Eesti Kaitseväelt saadud andmetel).
Väeosa/divisjon/grupp

kasutatav relv

l/päevas*

1

Automaatrelv AK-47

4500

2

Raskekuulipilduja Browning 12,7 mm

8500

2

Õhutõrjekahur ZU-23-2 „Sergei”

6500

4

Õhutõrjerakett „Mistral”

5

2

Välihaubits FH-70 A1 laskemoon L15A1

40

2

Välihaubits FH-70 A1 laskemoon DM21

10

1

Raskekuulipilduja Browning 12,7 mm

1000

3

Õhutõrjekahur ZU-23-2 „Sergei”

1000

3

Õhutõrjekahur „Bofors” 40mm

100-200

3

Õhutõrjekahur „Oto Melara” 76mm

100

1

2
3

Õhutõrjedivisjon

Suurtükiväegrupp
Merevägi

päevi aastas

*Laskude arv päevas

5.5

Impulsskorrigeerimine
Impulsskorrigeerimise (impulssmürale paranduse) kasutamise eesmärgiks on muuta
tulistamismüra A-ekvivalenttaseme LAeq mõõtmis- või arvutustulemuste arvväärtust
nii, et korrigeeritud väärtus on samaväärne tavalise keskkonnamüra, näiteks
liiklusmüra häirivusega. Raskerelvade impulsskorrigeerimise suuruse kohta ei ole
Eestis nõudeid.
Sotsiaalministri 4. märtsi 2002. a määruses nr 42 “Müra normtasemed elu- ja puhkealal,
elamutes ning ühiskasutusega hoonetes ja mürataseme mõõtmise meetodid” [5] on toodud üks
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fikseeritud parandus impulssmürale, mis on Ki = +5 dBA. Sellist (väikest) parandust ei
ole välihaubitsate, õhutõrjekahurite, -rakettide, lõhkamiste müra hindamisel
otstarbekas kasutada.
Näiteks Soome Sotsiaal- ja Tervishoiuministeeriumi asustustervishoiu juhend [8]
määratleb kergete relvade tulistamismüra paranduseks impulssmürale +10 dB. Soome
Kaitsejõud on teinud ettepaneku raskerelvade paranduse muutmiseks +9 dB-le [6].
Viimases ISO-standardis 1996-1:2003 [7] mainitakse tugevalt impulsilike helide
parandust +12 dB, seda küll mitte standardi põhitekstis, vaid informatiivses lisas.
Et olukord on stabiliseerumata, otsustati impulssmüra parandus käesolevas uuringus
esitatud mürakaartide tulemustest esialgu välja jätta. Soovi korral on võimalik
korrektsioon neile ka hiljem hõlpsasti lisada.
Käesoleva uuringu lõpptulemuste avaldamiseks on siiski vajalik valida mingisugune
esialgne
impulsskorrigeerimise
väärtus.
Siinkohal
pakume
välja
kompromisslahenduse, mille kohaselt impulsskorrigeerimine oleks +10 dB:
korrigeerimata A-ekvivalenttaseme LAeq kõver mürakaardil 45 dB vastab siis
samaaegselt korrigeeritud väärtusele 55 dB.
Kui arvestada Sotsiaalministri 4. märtsi 2002. a määruses nr 42 on toodud parandust
impulssmürale +5 dBA, siis korrigeerimata A-ekvivalenttaseme LAeq kõver
mürakaardil 45 dB vastab siis samaaegselt korrigeeritud väärtusele 50 dB.
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Tulemused
Kõige tähtsama mürataseme suuruse, aktiivse päeva päevase aja (kell 07-23) Aekvivalentaseme LAeq mürakaardid on välja toodud lisades A1 – A7, C1 – C7 ning E1 –
E2. Lisad on välja toodud eraldi Suurtükiväegruppi, Õhutõrjedivisjoni ning Mereväe
harjutusaladel
tekkivad
müraolukorrad.
Relvade
maksimaalmüra
C-heli
ekspositsioonitaseme mürakaart on välja toodud lisades B1 – B7, D1 – D7 ja F1 – F2.
Kõik lisad on oma olemuselt tavapärased mürakaardid, kus tsoonid on kujutatud
ei
kajastu
põhivärvidega
5
dB-ste
astmetena.
Arvutustulemustes
impulsskorrigeerimine.
Kaartide B1 – B7, D1 – D7 ning F1 – F2 analüüsimisel tuleb arvestada asjaoluga, et
esitatud mürakaartidel on toodud olukord, kus kõiki relvi kasutatakse samaaegselt.
Hoonete või hoonete kogumike arv müratsoonides on välja toodud Tabelis 2.
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Tabel 2. Hoonete/Hoonete kogumike arv müraindikaatori samatugevustsoonides
*hoonete/hoonete kogumike arv müraindikaatori samatugevustsoonis
LAeq
mürakaardid A1 – A7; C1 – C7; E1 - E2
Harjutusalad/
Mürakaardid
1/E1;F1
2/E2;F2
Sõmeri/A1;B1
Nõva lääs/A2;B2
Nõva ida/A3;B3
Juminda/A4;B4
Rutja/A5;B5
Letipea/A6;B6
Kõpu/A7;B7
Sõmeri/C1;D1
Nõva lääs/C2;D2
Nõva ida/C3;D3
Rutja/C4;D4
Letipea/C5;D5
Aseri/C6;D6
Kõpu/C7;D7

