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Kokkuvõte 

Peamine Muuga Sadama keskkonnamüra allikas, käesoleval hetkel kui ka peale 
tulevast laiendust, on Muuga raudteejaam. Raudteejaama müra hinnati nii 
modelleerimise kui ka mõõtmiste teel. Raudteejaama ümbruses olevatel aladel määrati 
müratasemed kasutades arvutusmudelit. Samuti mõõdeti müratasemed 20 punktis. 
Lisaks mõõdeti arvutuste lähteandmete saamiseks raudteejaama erinevate 
müraallikate müraemissioonid lähidistantsilt raudteejaama territooriumil. 

Käesolevas raportis antakse ülevaade peamistest müraallikatest, nende 
müraemissioonist ja nende poolt tekitatud müratasemetest kõrval asuval elamualal. 
Esitatakse võimalikud meetmed müratasemete vähendamiseks ja ennustatakse 
saavutatavat vähenemist modelleerimise abil. Käesolev raport käsitleb ainult müra, 
mis on tekitatud Muuga raudteejaamas ja selle tulevasel laiendusel. 

Hindamise tulemused osutavad, et 
• Valitsevad müraallikad on vagunite pidurdamine ja põkkumine ning 

vedurite mootorid. 
• Vagunite pidurdamine ja põkkumine tekitavad kõige väljapaistvamad 

mürasündmused; põrkumised on impulsiivsed ja pidurdushelid on 
kõrgsageduslikud; tuleb rakendada vastavaid parandusi +5 dB 
impulssmürale ja tonaalsele mürale ennustatud ja mõõdetud tasemetele 
elamualal. 

• Ekvivalentsed müratasemed (LAeq) lähimate eluhoonete juures ületavad 50 
dB (ilma parandusteta) päeval ja öösel; müra on siiski selgelt eristatav kuni 
400 meetri kaugusele. 

• Pakutud müraekraan on võimeline vähendama müratasemeid kuni 7 dB 
lähimate elamute juures. 

• Akustilisest seisukohast oleks teiseks efektiivseks müratõrje meetmeks 
madal helineelav müraekraan väga lähedal pidurile.   



 2363-1 2 

 

Sisukord 
1 Sissejuhatus 3 
2 Keskkonnamüra hindamine 4 

2.1 Müra iseloomustavad suurused 4 
2.2 Müratasemete hindamine 4 
2.3 Välismüra normtasemed 5 
2.4 Hinnangumeetod: mõõtmine või arvutuslik? 6 
2.5 Müratasemete kontrollmõõtmised punktides 7 

3 Muuga Sadam ja Muuga raudteejaam 7 
3.1 Käsitletava ala kirjeldus 7 
3.2 Liiklus 7 
3.3 Vedurid ja vagunid 8 

4 Mõõtmised 9 
4.1 Eesmärgid ja asukohad 9 
4.2 Tingimused 10 
4.3 Mõõtemeetodid ja –seadmed 11 

5 Müratasemete ja –kaartide arvutus 11 
5.1 Arvutusmeetod 11 
5.2 Lähteandmed 12 
5.3 Arvutuslikud olukorrad 12 

6 Tulemused 13 
6.1 Müraemissioonid 13 
6.2 Müra iseloom 15 
6.3 Müratasemed kaugpunktides 15 
6.4 Häirivuse hindamine 16 

7 Muuga Sadama idaosa ja Muuga raudteejaama laiendamine 16 
8 Järeldused ja soovitused 16 

8.1 Järeldused 16 
8.2 Soovitused 17 

Referentsid 19 
Lisa A: Mõõtmispunktid 

Lisa B: Müraemissiooni mõõtmised 

Lisa C: Müratasemed kaugpunktides 

Lisa D: Arvutuslikud mürakaardid 



 2363-1 3 

 

1 Sissejuhatus 

Seoses Muuga Sadamas asuva Muuga raudteejaama poolt põhjustatud müraga teostati 
mürauuring ja hinnang. Uuring koosneb müraemissiooni ja müratasemete 
mõõtmistest, olemasoleva olukorra mürakaardistamisest ja tuleviku modelleerimisest, 
lähtudes olemasolevatest lähteandmetest. Uuring katab elamualad Uusküla külas 
Muuga raudteejaama ja Nuudi tee vahelisel alal Jõelähtme vallas.  

Muuga raudteejaam ei ole tavaline “raudteejaam”, vaid kaubajaam ja seotud 
rongikoosseisude koostamise ala. Muuga raudteejaamas toimuv peamine tegevus on 
kaubarongide manööverdamine ja sorteerimine; peamised müratekitavad sündmused 
on, peale vedurite edasi-tagasi liikumise, vagunite pidurdamine ja nende põkkumine. 
Tegevused ei sarnane tavalisele raudteeliiklusele, mis on mööduvate rongide sõitmine 
püsival kiirusel mööda raudteerööpaid. Seetõttu ei saa tegevusi käsitleda kasutades 
tavalisi meetodeid ja vahendeid, mis on mõeldud raudteeliikluse mürale. 

Antud juhul tõlgendati, et sellist kompleksset müraallikat tuleks käsitleda kui 
tööstusettevõtet vastavalt Sotsiaalministri 4.märtsi 2002. a määrusele nr 42 “Müra 
normtasemed elu- ja puhkealal, elamutes ning ühiskasutusega hoonetes ja mürataseme 
mõõtmise meetodid”.  

Käesolevas projektis hinnati raudteejaama müra levikut külgnevatele aladele kahel 
viisil: 
• Müratasemed arvutati kasutades arvutusmudelit. 
• Müratasemed mõõdeti võimalike häirivuse all kannatavate kohtade 

läheduses (eluhooned). 

Suurtes keskkonnamüra uuringutes ja hinnangutes on tavaliselt arvutuslik mudel 
peamine töövahend kasutamiseks. Lihtsad müra mõõtmised kindlustavad harva 
esindusliku ja usaldusväärse olukorra ülevaate. Mõõtmiste tulemused kalduvad 
esindama müra ainult mõõtmispunktides ja ainult mõõtmiste perioode endid, pigem 
kui üldist pikaaegset müraolukorda kogu käsitletaval alal. 

Siiski, arvutuslikud uuringud, mis tegelevad sellist tüüpi ja päritolu müraga, on olnud 
võrdlemisi harvad kui näiteks võrrelda tavalise liiklusmüraga. Sellisel juhul 
lisainformatsioon, mis saadud otsestel müratasemete mõõtmistel, täiendab ja 
märgatavalt toetab arvutusmudeliga saadud ennustusi.   

Kasutatav arvutusmudel on üldine Põhjamaade ennustusmudel [1], mis on toodud ka 
Sotsiaalministri määruses nr. 42 “Müra normtasemed elu- ja puhkealal, elamutes ning 
ühiskasutusega hoonetes ja mürataseme mõõtmise meetodid”. Mudel vajab lähteandmetena 
müraallikate müraemissioone. Raudteejaama müraallikate kohta ei ole varasemat 
informatsiooni. Seetõttu oli selles projektis vaja saada müraemissioonide andmed 
teostades selleks ise uued müraemissioonide mõõtmised.  