>60 dB

55-59 dB

50-54 dB

45-49 dB

40-44 dB

35-39 dB

8(5**)
1**
1
2
1
7(6**)
3
-

1
3
2
5
1
2
9
7
3
2
8
4

9
7
5
2
1
5
13
10
10
2
6
8

15
7
8
1
3
9
23
12
4
9
1
>50
1

10
24
15
29
2
9
2
1
17
33
22
4
6
25
3

17
30
16
21
22
8
5
8
5
33
30
19
23
>50
9

*Müraindikaatori samatugevustsoon LAeq on aktiivsete päevade keskmine
** hoonete /hoonete kogumike arv, millede juures ületab LAeq 65 dB

>110
6
1
1
2
-

Hoonete/hoonete kogumike arv müraindikaatori
samatugevustsoonis LCE
mürakaardid B1 – B7; D1 – D7; F1 - F2
105-109
100-104
95-99
dB
90-94 dB
dB
dB
dB
3
20
28
>50
2
16
19
>50
4
11
23
48
6
2
4
8
1
2
11
35
2
2
>50
12
2
16
3
11
4
4
6
3
11
-
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Õhutõrjedivisjoni harjutuspäevadel (lisa C1) ulatub lähima kahe hooneni kuni 60-64 dB
ning Suurtükiväegruppi harjutuspäevadel (A1) ulatub hooneteni kuni 55-59 dB
müraindikaatori samatugevustsoon. Hooned paigutuvad alal küllaltki hajali,
suuremad hoonete grupid jäävad laskepositsioonidelt põhja suunda. Õhutõrjedivisjoni
harjutuspäeval ulatub lähimate hooneteni heli ekspositsioonitaseme samatugevustsoon
105-109 dB (D1), suurtükiväe harjutuspäeval ulatub lähimate hooneteni heli
ekspositsioonitaseme samatugevustsoon 90-94 dB (B1).
6.1.2

Nõva lääs

Õhutõrjedivisjoni harjutuspäevadel (C2) ulatub lähima hooneni kuni 60-64 dB ning
Suurtükiväegruppi harjutuspäevadel (A2) ulatub lähima kolme hooneni kuni 55-59 dB
müraindikaatori samatugevustsoon. Hooned paigutuvad alal väga hajali ning
moodustavad pigem väikesed grupid. Kõige lähem hoonete grupp asub
laskepositsioonist idas. Õhutõrjedivisjoni harjutuspäeval ulatub lähimate hooneteni
heli ekspositsioonitaseme samatugevustsoon 90-94 dB (D2), suurtükiväe
harjutuspäeval
ulatub
lähima
kahe
hooneni
heli
ekspositsioonitaseme
samatugevustsoon 105-109 dB (B2).
6.1.3

Nõva ida

Õhutõrjedivisjoni harjutuspäevadel (C3) ulatub lähima kolme hooneni kuni 65-69 dB
ning Suurtükiväegruppi harjutuspäevadel (A3) ulatub lähima kahe hooneni kuni 65-69
dB müraindikaatori samatugevustsoon. Ka otse laskepositsiooni juures asuvad
hooned, mis jäävad 70-74 dB müraindikaatori samatugevustsooni. Hooned paigutuvad
alal hajali ning põhiliselt üksikutena. Õhutõrjedivisjoni harjutuspäeval ulatub lähima
nelja hooneni heli ekspositsioonitaseme samatugevustsoon 95-99 dB (D3), suurtükiväe
harjutuspäeval
ulatub
lähima
kahe
hooneni
heli
ekspositsioonitaseme
samatugevustsoon 115-119 dB (B3). Ka otse laskepositsiooni juures asuvad hooned, mis
jäävad Suurtükiväegrupi harjutuspäeval müraindikaatori samatugevustsooni >125 dB.
6.1.4

Juminda

Suurtükiväegruppi harjutuspäevadel (A4) ulatub lähima hooneni kuni 65-69 dB
müraindikaatori samatugevustsoon ja heli ekspositsioonitaseme samatugevustsoon
110-114 dB (B4). Hooned paigutuvad alal hajali.
Kuna Õhutõrjedivisjon ei planeeri Juminda harjutusala kasutamist, siis ei ole ka
vastavaid müratasemete arvutusi teostatud.
6.1.5

Rutja

Õhutõrjedivisjoni harjutuspäevadel (C4) ulatub lähima kahe hooneni kuni 55-59 dB
ning Suurtükiväegruppi harjutuspäevadel (lisa A5) ulatub lähima hooneni kuni 55-59
dB müraindikaatori samatugevustsoon. Hooned paigutuvad alal väga hõredalt ning
moodustavad väikesed grupid. Õhutõrjedivisjoni harjutuspäeval ulatub lähimate
hooneteni heli ekspositsioonitaseme samatugevustsoon 90-94 dB (D4), suurtükiväe
harjutuspäeval ulatub lähima hooneni heli ekspositsioonitaseme samatugevustsoon
105-109 dB (B5).
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Letipea

Õhutõrjedivisjoni harjutuspäevadel (C5) ulatub lähima kolme hooneni kuni 60-64 dB
ning Suurtükiväegruppi harjutuspäevadel (A6) ulatub lähima hooneni kuni 60-64 dB
müraindikaatori samatugevustsoon. Hooned paigutuvad alal väga hõredalt.
Õhutõrjedivisjoni harjutuspäeval ulatub lähimate hooneteni heli ekspositsioonitaseme
samatugevustsoon 90-94 dB (D5), suurtükiväe harjutuspäeval ulatub lähimate
hooneteni heli ekspositsioonitaseme samatugevustsoon 110-114 dB (B6).
6.1.7

Aseri

Õhutõrjedivisjoni harjutuspäevadel (C6) ulatub lähimate hooneteni kuni 55-59 dB
müraindikaatori samatugevustsoon. Hooned paigutuvad alal küllaltki hajali, kuid
asuvad suurtes hoonetegruppides. Õhutõrjedivisjoni harjutuspäeval ulatub lähimate
hooneteni heli ekspositsioonitaseme samatugevustsoon 90-94 dB (D6).
Kuna Suurtükiväegrupp ei planeeri Aseri harjutusala kasutamist, siis ei ole ka
vastavaid müratasemete arvutusi teostatud.
6.1.8

Kõpu poolsaar

Õhutõrjedivisjoni harjutuspäevadel (C7) ulatub lähima nelja hooneni kuni 55-59 dB
ning Suurtükiväegruppi harjutuspäevadel (A7) ulatub lähimate hooneteni kuni 50-54
dB müraindikaatori samatugevustsoon. Hooned paigutuvad laskepositsiooni asukohta
arvestades laskepositsioonist suhteliselt kaugel ning hõredalt. Õhutõrjedivisjoni
harjutuspäeval ulatub lähimate hooneteni heli ekspositsioonitaseme samatugevustsoon
alla 90 dB (D7), suurtükiväe harjutuspäeval ulatub lähimate hooneteni heli
ekspositsioonitaseme samatugevustsoon 100-104 dB (B7).

6.2

Olemasolevad ja perspektiivsed Mereväe harjutusalad

6.2.1

Harjutusala nr 001

Harjutusala nr 001 (lisa E1) aktiivsel päeval jõuab rannikuni 40-44 dB müraindikaatori
müratsoon, kuid maismaa müraneeldumisest tingituna mõjub rannikul 35-39 dB
müraindikaatori müratsoon. 35-39 dB müraindikaatori müratsooni jäävad vaid mõned
üksikud hooned. Harjutuspäeva heli ekspositsioonitaseme samatugevustsoon (lisa F1),
mis jõuab rannikuni jääb alla 90 dB.
6.2.2

Harjutusala nr 002

Harjutusala nr 002 (lisa E2) aktiivsel päeval jõuab rannikuni (Naissaare) kuni 45-49 dB
müraindikaatori müratsoon, kuid maismaa müraneeldumisest tingituna mõjub
rannikul 40-44 dB müraindikaatori müratsoon. Mandri rannikuni ulatub aktiivsel
päeval 35-39 dB müraindikaatori samatugevustsoon, kuid maismaa müraneeldumisest
tingituna mõjub rannikul alla 35 dB müraindikaatori samatugevustsoon.
Harjutuspäeva heli ekspositsioonitaseme samatugevustsoon (lisa E2), mis jõuab
rannikuni on 90-94 dB.
6.2.3

Harjutusala nr 003

Harjutusalal nr 003 läbiviidavad harjutused ei sisalda laskeharjutusi ja lõhkamisi.
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Harjutusala nr 004

Harjutusalal nr 004 läbiviidavad harjutused ei sisalda laskeharjutusi ja lõhkamisi.
6.2.5

Lõhkamised

Merevägi teostab miinitõrje ja harjutuste käigus leitud lõhkemoone lõhkamisi vastavalt
vajadusel. Lõhkamisi ei teostata plaaniliselt, vaid ainult juhul, kui leitakse lõhkemata
lõhkemoona. Lõhkamised toimuvad lõhkemoona leiukohtades kõikjal Eesti
territoriaalvetes.
Reeglina on lõhkamised veealused ja toimuvad kuni 10 m sügavusel. Maksimaalne
lõhatav kogus on hinnanguliselt kuni 1000 kg TNT ja üldjuhul teostatakse need
rannikust võimalikult kaugel ning ei põhjusta sellisena rannikul asetsevatele
müratundlikele hoonetele häiringuid.
Vees toimuv helienergia neeldumine väga kiiresti, kõrged sagedused neelduvad
kauguse suurenedes kiiremini kui madalsageduslik heli. Heli, mis on tekitatud vees, ei
liigu edasi õhku ja vastupidi, kuna õhu/vee kokkupuute pind käitub väga hea
peeglina. Tuleb juhtida tähelepanu, et kui heli liikumise kiirus õhus on ~300 m/s, siis
vees on see ~1500 m/s ehk heli levib vees viis korda kiiremini.
Meremiinide lõhkamine peab teatud põhjustel aeg-ajalt toimuma rannikule lähedamal,
mis väga lühiajaliselt võib tekitada probleeme, kuid pikaajaline mõju jääb nõrgaks. See
tuleneb sellest, et lõhkamise hetk on väga lühiajaline, helitugevuse jõudmine
maksimumini toimub mikrosekundite vältel ning maksimumist vaibumine on samuti
väga kiireloomuline protsess.
Meremiinide lõhkamistel mängib müra levimisel olulist rolli asukoha tingimused, vee
sügavus, merepõhja omadused [8].