Mürahinnang tehakse võrreldes müra hinnatud tasemeid LR kehtestatud müra 
normtasemetega. Müra hinnatud tasemed on arvutatud või mõõdetud ekvivalentsed 
müratasemed LAeq, mida parandatakse, kui vajalik, parandusega vastavalt müra 
iseloomule. Müra normtasemed on määratud Sotsiaalministri määruses nr 42. 
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2 Keskkonnamüra hindamine 

2.1 Müra iseloomustavad suurused 

Kaks kõige tähtsamat keskkonnamüra kirjeldavat omadust on müraallika 
müraemissioon ja müratase mingis punktis. Müraemissioon on sama, mis müraallika 
helivõimsus; tavaliselt kirjeldatakse seda helivõimsustasemena. Müratase on täpsemalt 
koha või kuulmispunkti helirõhutase; mida üldiselt esitatakse kaalutud A-
helitasemena. 

Helitase on kaalutud A-helirõhutase. See on määratletud 

 LpA = 20 lg (pA/p0), 

kus pA on kaalutud A-helirõhk ja p0 kuuldeläve helirõhk (= 20 µPa). 

Kaalutud A- helirõhk on müra signaali filter, mis vastab inimkõrva reageerimisele.  

Helivõimsustase on määratletud 

 LW = 10 lg (P/P0), 

kus P on helivõimsus ja P0 võrdlusvõimsus (1 pW). Kogu müraemissioon on tavaliselt 
esitatud kaalutud A-helivõimsustaseme (LWA) kujul. Levimisarvutuste jaoks esitatakse 
helivõimsustase spektri oktaavribades (ja A-korrigeerimist ei kasutata).  

Mõlemal mainitud tasemel on sama ühik, detsibell (dB).  See võib põhjustada segadust, 
kuna kahe taseme numbrilised väärtused erinevad tavaliselt üksteisest märgatavalt. 
Helivõimsustaseme arvsuurus on tavaliselt palju suurem kui tavalisel helitasemel.  

Müra levimisarvutuste lähteandmete jaoks määratakse iga müraallika helivõimsus 
sageduse ja suuna funktsioonina. Arvutusmudelis esindab müraallikat või –allikaid 
ekvivalentne punkti- või joonekujuline müraallikas, mis paikneb tõelise allika 
akustilises keskpunktis. Müraallika helivõimsustase esitatakse oktaavribades 31.5 Hz – 
8 kHz (sisaldades 1/3 oktaavribasid 25 Hz – 10 kHz). 

2.2 Müratasemete hindamine 

Keskkonnamüra häirivuse ja negatiivsete mõjude hindamisel kasutatakse peamiselt 
müra kaalutud A-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 kaalutud A-helitaset LAeq: 
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kus p2A(t) on kaalutud A-momentaanne helirõhk ajal t ja T määratud ajavahemik. 

Peaaegu kogu raudteejaama (sorteerimisjaama ja depoo) müra muutub märgatavalt 
või tugevalt ajas. Sellist tüüpi mürale on vajalik ekvivalentse helirõhutaseme 
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määratlust, sest juhuslik lühiaegne mürataseme mõõtmistulemus ei saa esindada kogu 
määratud ajavahemikku. Hoolimata tavaliselt eelarvamusest ei ole ekvivalentne 
helirõhutase nimest hoolimata muutuva müra tavaline keskväärtus, vaid müra 
tugevamatel kohtadel on rõhutatud osa lõpptulemuses.  

Sellega seoses on ekvivalentse helirõhutaseme tähtsaim käsitlus järgnev: Kui 
müraallikas toimib ainult osaliselt käsitletavast ajavahemikust, siis selle pikale ajale 
(näiteks päevasele või öisele ajavahemikule) arvutatud ekvivalentne helirõhutase on 
väiksem kui töös oleku ajal valitsev iga lühiajaline kaalutud A-helirõhutase. Eriti suur 
hetkeline kaalutud A-helirõhutase (näiteks vagunite põkkumise hetkel) võib olla 
selgesti suurem kui ekvivalentne tase. Viimatinimetatud taset nimetatakse 
maksimaalseks helirõhutasemeks LpA,max.  

Müra, mis on oma iseloomult impulsiivne või tonaalne, peetakse rohkem häirivamaks 
kui püsivat müra. Kui hinnatav müra on impulsiivne või tonaalne, siis võib kasutada 
vastavat parandust mõõdetud või arvutatud tasemele enne selle võrdlemist 
normtasemetega.  

2.3 Välismüra normtasemed 

Tingimused on kehtestatud Sotsiaalministri 4.märtsi 2002. a määrusega nr 42 “Müra 
normtasemed elu- ja puhkealal, elamutes ning ühiskasutusega hoonetes ja mürataseme 
mõõtmise meetodid”. Määrus määratleb kolm taseme 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. 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 parandus +5 dB(A) 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 õhtut 19-23) 
• öö  23-07. 
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Vastavalt jaotusele üldplaneeringu alusel on käesoleval juhul tegemist määruse 
mõistes II kategooria alaga – elamuala. Kuna antud juhul on tegemist olemasoleva 
olukorraga väljakujunenud hoonestusega alal, siis tuleb müratasemete hindamisel 
arvestada müra normtaseme arvsuurustega olemasolevatel aladel. Välismüra erinevad 
normsuurused olemasolevatel aladel on esitatud tabelis 1. 

Tabel 1. Keskkonnamüra normtasemed. Müra kirjeldaja on (hinnatud) ekvivalentne müratase 
LAeq (dB). 

  päeval öösel 
Taotlustase 
 Tööstusmüra 55 40 
 Liiklusmüra  60 50 

Piirtase 
 Tööstusmüra 60 45 
 Liiklusmüra 60 55 
 —“— müraallikapoolne fassaad1 65 60 

Kriitiline tase 
 Tööstusmüra 65 55 
 Liiklusmüra 70 65 

1 lubatud müratundlike hoonete sõidutee (raudtee) poolsel küljel. 

Nagu toodud normtasemetest selgub, on tööstusettevõtete mürale kehtestatud 
rangemad nõuded kui liiklusmürale. 

Liiklusega seotud üksikute mürasündmuste korral hinnatakse täiendavalt 
ekvivalentsele helirõhutasemele ka maksimaalset helirõhutaset. Maksimaalne 
helirõhutase müratundlike hoonetega aladel LpA,max ei või olla suurem kui 85 dB(A) 
päeval ja 75 dB(A) öösel. Käesoleva töö koostamisel on järgitud ka seda nõuet. 

2.4 Hinnangumeetod: mõõtmine või arvutuslik? 

Tööstusettevõtete poolt tekitatud müra võiks põhimõtteliselt hinnata lihtsalt mõõtes 
mürataset müratundlike hoonete (nt. eluhoonete) juures ja võrreldes saadud tulemusi 
normtasemetega. Kui tegeletakse komplekssete müraallikate kombinatsioonidega ja 
suurte aladega, siis ei ole ainult selline lähenemine üldiselt piisavalt usaldatav ja on 
ebapraktiline vajalikus ulatuses. Võimalik erand võib olla fikseeritud  
kontrollpunktides mõõtmiste teostamine muutuste jälgimiseks.  

Kaalukam viis keskkonnamüra selgitamiseks on mõõta tavaliste müratasemete 
mõõtmiste asemel müraallikate müraemissioonid väikestelt vahemaadelt ja arvutada 
keskkonda leviv müra arvutusmudeli abil. Tööstusettevõtete keskkonnamüra arvutus 
erineb teistest keskkonnamüra osadest (nt. liiklus- ja raudteemüra) selle poolest, et 
üksikud müraallikad on tavaliselt unikaalsed. Nende müraemissioonid ei ole üldiselt 
teada ja iga müraallikas tuleb mõõta arvutuste jaoks eraldi. 