6.3

Hinnang müra kahjulikkuse kohta
Üldiselt on Eesti Vabariigis keskkonnamüra alased nõuded on kehtestatud
Sotsiaalministri 4. märtsi 2002. a määrusega nr 42 “Müra normtasemed elu- ja puhkealal,
elamutes ning ühiskasutusega hoonetes ja mürataseme mõõtmise meetodid”[5].
Sotsiaalministri määruses nr 42 ei ole käsitletud relvadest, lasketiirudest,
harjutusväljadest tingitud müra normtasemeid. Võimaldamaks uuringu tulemusi
võrrelda mingitegi Eestis kehtestatud müra normväärtustega, siis otsustati käesolevas
uuringus harjutusvälja poolt tekitatud keskkonnamüra võrrelda määruses kehtestatud
tööstusmüra normtasemetega; lisaks võrreldakse saadud tulemusi Soome Kaitseväe
soovitustega.
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.
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Kriitiline tase on määruse tähenduses müra tase välisterritooriumil, mis
põhjustab tugevat häirivust ja iseloomustab ebarahuldavat
mürasituatsiooni.

Müra normtasemetega võrreldakse müra hinnatud taset LReq. 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
öö

07-23
23-07.

(sisaldab õhtuse ajavahemiku 19-23)

Keskkonnamüra erinevad normsuurused uutel ja olemasolevatel aladel on esitatud
tabelis 3.
Tabel 3. Keskkonnamüra normtasemed. Müra kirjeldaja on (hinnatud) ekvivalentne müratase
LAeq (dB).
päeval

öösel

Taotlustase uuel alal
Tööstusmüra

50

40

Taotlustase olemasoleval alal
Tööstusmüra

55

40

Tööstusmüra

60

45

Kriitiline tase
Tööstusmüra

65

55

Piirtase

Käesolevas uuringus on planeeritaval Sirgala harjutusväljal toimuvast tegevusest
põhjustatud müratasemeid hinnatud võrreldes neid tööstusmüra taotlustasemetega
uuel planeeritaval alal (LAeq = 50 dB) ja olemasoleval alal (LAeq = 55 dB); tegemist on
tööstusmüra kõige rangemate nõuetega.
Eestis ei ole relvade müra kohta kehtestatud reaalseid normatiivseid väärtusi. Näiteks
Soome Kaitsejõudude juhendis [6] on soovitatud järgmisi väärtusi:
•
•

ühe juhtumi C-heli ekspositsioonitase LCE ≤ 100 dB
päevase aja impulsskorrigeeritud A-ekvivalenttase LAeq,r ≤ 55 dB