Arvutusmudeliga saab hinnata müra levimist mujalegi kui ainult mõõtmispunktidesse. 
Arvutamisega saab katta oluliselt suurema ala mõistliku ajaga, saavutades täpsed ja 
usaldatavad tulemused, võrreldes ainult mõõtmistega. Sellise meetodi muud eelised 
on, et müra levimisel arvestatakse keskmisi ilmastikutingimusi ja müraemissiooni 
mõõtmised annavad teavet erinevate müraallikate omadustest ja samaaegselt viiteid 
võimalikeks müratõrje meetmeteks. 
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2.5 Müratasemete kontrollmõõtmised punktides  

Kuigi arvutuslik lähenemine ongi käesoleva projekti peamine mürauuringu meetod, 
sooritati mitmed otsesed müratasemete mõõtmised naabruses asuvatel elamualadel, 
kus müra on kuuldav ja võidakse kogeda häirivust.  

Raudteejaama poolt tekitatud müra muutub märkimisväärselt nii oma iseloomult ja 
tugevuselt, kui ka kestuselt ja spektraalsest sisust. Samuti peeti väärtuslikuks, et 
mõõtmised kaugpunktides annavad täiendavat informatsiooni, mis subjektiivselt 
kirjeldavad müratasemeid käsitletaval alal. Mõõtmistulemusi võib peale paranduste 
rakendamist võrrelda otse normtasemetega ja neid saab teisalt kasutada 
arvutustulemuste kontrollimiseks. 

3 Muuga Sadam ja Muuga raudteejaam 

3.1 Käsitletava ala kirjeldus  

Muuga raudteejaam paikneb Muuga Sadama idaosas Jõelähtme vallas. Maardu linn  
on 1,2 km kaugusel, Kallavere 2,4 km kaugusel ja Muuga aedlinn 2,2 km kaugusel. 
Uusküla küla paikneb Muuga raudteejaamast lõuna ja ida pool. Lähim elumaja (Liiva 
talu) asub 50 meetri kaugusel Muuga raudteejaama territooriumist. 

Raudteejaama kõrvale jääv elamuala on valdavalt tasane, tõustes lõuna ja ida suunas 
kuni Nuudi teeni – kõrguste vahe teeni on 5 meetrit. Käsitletaval alal ei ole metsi ega 
teisi objekte, mis märgatavalt võiks mõjutada müra levikut. Raudteejaama maapinna 
kõrgus on 3 meetrit kõrgemal kui lähedal asuvate elumajade aedades. 

Muuga raudteejaamas toimub kaubarongide koostamine ja vagunite sorteerimine. 
Veduridepoos teostatakse vedurite remonttöid ja regulaarset hooldust. Seega on 
Muuga raudteejaama ja Muuga depoo läheduses asuvad elamualad peamiselt 
mõjutatud järgmistest raudteejaamas toimuvatest tegevustest, mis põhjustavad 
keskkonnamüra: 
• rongide sorteerimine, manööverdamine ja koostamine, 
• rongikoosseisude möödumine, 
• vedurite hooldamine. 

Täpsemalt, tegelikeks müraallikateks on järgmised seadmed, tegevused, vahendid ja 
sündmused: 
• vedurite diiselmootorid, tühikäigul, üksikult liikudes või vagunite 

vedamisel; 
• diiselmootorite katsetamine kõrgetel pööretel; 
• mehaanilised pidurdussüsteemid (eemalt juhitav ja käsitsi paigaldatav); 
• põkkumised vagunite ja veduri-vaguni vahel; 
• liikuva rongikoosseisu rataste kõlksumine rööbaste ühenduskohtades ja 

pöörangutel; 
• veduriviled. 

3.2 Liiklus 

Muuga raudteejaama liiklussagedused vastavad AS Eesti Raudtee andmetele [kirjale 
06.03.2006]. 
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Keskmiselt koostatakse 16 rongi koosseisu ööpäevas (117 koosseisu nädalas, 507 
koosseisu kuus, 6092 koosseisu aastas). Koosseisude jagunemist nädalapäevade lõikes 
ei saa eraldi välja tuua. Rongide koostamine jaguneb ööpäeva jooksul neljale 
ajavahemikule: 09-12, 16-19, 21-24, 04-07. 

Muuga raudteejaama territooriumil on rongide liikumiskiirus 15-25 km/h. 

  

  
Pildid 1. Peamised vedurid: GE C36-7i, ČME3, Transoil 2TE116 ja Pakterminal TEM18. 

Ööpäeva jooksul sõidavad vedurid keskmiselt depoosse ja tagasi jaama 60 korda. 
Hetkeseisuga saabub ja väljub söeterminalist 3 rongipaari ööpäevas. 

Rongide peamine vastuvõtmine toimub depoole lähimal neljal teel (1-4) ning 
ärasaatmine teedelt 11-17. Muuga raudteejaamas on käesoleval hetkel kokku 20 
rööpapaari; lähim rööpapaar jääb lähimast elamust 70 meetri kaugusele. 

3.3 Vedurid ja vagunid  

Muuga raudteejaamas on kasutusel ainult diiselmootoriga vedurid. Koosseisude 
manööverdamisel kasutatakse nii üksikuid vedureid kui ka topeltvedureid. 

Magistraalveduritena ja manööverdamisel kasutab AS Eesti Raudtee ainult General 
Electric’u vedureid C30-7Ai (Conrail) ja C36-7i (Missouri Pacific). Need on nn. ameerika 
vedurid. Manööverdamisel kasutatakse veel raskeid vedureid ČME3 (nn. vene vedur, 
tegelikkuses toodetud Tsehhis). Operaatorfirmad kasutavad peamiselt Venemaal 
toodetuid vedureid. Selliseid vedureid on Muuga raudteejaamas ööpäevas keskmiselt 
9. Mõned vedurite tüübid on näidatud Pildid 1. 
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Rongi liiklusgraafikujärgne pikkus on 57 tingvagunit (tingvaguni pikkus 14 m). Nii on 
nominaalne pikkus seega 800 meetrit, millele lisandub veduri pikkus 35 meetrit. 
Vagunite arv rongis võib erineda ja on tavaliselt vahemikus 55-66 vagunit. Keskmine 
rongi pikkus on 2006. aastal olnud 56 tingvagunit. Liiklus koosneb koosseisudest, kus 
on kasutusel erinevad vagunitüübid. Peamised tüübid on toodud Pildid 2.  

  

  
Pildid 2. Koosseisud koosnevad erinevatest vagunitüüpidest: kivisüsi, kütusetsistern, tavaline 
suletud vagun ja spetsiifiline suletud vagun. 

4 Mõõtmised  

4.1 Eesmärgid ja asukohad  

Mõõtmised teostati kahel erineval eesmärgil: raudteejaama müraallikate 
müraemissioonide määramiseks ja müratasemete kontrollimiseks ümbritseval 
elamualal. 

Rongidest teatakse mööduva rongi müraemissiooni, kuid käesoleval juhul ei ole sellisel 
teabel rakendust. Siiski, kui tegemist on raudtee kaubajaamas toimuva tegevusega, siis 
on olukord erinev tavalisest raudteeliiklusest püsival kiirusel mööda standardseid 
rööpaid. Müraemissioonid ei ole seetõttu tavaliselt teada. Arvutusmudeli 
lähteandmete saamiseks oli vajalik teostada uued erinevate müraallikate ja 
raudteejaama mürasündmuste müraemissioonimõõtmised. 

Emissioonimõõtmised teostati “lähipunktides” raudteejaama territooriumil, 
maksimaalselt mõnekümne meetri kaugusel positsioonidest või sündmustest, kus 
müra tekkis. Kasutusel oli kaks peamist vaatluskohta: mägipiduri juures raudteejaama 
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hoone kontrolltorni ees ja manööverdamis- ja pidurdamisalal, esimesest vaatluskohast 
kagu suunas umbes 200 meetri kaugusel. 

Tavalised müratasemete mõõtmised teostati väljaspool raudteejaama territooriumi. 
Kokku oli 20 kaugpunkti suurematel kaugustel. Mõõtmispunktid valiti selliselt, et 
need kataksid Muuga raudteejaama ja Nuudi tee vahel asuva Uusküla elamuala. 

Tabel 2. Mõõtmisajavahemikud. 

esmaspäev 20.2.2006 kell 12.30 – 17.00 
teisipäev 21.2.2006 kell 09.00 – 15.30 
esmaspäev 6.3.2006 kell 12.00 – 17.30 
laupäev 11.3.2006 kell 10.30 – 12.30 
laupäev 11.3.2006 kell 21.30 – 23.00 
pühapäev 12.3.2006 kell 10.30 – 13.00 
pühapäev 12.3.2006 kell 17.00 – 18.30 

Kaugmõõtmispunktide asukohad on näidatud kaardil lisas A. Saadud 
mõõtmistulemusi võib otse võrrelda müra normtasemetega ja teisalt võid saadud 
tulemusi kasutada arvutustulemuste kontrollimiseks.  

4.2 Tingimused 

Mõõtmised teostati juhuslikel päevadel ja ajavahemikel veebruari ja märtsi kuus 2006. 
aastal. Mõõtmiste intervallid valiti päeva jooksul selliselt, et need sisaldaksid piisaval 
määral tüüpilisi ja iseloomulikke mürasündmusi raudteejaama territooriumil. 
Mõõtmisajavahemikud on loetletud tabelis 2. 

Ilmastikutingimused mõõtmiste ajal on toodud tabelis 3. Põhimõtteliselt võib 
ilmastikutingimustel olla märgatav mõju müralevikule distantsidel mõnest sajast 
meetrist ja kaugemal. Nende kaugpunktide osas oli tuule suund enamus ajast 
neutraalne või osaliselt soodne. Tuule suunal ja kiirusel ei olnud mõõtmistulemustele 
mõju lähipunktides, kuni 60 meetri kaugusel tehtud mõõtmistel, kuna tuule kiirus oli 
väike.  

Raudteejaamale lähimate eluhoonete juures võib ilmastikutingimuste mõju müra 
levikule pidada väheseks seoses soodsa maapinna topograafiaga. Mõõtmistulemuste 
erinevus on selgelt esmaselt põhjustatud tegevuse muutusest raudteejaamas. 

Tabel 3. Ilmastikutingimused mõõtmiste ajal. 

kuupäev tuul kiirus, m/s pilvisus temperatuur, °C 

 20.2 ida 2…3 8/8 –1 
 21.2 muutuv 2…3 8/8…2/8 –2 
 6.3 muutuv 2…3 8/8 –1 
 11.3 ida 1…2 1/8 –7 
 11.3 ida 2…3 1/8 –17  
 12.3 ida 3…4 2/8 –5 
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4.3 Mõõtemeetodid ja –seadmed 

Raudteejaama peamiste müraallikate müraemissioonide mõõtmised on tehtud nii 
suures osas kui võimalik vastavalt standardile Nordtest NT ACOU 080 [2]. See meetod 
on täiendus ja laiendus üldistele rahvusvahelistele müraemissiooni mõõtmiste 
standarditele ISO 3744 ja 3746 [3,4]. Tavaliste müratasemete mõõtmised kaugpunktides 
teostati vastavate põhistandardile ISO 1996 [5].   

Tabel 4. Mõõtmistel ja analüüsil kasutatud seadmed. 

müramõõdikud Brüel & Kjær 2235 
 Brüel & Kjær 2260 Investigator 
 Norsonic 118 
mürakalibraator Brüel & Kjær 4231 
DAT-salvesti Sony TCD-D100 
 Tascam DA-P1 
helikaart Korg 1212 I/O 
helitöötlusprogramm Adobe  Audition 1.5 
analüüsiprogramm Pioneer Hill Spectra Plus 3.0 

Liikuvad vedurid ja rongid mõõdeti meetoditega, mis on spetsiaalselt kohandatud 
liikuvate punktikujuliste ja joonekujuliste müraallikate müraemissiooni määramiseks. 

Igas mõõtepunktis salvestati signaal läbi müramõõtja digitaalselt helikandjale. 
Salvestuse ajal töötas müramõõtja digitaalse helisalvestaja esivõimendajana.  

Mikrofoni kõrgus oli 1,5-1,7 meetrit üle maapinna. Müramõõtja mikrofon oli kaitstud 
tuulekaitsmega. Kõik seadmed kalibreeriti enne ja peale mõõtmist kalibraatoriga. 
Mõõtmistel ja analüüsil kasutatud seadmed on loetletud tabelis 4.  

Salvestatud andmed kopeeriti helikandjalt arvutisse digitaalselt järeltöötluseks ja 
analüüsiks. Salvestatud andmete analüüsi käigus määrati kas kaalutud A-helitase LAeq  
või müra ekspositsioonitase LAE, koos vastava spektriga 1/3 oktaavribades. 
Müraemissioon, kas siis helivõimsustase LW või müra energia tase LE, saadi kasutades 
vastavates standardites toodud juhiseid.  

5 Müratasemete ja –kaartide arvutus 

5.1 Arvutusmeetod 

Mürakaartide arvutamisel kasutati arvutiprogrammi Datakustik CADNA/A 3.5, mis on 
mõeldud keskkonnamüra jaoks. Programm sisaldab üldist Põhjamaade 
ennustusmudelit [1], mida kasutatakse käesolevas projektis arvutusmeetodina. 
Lähteandmetena vajab arvutimudel iga müraallika asukohta ja müraemissiooni ning 
kolmemõõtmelist maastikumudelit, mis sisaldab hooneid ja teisi takistusi. 

Arvutuspunktis saadud müratase saadakse müraallika müraemissioonist, vahemaast ja 
müra leviku teekonna akustilistest tingimustest. Viimaste all määratletakse hooned ja 
maastikukuju, mis käituvad kui müraekraanid ja peegeldavad või helineelavad 
pinnad. 
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Vahemaast tingitud nõrgenemine, pehme paapind ja ekraanid muudavad leviva müra 
spektrit. Sellepärast teostatakse arvutus sagedusribades. Lõpptulemusena erinevate 
sageduste väärtused liidetakse kokku ühenumbriliseks väärtuseks, ekvivalentseks 
kaalutud A-helirõhutasemeks LAeq kõikides arvutuspunktides. Arvutusvõrgustik oli 2 
meetri kõrgusel maapinnast.   