Tööstusmüra taotlustaseme väärtusele uuel planeeritaval alal 50 dB vastavad kõverad
on lisades A1 – A6, C1– C6, E1 – E2 rohelise värviga kujutatud tsoonide välisservad.
Tööstusmüra taotlustaseme väärtusele olemasoleval alal 55 dB (ühtib Soome
Kaitsejõudude juhendis toodud soovitusliku väärtusega) vastavad kõverad on lisades
A1 – A6, C1– C6, E1 – E2 kollase värviga kujutatud tsoonide välisservad.
Erinevate harjutusalade aktiivse päeva A-ekvivalenttaseme LAeq arvutustulemused
(A1 - A6, C1 – C6, E1 – E2) näitavad, et müratasemed on lähimate hoonete juures
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võivad olla kõrged. Kõige kõrgemad müratsoonid mõjuvad hooneteni Nõva ida ja
Juminda (vaid Suurtükiväegruppi harjutuspäeval) harjutusalal, kus müraindikaatori
samatugevustsoon ulatub üle 65 dB. Sõmeri ja Nõva lääne harjutusaladel ulatub
Õhutõrjedivisjoni harjutuspäeval müraindikaatori samatugevustsoon 60-64 dB. Nii
Suurtükiväegrupi kui ka Õhutõrjedivisjoni harjutuspäevadel ulatub Letipea
harjutusalal müraindikaatori samatugevustsoon 60-64 dB.
Üksikute laskude maksimaalmüra C-heli ekspositsioonitase LCE lisades B1 – B6
ületatakse soovituslikku väärtust 100 dB hoonete juures kõikidel harjutusaladel
Suurtükiväegrupi harjutuspäevadel. Õhutõrjedivisjoni ning Mereväe aktiivsetel
päevadel ei ületa soovitusliku väärtust 100 dB (v.a. harjutusala Nõva ida, kus hooned
on Õhutõrjedivisjoni laskmispositsiooni vahetusläheduses).
Dominantseim relv Õhutõrjedivisjoni harjutuspäevadel on õhutõrjekahur ZU-23-2
„Sergei”. Mereväe on dominantsemaks relvaks õhutõrjekahur „Oto Melara” 76 mm.
Suurtükiväegrupp kasutab ainult 155 mm välihaubitsaid.
Kõikide lisade analüüsimisel tuleb arvesse võtta arvutustes tehtud andmete
teisendamisest tulenevaid määramatusi. Tulemuste hindamisel tuleb arvesse võtta ka
asjaolu, et maastik antud arvutusmudelites oli ebapiisavast kõrgusinfost lähtuvalt
modelleeritud täielikult tasasena.
Lisaks laskmistest tingitud mürale kaasneb Õhutõrjedivisjoni ja Suurtükiväegrupi
harjutusaladele liikumisele ka liiklusmüra teede lähiümbruses. Siiski tuleks selle mõju
üldisele keskkonna müraolukorrale pidada väheldaseks ja võib jätta arvestamata.
Transpordimarsruutide valimisel tuleb valida teed, mis ei läbiks suuremaid asustusi.
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Järeldused ja kokkuvõte
Antud töös kasutati harjutusaladel kasutatavate relvade müra arvutamiseks
rahvusvahelist keskkonnamüra ehk tööstusliku müra arvutamise mudelit ISO 9613-2.
Uuringu tulemusel valminud mudelarvutused prognoosivad helitasemeid, mis
esinevad müra levimist soodustavate ilmastikuolude korral.
Muude ilmastikuolude korral võivad mõõtmistulemused erineda arvutustulemustest
kohati vägagi suurel määral.
Aktiivsete päevade planeeritud laskmistegevus põhjustab A-ekvivalenttaseme LAeq
tööstusmüra taotlustaseme 50 dB ning soovitusliku väärtuse 55 dB ületamist
Suurtükiväegrupi ja Õhutõrjedivisjoni harjutusaladel hoonete või hoonete kogumike
juures. Mereväe harjutusaladel jäävad A-ekvivalenttaseme LAeq tööstusmüra
taotlustaseme piiridesse. Need tulemused kehtivad olukorras, kui vaadeldakse
laskmistegevuse aktiivseid harjutuspäevi ekvivalenttaseme seisukohast.
Kui vaadelda müra siiski tulistamispiirkondade või laskude kaupa, siis olukord
harjutusaladel on elumajade juures väga erinev erinevate harjutusalade osas.
Käesoleva uuringu teostamist raskendas mittetäielik kõrgusinformatsioon. Sellest
tingituna maapind modelleeriti tasasena; muul juhul oleks ISO 9613-2 meetod
töötanud halvasti ja toonud kaasa müratasemete katkendlikkuse.
Tulemused on vaatamata tehnilistele probleemidele küllaltki selged ja kirjeldavad
müraolukorda adekvaatselt (pt. 6).
Lõpuks tuleb tähelepanu juhtida asjaolule, et arvutuste ja kaardi müratasemete
ebatäpsus kaugpunktides (müraallikast üle 1 km kaugusel) on suurtest vahemaadest ja
emissiooniandmete ebatäpsusest tulenevalt üsna suur - ulatudes mitmetesse
detsibellidesse. Maastikul võib kõikuvus olla mitmeid sadu meetreid. Näiteks tuule
suund ja kiirus võivad muuta üksikute mürasündmuste müratasemeid 15-20 dB. See
muudab väljaselgitamise, kas piiri lähedal asetsev üksik elumaja paigutub
soovituslikku väärtust ületavale või selle piiresse jäävale poolele, ebatäpseks. Esitatud
arvutused on tõesed (kaugpunktides 5 dB ulatuses), kui laskmissagedused vastavad
esitatud lähteandmetele ja harjutusi ei teostata väga ebasoodsate ilmastikutingimuste
esinemise juures.
Kuna Eestis ei ole kehtestatud relvade poolt tekitatud keskkonnamürale nõudeid, siis
tuleks need esimesel võimalusel kehtestada, et lihtsustada määratud müratasemete
võrdlust normtasemetega ja ei annaks võimalust tõlgendada kehtestatud müra
normtasemeid erinevalt.
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Lisad
Lisad A: Suurtükiväe perspektiivsete harjutusalade ekvivalentsete müratasemete
mürakaardid, LAeq
A1:
A2:
A3:
A4:
A5:
A6:
A7:

Sõmeri harjutusala
Nõva lääne harjutusala
Nõva ida harjutusala
Juminda harjutusala
Rutja harjutusala
Letipea harjutusala
Kõpu harjutusala

Lisad B:
LCE

Suurtükiväe perspektiivsete harjutusalade C-heli ekspositsioonitaseme mürakaardid,

B1:
B2:
B3:
B4:
B5:
B6:
B7:

Sõmeri harjutusala
Nõva lääne harjutusala
Nõva ida harjutusala
Juminda harjutusala
Rutja harjutusala
Letipea harjutusala
Kõpu harjutusala

Lisad C: Õhutõrjedivisjoni perspektiivsete harjutusalade ekvivalentsete müratasemete
mürakaardid, LAeq
C1:
C2:
C3:
C4:
C5:
C6:
C7:

Sõmeri harjutusala
Nõva lääne harjutusala
Nõva ida harjutusala
Rutja harjutusala
Letipea harjutusala
Aseri harjutusala
Kõpu harjutusala