 
Pilt 3. Arvutusmudeli vaade.  Taustal olevad must-valged pallid tähistavad 
kaugmõõtmispunktide asukohti. 

5.2 Lähteandmed 

Müraallikad modelleeriti kui ekvivalentsed punktallikad (viled) või lõpliku pikkusega 
joonallikad (kõik teised allikad). Müraallikate müraemissioonid sisestati mudelisse 
helirõhutasemetena kaheksas oktaavriba. Arvutusteks koostati raudteejaama ja selle 
ümbruse ala CAD-jooniste ja kaartide põhjal kolmemõõtmeline maastikumudel.  

Tabelis 5 on loetletud peamiste müraallika tüüpide kaalutud A-helivõimsustasemete 
LWA ühenumbrilised müraemissiooni andmed, mida kasutati arvutuses. 
Helivõimsustasemeid ei saa sellisel kujul kasutada arvutustes, kuid nad 
iseloomustavad allikate üldist tugevust. Osad allikad jagati arvutusteks mitmeks 
osaallikaks (kingpidur ja põkkumiste ala, seisvad vedurid tühikäigul, vedurivile 
kasutuskohad). Arvutustes kasutati kokku 27 osaallikat. 

5.3 Arvutuslikud olukorrad 

Kokku arvutati 5 erinevat olukorda: 
V1 LAeq, olemasolev olukord 
V2 LAeq, olemasolev olukord + müraekraan 
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V3 LAeq, ennustuslik tuleviku olukord 2011, ilma müraekraanita 
V4 LAeq, ennustuslik tuleviku olukord 2011 + müraekraan 
V1b Maksimaalsed helirõhutasemed LAmax, olemasolev olukord 

Maksimumtasemete kaart on mõeldud ainult informatsiooniks. 

6 Tulemused 

Peamiste müraallikate mõõdetud müraemissioonid on esitatud lisas B. 
Ühenumbrilised müraemissioonid, kaalutud A-helivõimsustasemed LWA või heli 
energiatasemed LEA, on samuti esitatud tabelis 5. Kaalutud A-helivõimsustasemeid ei 
saa sellisel kujul kasutada arvutustes, kuid neid saab kasutada erinevate allikate 
tugevuse võrdlemisel. 

Kaugpunktide mõõtmistulemused on esitatud lisas C. Ühenumbrilised müratasemed 
on samuti loetletud tabelis 6. 

Viie olukorra arvutuslikud tulemused on esitatud lisades D1-D5 mürakaartide kujul.     

6.1 Müraemissioonid 

Peamised müraallikad on vagunite pidurdamine ja põkkumine ning vedurimootorid. 
Kõige väljapaistvamad mürasündmused on põhjustatud kahte tüüpi pidurdamise 
poolt: hüdrauliline mägipidur ja inimese poolt paigaldatav kingpidur. Kõrge tasemega 
pidurdusmüra võib kesta korraga mitmeid sekundeid. 

Vagunite põkkumised tekitavad kõige kõrgemad momentaalsed müratasemed, aga 
ühe kolksatuse mürasündmuse kestus on lühike. 

Seoses pika töösoleku ajaga on vedurite mootorid tähtsad müraallikad. Veduri mootor 
võib töötada tühikäigul peaaegu kogu päeva. Samaaegselt võib olla mitmeid töötavate 
mootoritega vedureid. Raudteejaama poolt tekitatud põhimüra on põhjustatud 
vedurite mootoritest.  

Liikuvad rongid ei tekita nii palju müra kui manööverdamine ja sorteerimine. Liikuva 
rongi peamine müra on põhjustatud vedurist ja koosseisus olevate vagunite arvu mõju 
on väheldane. Liikuva rongikoosseisu rataste kõlksumine rööbaste ühenduskohtades ja 
pöörangutel ei ole oluline, kuna liikumiskiirus on väike. 

Veduriviled on olulised sündmused, kui jälgida maksimaalseid hetkelisi 
müratasemeid. Vile helienergia on siiski nii väike, et selle mõju pikaajalisele 
ekvivalentsele tasemele on peaaegu ebaoluline. 
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Tabel 5.Üksikute müraallikate müraemissioonid (kaalutud A-helivõimsustasemed LWA või 
helienergia tasemed LEA) aktiivse töösoleku ajal . 

  emissioon                
allikas  LWA, dB LEA, dB 

L1 liikuv vedur (üksik) 15–25 km/h 109 
L2 vedur tühikäigul  103 
L3 mägipidur (piduriplokk) 127  
L4 kingpidur 114 
L5 vagunite põkkumine 99  
L6 veduri vile   122 
L7 liikuv rongikoosseis (vedur + 60 vagunit) 113 

Tabel 6. Kaugpuntides mõõdetud ekvivalentsed kaalutud A-helitasemed LAeq, ilma parandusteta 
impulss või tonaalsele mürale. Ekvivalentsed tasemed on esitatud kui pikaajalised üldised 
tasemed ja kui on olemas, siis on esitatud lühiajaliste mõõtmistulemuste vahemik.  

punkt asukoht LAeq, dB  
  üldine lühiajaline 

KP1  58 43 – 65  
KP2  57 45 – 65  
KP3  51 51 – 52  
KP4  55 47 – 64  
KP5  60 48 – 64  
KP6  55  –  
KP7  56 55 – 57  
KP8  48 48 – 49  
KP9  51  –  
KP10  51 46 – 53  
KP11  50 48 – 51  
KP12  45 45 – 46  
KP13  47  –  
KP14  56  –  
KP15  49 43 – 51  
KP16  45  –  
KP17  47 47 – 48  
KP18 Territooriumi piirde ääres  66 –  
KP19 Territooriumi piirde ääres 64 –  
KP20 Puhastusjaam 39 –  

Rongid, mis liiguvad merepoolsetel radadel, ei põhjusta märkimisväärset müra 
elamualadele, kuna nad on tavaliselt varjestatud teiste vagunitega ja vahemaa 
raudteejaama territooriumi piirini on suur. See on samuti üks peamine põhjus miks 
raudteejaama laiendusel on ainult väheldane mõju üldisele müraolukorrale. 

Teised müraallikad olid võrreldes peamiste müraallikatega piisavalt vaiksed, et need 
võis müratasemete arvutamisel ja hindamisel ära jätta täpsust vähendamata.  Need on 
näiteks ventilatsiooniseadmed, raudteel sõitev autotransport, jms. 
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6.2 Müra iseloom 

Pidurdusheli on kõrgsageduslik, käre ja läbilõikav ning äärmiselt tonaalne; seetõttu 
tuleb seoses pidurdamisega ennustatud ja mõõdetud tasemetele rakendada parandust 
+5 dB tonaalsele mürale naabruses paikneval elamualal. 

Vagunite põkkumine tekitab teise väljapaistva mürasündmuse; kolksatused on 
äärmiselt impulsiivsed ja tuleb rakendada parandust +5 dB impulssmürale. 

Vedurite müraemissioonid on tüüpilised suurtele ja aeglastel pööretel töötavatele 
diiselmootoritele. Müra on väga madalsageduslik ja samuti tonaalne. 