Lisad D: Õhutõrjedivisjoni perspektiivsete harjutusalade C-heli ekspositsioonitaseme
mürakaardid, LCE
D1:
D2:
D3:
D4:
D5:
D6:
D7:

Sõmeri harjutusala
Nõva lääne harjutusala
Nõva ida harjutusala
Rutja harjutusala
Letipea harjutusala
Aseri harjutusala
Kõpu harjutusala

Lisad E:
LAeq

Mereväe perspektiivsete harjutusalade ekvivalentsete müratasemete mürakaardid,

E1:
E2:

Harjutusala nr 001
Harjutusala nr 002

Lisad F:
LCE

Mereväe perspektiivsete harjutusalade C-heli ekspositsioonitaseme mürakaardid,

F1:
F2:

Harjutusala nr 001
Harjutusala nr 002
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Erinevate riikide relvade mürale kehtestatud nõuded
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15.05.08/TM
Cadna/A 3.7 (ISO 9613)

akukon 7493-1 Lisa B5
ÕSMAAP
Mürauuring
Rutja
Haubits 155 mm (L15A1)
Haubits 155 mm (DM21)
Kaalutud C-heli
ekspositsioonitase LCE
> 90.0 dB
> 95.0 dB
> 100.0 dB
> 105.0 dB
> 110.0 dB
> 115.0 dB
> 120.0 dB
> 125.0 dB

Mõõtkava:

1:100000 (A4)

akukon
Akukon Eesti
15.05.08/TM
Cadna/A 3.7 (ISO 9613)

akukon 7493-1 Lisa B6
ÕSMAAP
Mürauuring
Letipea
Haubits 155 mm (L15A1)
Haubits 155 mm (DM21)
Kaalutud C-heli
ekspositsioonitase LCE
> 90.0 dB
> 95.0 dB
> 100.0 dB
> 105.0 dB
> 110.0 dB
> 115.0 dB
> 120.0 dB
> 125.0 dB

Mõõtkava:

1:100000 (A4)

akukon
Akukon Eesti
15.05.08/TM
Cadna/A 3.7 (ISO 9613)

akukon 7493-1.1 Lisa B7
ÕSMAAP
Mürauuring
Kõpu
Haubits 155 mm (L15A1)
Haubits 155 mm (DM21)
Kaalutud C-heli
ekspositsioonitase LCE
> 90.0 dB
> 95.0 dB
> 100.0 dB
> 105.0 dB
> 110.0 dB
> 115.0 dB
> 120.0 dB
> 125.0 dB

Mõõtkava:

1:100000 (A4)

akukon
Akukon Eesti
04.02.09/TM
Cadna/A 3.71 (ISO 9613)

akukon 7493-1 Lisa C1
ÕSMAAP
Mürauuring
Sõmeri
Mistral
ZU-23-2 Sergei 23 mm
Browning 12,7 mm
AK-47 7,62 mm
Ekvivalentne müratase LAeq
Päev (07-23)
>
>
>
>
>
>
>
>

35.0 dB
40.0 dB
45.0 dB
50.0 dB
55.0 dB
60.0 dB
65.0 dB
70.0 dB

Mõõtkava:

1:100000 (A4)

akukon
Akukon Eesti
15.05.08/TM
Cadna/A 3.7 (ISO 9613)

akukon 7493-1 Lisa C2
ÕSMAAP
Mürauuring
Nõva lääs
Mistral
ZU-23-2 Sergei 23 mm
Browning 12,7 mm
AK-47 7,62 mm
Ekvivalentne müratase LAeq
Päev (07-23)
>
>
>
>
>
>
>
>

35.0 dB
40.0 dB
45.0 dB
50.0 dB
55.0 dB
60.0 dB
65.0 dB
70.0 dB

Mõõtkava:

1:100000 (A4)

akukon
Akukon Eesti
27.02.08/TM
Cadna/A 3.7 (ISO 9613)

akukon 7493-1 Lisa C3
ÕSMAAP
Mürauuring
Nõva ida
Mistral
ZU-23-2 Sergei 23 mm
Browning 12,7 mm
AK-47 7,62 mm
Ekvivalentne müratase LAeq
Päev (07-23)
>
>
>
>
>
>
>
>

35.0 dB
40.0 dB
45.0 dB
50.0 dB
55.0 dB
60.0 dB
65.0 dB
70.0 dB

Mõõtkava:

1:100000 (A4)

akukon
Akukon Eesti
15.05.08/TM
Cadna/A 3.7 (ISO 9613)

akukon 7493-1 Lisa C4
ÕSMAAP
Mürauuring
Rutja
Mistral
ZU-23-2 Sergei 23 mm
Browning 12,7 mm
AK-47 7,62 mm
Ekvivalentne müratase LAeq
Päev (07-23)
>
>
>
>
>
>
>
>

35.0 dB
40.0 dB
45.0 dB
50.0 dB
55.0 dB
60.0 dB
65.0 dB
70.0 dB

Mõõtkava:

1:100000 (A4)

akukon
Akukon Eesti
15.05.08/TM
Cadna/A 3.7 (ISO 9613)

akukon 7493-1 Lisa C5
ÕSMAAP
Mürauuring
Letipea
Mistral
ZU-23-2 Sergei 23 mm
Browning 12,7 mm
AK-47 7,62 mm
Ekvivalentne müratase LAeq
Päev (07-23)
>
>
>
>
>
>
>
>