Kokkuvõtteks, peaaegu kogu raudteejaama poolt tekitatud müra on oma iseloomult 
kas impulsiivne või tonaalne. See tähendab, et praktiliselt kogu müra eeldab parandust 
impulssmürale või tonaalsele mürale, kui seda kogetakse läheduses asuvatel 
elamualadel. Seetõttu tuleb parandus +5 dB lisada üldisele mõõdetud või ennustatud 
müratasemele enne tulemuste võrdlemist normtasemetega. See järeldus kehtib 
vähemalt väikestel vahemaadel raudteejaamast ehk lähimate eluhoonete juures.     

6.3 Müratasemed kaugpunktides  

Üksikasjalised kaugpunktide mõõtmistulemused on esitatud lisas C. Lisades on 
toodud spektrum 1/3 oktaavribades ja valitud näited muutuvast kaalutud AF-
helitasemest LAF(t). Kaalutud A-helitasemed on toodud tabelis 6.  

Kaugpunktides mõõdetud müratasemed olid enamus juhtudel vahemikus ±2…3 dB 
arvutatud müratasemetest samas punktis. Tuleb märkida, et enamus mõõtmistest 
vastavad raudteejaama tööde aktiivsele faasile. Samuti esindavad mõõdetud tasemed 
rohkem ja vähem juhuslikke müraolukordi ja –sündmusi mõõtmispäevadel ja 
perioodidel. Põhimõtteliselt esindavad arvutustulemused müraolukorda üldisemalt. 

Mõõdetud ja arvutatud tasemete võrdlustulemused kinnitavad, et müraallikate 
müraemissiooni mõõtmised olid piisavalt täpsed ja usaldatavad: Koostatud mudel ja 
teostatud mõõtmised vastavad üksteisele. 

Kaugpunktides mõõdetud ekvivalentsed helirõhutasemed sõltusid suuresti tegevusest 
raudteejaamas ja ei sõltunud otseselt kaugusest raudteejaama territooriumini. 

Seoses punktis 3.2 mainitud rongikoosseisude koostamise ühtlase graafikuga püsivad 
müraemissioonid ja pikaajaline ekvivalentne müratase konstantne 24 tundi, kogu 
päeva ja öö. Nii on mürakaartide arvutatud ekvivalentsed müratasemed otseselt 
päevase ajavahemiku müratasemed ja samaaegselt ka öise ajavahemiku müratasemed. 

See tähendab, et kui keegi tahab arvutada müra hinnatud taset päevasel ajal (7-23)  või 
päeva-õhtu-öö müraindikaatorit, siis matemaatiline väljendus on väga lihtne: 

Müra hinnatud tase päevasel ajavahemikul LD (7.00-23.00) arvestades +5 dB parandust 
õhtusele ajale (19-23) on  

 1,5 dB kõrgem kui otsesed tulemused. 

Päeva-õhtu-öö müraindikaator Lden arvestades + 5 dB parandust õhtusele (19-23) ja +10 
dB parandust öisele ajavahemikule (23-07) on 
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 6,3 dB kõrgem kui otsesed tulemused. 

Müra hinnatud tase päevasel ajavahemikul (7.00-23.00) arvutatakse järgnevalt: 

Ld = 10 log [(1/16)*(12*100.1Lday+4*100.1(Levening+5))] dB 

Päeva-õhtu-öö müraindikaator arvutatakse järgnevalt: 

Lden = 10 log [(1/24)*(12*100.1Lday+4*100.1(Levening+5))+8*100.1(Lnight+10)] dB 

kus +5 dB on parandus õhtusele ja +10 dB parandus öisele ajavahemikule. 

6.4 Häirivuse hindamine 

Kogu elamualal Muuga raudteejaama ja Nuudi tee vahel ekvivalentsed müratasemed 
ületavad öise piirtaseme 45 dB isegi ilma parandusteta. Lähimate eluhoonete juures 
parandustega mittearvestatud tasemed ületavad 50 dB ja on lähedale öise aja kriitilisele 
tasemele 55 dB. Arvestades parandust impulss/tonaalsele mürale on viimatimainitu 
ületatud. 

Maksimaalsed helirõhu normtasemed on ületatud öisel ajavahemikul vähemalt 
lähimate eluhoonete juures. 

7 Muuga Sadama idaosa ja Muuga raudteejaama laiendamine 

Liiklus Muuga Sadamas on tihe ja järjest suureneb. Seoses sellega on vaja rajada 
Muuga raudteejaama laiendus, mis teeks veokite saabumise ja lahkumise sadamast 
kiiremaks. Raudteejaama laiendus võimaldab vastu võtta ronge kogupikkusega 1 
kilomeeter.   

Projektis on kokku ette nähtud 28 paari uusi rööpaid mere ja olemasolevate 
raudteerööbaste vahele. Uued rööpad rajatakse eesmärgiga võtta kaupa operaatorite 
ladudesse ja laevadesse. Muuga raudteejaama liiklustihedus suureneb infrastruktuuri 
lõplikul välja ehitamisel kuni 100%. 

Kuna uued rööpad rajatakse elamualadest kaugemale, olemasolevatest teedest mere 
poole, siis nende mõju mürale on väheldane. Toimub mõningane olemasoleva 
müratasemete tõus elamualadel, aga see ei saa olema märkimisväärne, kuna peamised 
müraallikad elamualade suhtes jäävad samaks.  

8 Järeldused ja soovitused 

8.1 Järeldused 

Käesolev mürauuring ja hinnang keskendus Muuga raudteejaama ja Muuga depoo 
kõrval asuvale elamualale, umbes depoo ja raudteejaama hoone vahele. Uuring teostati 
kasutades nii mõõtmisi kui arvutamist. Sarnane laiem mürauuring valmistatakse kogu 
Muuga Sadama (sisaldades laiendust) jaoks. 
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Toetudes Eesti Raudteelt saadud informatsioonile, on aktiivsed tööperioodid (ja 
mürasündmused) jagatud võrdselt päevasele ja öisele ajale ning pikale ajaperioodile. 
Seetõttu on Muuga raudteejaama ja depoo poolt tekitatud ekvivalentsed müratasemed 
samasugused päevasel ja öisel ajal. 

Nii mõõtmistulemuste kui ka mürakaardistamise tulemused näitavad, et müratasemed 
lähedal asuvate eluhoonete juures ja lähedal ületavad 50 dB ilma ühegi paranduseta. 
Öise ajavahemiku piirtase 45 dB on selgelt ületatud. Müra hinnatud tase LReq (mis 
sisaldab parandust +5 dB impulss- ja tonaalsele mürale) ületab öise ajavahemiku 
kriitilise taseme 55 dB.  

8.2 Soovitused 

Tuleb koostada tegevuskavad müratasemete vähendamiseks ja need ellu viia, võttes 
arvesse käesoleva uuringu tulemusi. 

2003. aastal projekteeris OÜ EstKONSULT AS Eesti Raudtee tellimusel olukorra 
parandamiseks müraekraani olemasoleva piirdeaia kohale (projekt nr A319). 
Müraekraani asukoht oli näidatud detailplaneeringu joonisel. Müraekraani planeeritud 
kõrgus oli 6 meetrit. 

Käesoleva töö teostamisel kontrolliti projekteeritud lahenduse efektiivsust 
arvutusmudeli abil. Tulemused on toodud lisas D3. Parim efekt avaldub vahetult 
barjääri taga kuni 70-80 meetri kaugusele ekraanist. Kaugematel vahemaadel on efekt 
väiksem. Arvutus ennustab, et ekraan vähendab mürataset lähimate eluhoonete juures 
u. 7 dB. Fakt, et maapind on mõnevõrra madalam eluhoonete juures kui raudteejaama 
piirdeaia juures, on mõnevõrra soodne ekraani poolt tekitatud varjestusele. 