35.0 dB
40.0 dB
45.0 dB
50.0 dB
55.0 dB
60.0 dB
65.0 dB
70.0 dB

Mõõtkava:

1:100000 (A4)

akukon
Akukon Eesti
15.05.08/TM
Cadna/A 3.7 (ISO 9613)

akukon 7493-1 Lisa C6
ÕSMAAP
Mürauuring
Aseri
Mistral
ZU-23-2 Sergei 23 mm
Browning 12,7 mm
AK-47 7,62 mm
Ekvivalentne müratase LAeq
Päev (07-23)
>
>
>
>
>
>
>
>

35.0 dB
40.0 dB
45.0 dB
50.0 dB
55.0 dB
60.0 dB
65.0 dB
70.0 dB

Mõõtkava:

1:100000 (A4)

akukon
Akukon Eesti
15.05.08/TM
Cadna/A 3.7 (ISO 9613)

akukon 7493-1.1 Lisa C7
ÕSMAAP
Mürauuring
Kõpu
Mistral
ZU-23-2 Sergei 23 mm
Browning 12,7 mm
AK-47 7,62 mm
Ekvivalentne müratase LAeq
Päev (07-23)
>
>
>
>
>
>
>
>

35.0 dB
40.0 dB
45.0 dB
50.0 dB
55.0 dB
60.0 dB
65.0 dB
70.0 dB

Mõõtkava:

1:100000 (A4)

akukon
Akukon Eesti
04.02.09/TM
Cadna/A 3.71 (ISO 9613)

akukon 7493-1 Lisa D1
ÕSMAAP
Mürauuring
Sõmeri
Mistral
ZU-23-2 Sergei 23 mm
Browning 12,7 mm
Kaalutud C-heli
ekspositsioonitase LCE
> 90.0 dB
> 95.0 dB
> 100.0 dB
> 105.0 dB
> 110.0 dB
> 115.0 dB
> 120.0 dB
> 125.0 dB

Mõõtkava:

1:100000 (A4)

akukon
Akukon Eesti
15.05.08/TM
Cadna/A 3.7 (ISO 9613)

akukon 7493-1 Lisa D2
ÕSMAAP
Mürauuring
Nõva lääs
Mistral
ZU-23-2 Sergei 23 mm
Browning 12,7 mm
Kaalutud C-heli
ekspositsioonitase LCE
> 90.0 dB
> 95.0 dB
> 100.0 dB
> 105.0 dB
> 110.0 dB
> 115.0 dB
> 120.0 dB
> 125.0 dB

Mõõtkava:

1:100000 (A4)

akukon
Akukon Eesti
27.02.08/TM
Cadna/A 3.7 (ISO 9613)

akukon 7493-1 Lisa D3
ÕSMAAP
Mürauuring
Nõva ida
Mistral
ZU-23-2 Sergei 23 mm
Browning 12,7 mm
Kaalutud C-heli
ekspositsioonitase LCE
> 90.0 dB
> 95.0 dB
> 100.0 dB
> 105.0 dB
> 110.0 dB
> 115.0 dB
> 120.0 dB
> 125.0 dB

Mõõtkava:

1:100000 (A4)

akukon
Akukon Eesti
15.05.08/TM
Cadna/A 3.7 (ISO 9613)

akukon 7493-1 Lisa D4
ÕSMAAP
Mürauuring
Rutja
Mistral
ZU-23-2 Sergei 23 mm
Browning 12,7 mm
Kaalutud C-heli
ekspositsioonitase LCE
> 90.0 dB
> 95.0 dB
> 100.0 dB
> 105.0 dB
> 110.0 dB
> 115.0 dB
> 120.0 dB
> 125.0 dB

Mõõtkava:

1:100000 (A4)

akukon
Akukon Eesti
15.05.08/TM
Cadna/A 3.7 (ISO 9613)

akukon 7493-1 Lisa D5
ÕSMAAP
Mürauuring
Letipea
Mistral
ZU-23-2 Sergei 23 mm
Browning 12,7 mm
Kaalutud C-heli
ekspositsioonitase LCE
> 90.0 dB
> 95.0 dB
> 100.0 dB
> 105.0 dB
> 110.0 dB
> 115.0 dB
> 120.0 dB
> 125.0 dB

Mõõtkava:

1:100000 (A4)

akukon
Akukon Eesti
15.05.08/TM
Cadna/A 3.7 (ISO 9613)

akukon 7493-1 Lisa D6
ÕSMAAP
Mürauuring
Aseri
Mistral
ZU-23-2 Sergei 23 mm
Browning 12,7 mm
Kaalutud C-heli
ekspositsioonitase LCE
> 90.0 dB
> 95.0 dB
> 100.0 dB
> 105.0 dB
> 110.0 dB
> 115.0 dB
> 120.0 dB
> 125.0 dB

Mõõtkava:

1:100000 (A4)

akukon
Akukon Eesti
15.05.08/TM
Cadna/A 3.7 (ISO 9613)

akukon 7493-1.1 Lisa D7
ÕSMAAP
Mürauuring
Kõpu
Mistral
ZU-23-2 Sergei 23 mm
Browning 12,7 mm
Kaalutud C-heli
ekspositsioonitase LCE
> 90.0 dB
> 95.0 dB
> 100.0 dB
> 105.0 dB
> 110.0 dB
> 115.0 dB
> 120.0 dB
> 125.0 dB

Mõõtkava:

1:100000 (A4)

akukon
Akukon Eesti
04.02.09/TM
Cadna/A 3.71 (ISO 9613)

akukon 7493-1 Lisa E1
ÕSMAAP
Mürauuring
Merevägi ala 1
Oto Melara 76 mm
Bofors 40 mm
Sergei 23 mm
Browning 12,7 mm
Ekvivalentne müratase LAeq
Päev (07-23)
>
>
>
>
>
>
>
>

35.0 dB
40.0 dB
45.0 dB
50.0 dB
55.0 dB
60.0 dB
65.0 dB
70.0 dB

Mõõtkava:

1:120000 (A4)

akukon
Akukon Eesti
03.03.08/TM
Cadna/A 3.7 (ISO 9613)

akukon 7493-1 Lisa E2
ÕSMAAP
Mürauuring
Merevägi ala 2
Oto Melara 76 mm
Bofors 40 mm
Sergei 23 mm
Browning 12,7 mm
Ekvivalentne müratase LAeq
Päev (07-23)
>
>
>
>
>
>
>
>

35.0 dB
40.0 dB
45.0 dB
50.0 dB
55.0 dB
60.0 dB
65.0 dB
70.0 dB

Mõõtkava:

1:100000 (A4)

akukon
Akukon Eesti
03.03.08/TM
Cadna/A 3.7 (ISO 9613)

akukon 7493-1 Lisa F1
ÕSMAAP
Mürauuring
Merevägi ala 1
Oto Melara 76 mm
Bofors 40 mm
Browning 12,7 mm
Kaalutud C-heli
ekspositsioonitase LCE
> 90.0 dB
> 95.0 dB
> 100.0 dB
> 105.0 dB
> 110.0 dB
> 115.0 dB
> 120.0 dB
> 125.0 dB

Mõõtkava:

1:120000 (A4)

akukon
Akukon Eesti
27.02.08/TM
Cadna/A 3.7 (ISO 9613)

akukon 7493-1 Lisa F2
ÕSMAAP
Mürauuring
Merevägi ala 2
Oto Melara 76 mm
Bofors 40 mm
Browning 12,7 mm
Kaalutud C-heli
ekspositsioonitase LCE
> 90.0 dB
> 95.0 dB
> 100.0 dB
> 105.0 dB
> 110.0 dB
> 115.0 dB
> 120.0 dB
> 125.0 dB

Mõõtkava:

1:100000 (A4)

akukon
Akukon Eesti
27.02.08/TM
Cadna/A 3.7 (ISO 9613)

7493-1 Lisa G
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Kergrelvad. Mürataseme suurused, normtasemed ja parandused erinevates maades (Desarnauds, 1998,
Naturvardsverket 2003, Retningslinje T-1442).
riik

hinnatav
suurus

Austraalia

LAImax

Holland

LAImax
LAeq, 1h
LAeq, la

Austria

LAImax

Norra

LAden
LAImax
LAImax
LAImax

parandus
dB

+13
+9

märkus

normtase
dB
päev
öö

päevade arv, taustmüra mõjutab

60-80

55-75

taustmüra
tsiviilrelvad
militaarrelvad

65-75
45-50
45-50

-

sisaldab laskude arvu parandust,
nädalapäev mõjutab

50-55

40-45

30-35
60-70
65-75
70-80

keelatud

laskude arv>65000/a
laskude arv<65000/a
laskude arv<20000/a

Rootsi

LAImax

nädalapäev mõjutab
ainult militaarrelvad

Saksa

LAeq

Soome

LAImax

Šveits

LAFmax

sisaldab laskude arvu parandust,
nädalapäev mõjutab, päevade
koguarv mõjutav

Taani

LAImax

nädalapäev mõjutab, päevade
koguarv mõjutav

USA

LAE

+12

+12

60-80
50-60

35-45

60-65

-

60-65

75

50-70

65

-
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Raskerelvad. Mürataseme suurused, normtasemed ja parandused erinevates maades. (Desarnaulds, 1998,
Naturvardsverket 2003, www.bundeswehr.de)
riik

hinnatav
suurus

Austraalia

LZpeak

Norra

LCden

Rootsi

LCx

Saksamaa

LCeq
LCE

Soome

LAeq
LCE
LCpeak

parandus
dB

märkus

laskude arv ajaühikus

normtase
dB
päev
öö
105-115

95-110

50

-

laskude arv>100
laskude arv<100

95
100

-

kogu aasta
üksiklask

70
100

60

55
100
115

-

üksiklask
täpsustav uuring

45

+9

Taani

LCeq
LCE

55
110

USA

LCdn

65

Rootsi LCX on peaaegu sama, mis on C-heli ekspositsioonitase LCE.
Ameerika Ühendriikide LCE sisaldab LCE -tasemel põhinevat parandust.