Müraekraan on üsna efektiivne ja parandab lähimate eluhoonete müraolukorda. See on 
ka peamine meede müraolukorra parandamiseks. 

Meie lähenemine on, et ekraani alumine osa võiks olla muldkeha ja selle peale 
püstitatakse tegelik õhuke müraekraan.  

Projekteeritud müraekraan oli akustiliselt puudulik oma kirde otsas, raudteejaama 
hoone lähedal. Ekraani ots ei varjestanud silmsidet mägipiduri ja lähimate eluhoonete 
vahel. Me soovitame ekraani pikendada kirde suunas umbes 25 meetrit (üle 
olemasoleva sissepääsu) ja sissepääsu värav jätta ekraani sisse (värava konstruktsioon 
kinnine) või viia sissepääs raudteejaama territooriumile kaugemale kirde suunas. 
Akustiliselt ei ole põhjendatud, miks oli müraekraani konstruktsioonis 24 meetri laiune 
ava. Akustiliselt oleks õige püstitada ekraan ilma vahedeta. Pikenduse ja ava 
sulgemisega on arvestatud käesoleva uuringu arvutustes, lisaks on arvestatud 
jaamahoone ja kõrvalhoone ekraaniga ühendamisega. 

Seoses kõige tugevama osamüraga, pidurdamisega, saaks ekraani varjestust parendada 
kahe teise ekraanikonstruktsiooniga järgnevalt: 

• Mägipiduril on fikseeritud asukoht; selle müra saaks efektiivselt 
vähendada teise, küllaltki madala ekraaniga, mis peaks paiknema väga 
lähedal pidurile. Ekraani kõrgus võiks olla suurusjärgus 1,5 meetrit ja pikkus 
mõnevõrra pikem pidurist endast. Ekraani eeskülg peaks olema helineelav. 
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• Alternatiivne lahendus oleks helineelavate materjalidega vooderdatud 
seinte ja katuse rajamine üle mägipiduri pidurdusploki, milles vagunid 
oleksid pidurdamismomendil ja mis tõkestab müralevikut ümbruskonda. 
Rajatise pikkus peaks olema vähemalt mägipiduri pikkus (25 m) ja kõrgus 
vastavalt veduri/vaguni kõrgusele. Sellisel juhul tuleks ühendus puldiga 
tagada jälgimiskaamerate abil.  

• Ühendada Muuga raudteejaama hoone ja kaks väiksemat läheduses asuvat 
hoonet omavahel ekraaniga; see mõjutakse üleüldist olukorda suurematel 
kaugustel (projekteeritud ekraan töötab hästi ainult väikestel vahemaadel, 
aga suurematele vahemaadele levib müra lihtsamalt üle ekraani). Ekraani 
konstruktsioon peaks olema vähemalt kaaluga 20 kg/m2, näiteks 
puitkonstruktsioon. 

Vastavalt töö käigus saadud tulemustele tuleb tõdeda, et uute elamute ehitamine 
Muuga raudteejaamale lähemale kui 400 meetrit on ebasoovitav ja tuleks kohaliku 
omavalitsuse poolt keelata. 

Teised müratõrje meetmed mida võiks rakendada Muuga raudteejaamas on järgmised: 

• Olemasolevate müratundlike eluhoonete müraallika poolse fassaadi ja selle 
elementide heliisolatsiooni tõstmine. Akende valimiseks tuleks kõigepealt 
teostada müratasemete mõõtmised ruumides. Võimaluse korral elamutes 
ruumide ümberplaneerimine (magamis- ja lasteruumide paigutamine 
raudteejaama suhtes elamu vastasküljele). 

• Vagunite sorteerimise ja rongide komplekteerimise tehnoloogia täiustamine, et 
vähendada vagunite põkkumiste arvu ja põkkumiste tugevust. Oluline on 
aeglustada vagunite kiirust põkkumise hetkel. 

• Vagunidepoo töö ümberkorraldamine, mis välistaks väljaspool hoonet vedurite 
mootorite katsetamise suurtel pööretel või siis teostatakse seda eluhoonetest 
kaugemal. 

• Vaiksemate vilede kasutamine rongide manööverdamisel ja koostamisel. 
Täpsustada vedurivilede kasutamise vajadust ja võimalusel see asendada 
raadiosidega. 

• Kohapeal tühikäigul töötavatele veduritele keeluala määramine, võttes aluseks 
vahetus läheduses asuvate elamute asukohad. 

Peale kirjeldatud meetmete rakendamist oleks võimalik tagada Muuga raudteejaama 
vahetus läheduses asuvatel elamualadel müra piirtaseme täitmine nii päevasel (60 dB) 
kui ka öisel ajavahemikul (45 dB). 
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 2363-1 Lisa B1 

Lisa B: Mõõdetud müraemissioon 

L1 Vedur liikuv, üksik 

mõõtmisaeg: 20.–21.2.2006 
mõõtmiskoht: Muuga sadam, raudteejaam 
mõõtemeetod: Akukon ”moving point source pass-by” 
mõõtmiskaugused: 3,5 – 28 m 

Kaalutud A-helivõimsustase LWA: 109 dB 

Efektiivne töötamise aeg ööpäevas: 216 min 

Helivõimsustasemed LW [dB] oktaavribades: 

oktaav, Hz 31,5 63 125 250 500 1 k 2 k 4 k 8 k A-tase 

LW, dB  129 111 96 94 94 91 88 82 74 109 

 

Helivõimsustase LW [dB] 1/3 oktaavribas: 
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 2363-1 Lisa B2 

L2 Vedur seisev, tühikäigul 

mõõtmisaeg: 20.–21.2.2006 
mõõtmiskoht: Muuga sadam, raudteejaam 
mõõtemeetod: Nordtest ”sphere” 
mõõtmiskaugused: 10 – 25 m 

Kaalutud A-helivõimsustase LWA: 103 dB 

   

Helivõimsustasemed LW [dB] oktaavribades: 

oktaav, Hz 31,5 63 125 250 500 1 k 2 k 4 k 8 k A-tase 

LW, dB  111 119 106 100 100 97 96 92 88 103 

 

Helivõimsustase LW [dB] 1/3 oktaavribas: 
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L3 Mägipidur  

mõõtmisaeg: 20.–21.2.2006 
mõõtmiskoht: Muuga sadam, raudteejaam 
mõõtemeetod: Nordtest ”sphere” 
mõõtmiskaugus: 26 m 

Kaalutud A-helivõimsustase LWA: 127 dB 

Efektiivne töötamise aeg ööpäevas: 116 min 

Helivõimsustasemed LW [dB] oktaavribades: 

oktaav, Hz 31,5 63 125 250 500 1 k 2 k 4 k 8 k A-tase 

LW, dB  113 110 99 97 102 106 119 125 115 127 

 

Helivõimsustase LW [dB] 1/3 oktaavribas: 
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L4 Kingpidur  

mõõtmisaeg: 20.–21.2.2006 
mõõtmiskoht: Muuga sadam, raudteejaam 
mõõtemeetod: Nordtest ”sphere” 
mõõtmiskaugused: 20 – 33 m 

Kaalutud A-helivõimsustase LWA: 111 dB 

Efektiivne töötamise aeg ööpäevas: 405 min 

Helivõimsustasemed LW [dB] oktaavribades: 

oktaav, Hz 31,5 63 125 250 500 1 k 2 k 4 k 8 k A-tase 

LW, dB  99 105 99 92 104 104 105 101 106 111 

 

Helivõimsustase LW [dB] 1/3 oktaavribas: 
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L5 Vagunite põkkumine  

mõõtmisaeg: 20.–21.2.2006 
mõõtmiskoht: Muuga sadam, raudteejaam 
mõõtemeetod: Nordtest ”sphere” 
mõõtmiskaugused: 33 – 38 m 

Kaalutud A-helivõimsustase LWA: 99 dB 

Efektiivne töötamise aeg ööpäevas: 405 min 

Helivõimsustasemed LW [dB] oktaavribades: 

oktaav, Hz 31,5 63 125 250 500 1 k 2 k 4 k 8 k A-tase 

LW, dB  98 100 96 90 93 96 94 87 78 99 

 

Helivõimsustase LW [dB] 1/3 oktaavribas: 
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L6 Veduri vile  

mõõtmisaeg: 20.–21.2.2006 
mõõtmiskoht: Muuga sadam, raudteejaam 
mõõtemeetod: Nordtest ”sphere” 
mõõtmiskaugused: 11 – 54 m 

Kaalutud A-helienergiatase LEA: 122 dB 

Efektiivne aeg: 1 s 

Helienergiatasemed LE [dB] oktaavribades: 

oktaav, Hz 31,5 63 125 250 500 1 k 2 k 4 k 8 k A-tase 

LE, dB      111 81 120 113 100 122 

 

Helienergiatase LE [dB] 1/3 oktaavribas: 
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L7 Rongikooseis 

mõõtmisaeg: 20.–21.2.2006 
mõõtmiskoht: Muuga sadam, raudteejaam 
mõõtemeetod: Akukon ”finite-length line source / cylinder” 
mõõtmiskaugused: 11 – 62 m 

Kaalutud A-helivõimsustase LWA: 113 dB 

Efektiivne töötamise aeg ööpäevas: 268 min 

Helivõimsustasemed LW [dB] oktaavribades: 

oktaav, Hz 31,5 63 125 250 500 1 k 2 k 4 k 8 k A-tase 

LW, dB  132 117 104 101 101 98 97 96 88 113 

 

Helivõimsustase LW [dB] 1/3 oktaavribas: 
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Lisa C: Kaugpunktide tulemused 

KP1 Pääsukese MÜ, Muuga raudteejaama jaamahoone juurde viiva tee peal 

Ekvivalentne kaalutud A-helirõhutase LAeq: 58 dB 

Helirõhutasemed 1/3 oktaavribas: 
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KP2 Nurme MÜ  

Ekvivalentne kaalutud A-helirõhutase LAeq: 59 dB 

Helirõhutasemed 1/3 oktaavribas: 
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Muutuva kaalutud AF-helitaseme LAF(t) ja ekvivalenttaseme LAeq kumulatsioon (näide): 
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KP4 Liiva MÜ 

Ekvivalentne kaalutud A-helirõhutase LAeq: 55 dB 

Helirõhutasemed 1/3 oktaavribas: 
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Muutuva kaalutud AF-helitaseme LAF(t) ja ekvivalenttaseme LAeq kumulatsioon (näide): 
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KP6 Liiva MÜ 

Ekvivalentne kaalutud A-helirõhutase LAeq: 55 dB 

Helirõhutasemed 1/3 oktaavribas: 
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Muutuva kaalutud AF-helitaseme LAF(t) ja ekvivalenttaseme LAeq kumulatsioon (näide): 
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KP9 Vahenõmme MÜ 

Ekvivalentne kaalutud A-helirõhutase LAeq: 51 dB 

Helirõhutasemed 1/3 oktaavribas: 
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Muutuva kaalutud AF-helitaseme LAF(t) ja ekvivalenttaseme LAeq kumulatsioon (näide): 
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KP11 Suureseljasaun MÜ 

Ekvivalentne kaalutud A-helirõhutase LAeq: 51 dB 

Helirõhutasemed 1/3 oktaavribas: 
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Muutuva kaalutud AF-helitaseme LAF(t) ja ekvivalenttaseme LAeq kumulatsioon (näide): 
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akukon   2363-1 Lisa D1

Muuga raudteejaam  
Keskkonnamüra hinnang
Muuga raudteejaama tegevusest põhjustatud müratasemed:
päevane ja öine ekvivalentne müratase LAeq

   >  35.0 dB
   >  40.0 dB
   >  45.0 dB
   >  50.0 dB
   >  55.0 dB
   >  60.0 dB

Mõõtkava: 1:5000
akukon

Insinööritoimisto Akukon Oy Eesti filiaal
EA/21.03.06

Cadna/A 3.5 (Nordic), Muuga jaam D1.cna



akukon   2363-1 Lisa D2

Muuga raudteejaam  
Keskkonnamüra hinnang
Muuga raudteejaama tegevusest põhjustatud müratasemed: 
päevane ja öine maksimaalne müratase LAmax

   >  65.0 dB
   >  70.0 dB
   >  75.0 dB
   >  80.0 dB
   >  85.0 dB
   >  90.0 dB

Mõõtkava: 1:5000
akukon

Insinööritoimisto Akukon Oy Eesti filiaal
EA/20.03.06

Cadna/A 3.5 (Nordic), Muuga jaam 1.0.cna



akukon   2363-1 Lisa D3

Muuga raudteejaam  
Keskkonnamüra hinnang
Muuga raudteejaama tegevusest põhjustatud müratasemed:
müratõkkega H=6m ekvivalentne müratase LAeq

   >  35.0 dB
   >  40.0 dB
   >  45.0 dB
   >  50.0 dB
   >  55.0 dB
   >  60.0 dB

Mõõtkava: 1:5000
akukon

Insinööritoimisto Akukon Oy Eesti filiaal
EA/21.03.06

Cadna/A 3.5 (Nordic), Muuga jaam D3.cna



akukon   2363-1 Lisa D4

Muuga raudteejaam  
Keskkonnamüra hinnang
Muuga raudteejaama tegevusest põhjustatud müratasemed:
olemasolev olukord müraseinaga + planeeritav laiendus, ekvivalentne müratase LAeq

   >  35.0 dB
   >  40.0 dB
   >  45.0 dB
   >  50.0 dB
   >  55.0 dB
   >  60.0 dB

Mõõtkava: 1:5000
akukon

Insinööritoimisto Akukon Oy Eesti filiaal
EA/21.03.06

Cadna/A 3.5 (Nordic), Muuga jaam var2.cna



akukon   2363-1 Lisa D5

Muuga raudteejaam  
Keskkonnamüra hinnang
Muuga raudteejaama tegevusest põhjustatud müratasemed:
olemasolev olukord + planeeritav laiendus, ekvivalentne müratase LAeq

   >  35.0 dB
   >  40.0 dB
   >  45.0 dB
   >  50.0 dB
   >  55.0 dB
   >  60.0 dB

Mõõtkava: 1:5000
akukon

Insinööritoimisto Akukon Oy Eesti filiaal
EA/27.03.06

Cadna/A 3.5 (Nordic), Muuga jaam D4.cna




