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SISSEJUHATUS

Teemaplaneeringuga „Riisipere-Haapsalu-Rohuküla raudteetrassi koridori asukoha määramine“
kavandatud raudteetrassi mürauuring ja vibratsiooni eksperthinnang sisaldab müratsoonide
modelleerimist, müraleevendusmeetmete vajaduse väljaselgitamist piirväärtusest kõrgema
müratasemega aladel ning eksperthinnangut, millega määratakse rongiliikluse poolt põhjustatud
vibratsiooni olulisus ja probleemsed piirkonnad ning vajadusel leevendusmeetmed. Müra
modelleerimisel ning vibratsiooni hindamisel arvestatakse sellega, et nimetatud trassil liiguvad
üksnes reisirongid, kuna eksperthinnangu koostamise hetkeks ei ole teada kaubarongide sõitmine.

Müratasemete hindamisel lähtuti sotsiaalministri 04.03.2002. a määrusest nr 42 „Müra
normtasemed elu- ja puhkealal, elamutes ning ühiskasutusega hoonetes ja mürataseme mõõtmise
meetodid“. Vibratsiooni hindamisel lähtuti sotsiaalministri 17.05.2002. a määrusest nr 78
„Vibratsiooni piirväärtused elamutes ja ühiskasutusega hoonetes ning vibratsiooni mõõtmise
meetodid“.
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1. LÄHTEALUSED

1.1. Müra hindamise metoodika

Müra modelleerimisel kasutati spetsiaaltarkvara SoundPLAN 7.4. Programm sisaldab
arvutusmeetodit Nordic Prediction Method for Train Noise (NMT 1996), millega teostati rongimüra
arvutused. Müra arvutused teostati 2 m kõrgusel maapinnast, iseloomustamaks inimese kuulmise
kõrgust. Müratasemete arvutussammuks oli 20 m x 20 m ning mürakontuurid esitati 5 dB kaupa.
Peegelduste arvuna kasutati 1.

Uuritavas piirkonnas levivate müratasemete määramiseks kasutati kolmemõõtmelist
maastikumudelit, millele lisati olemasolev hoonestus koos kontuuride ja kõrgustega. Müraleviku
modelleerimisel ei arvestatud puude, põõsaste ja hekkidega, kirjeldamaks müra levikul võimalikku
ebasoodsaimat olukorda, samuti on talvisel perioodil lehtpuude ning hekkide mürakaitse efekt väga
minimaalne. Müra modelleerimisel lähtuti standardtingimustest (õhuniiskus 70%, õhurõhk 1013,1
mbar ja temperatuur 15°C) ning asjaolust, et tuul puhub pidevalt müraallika suunast. Tavalistest
tingimustes puhub tuul erinevast suunast. Seetõttu on müratasemed mürakaartidel nähtavad
ainult allatuult, müratasemed teistes suundades on hinnanguliselt madalamad.

Müratasemete hindamisel lähtuti sotsiaalministri 04.03.2002. a määruses nr 421 esitatud
piirtasemetest.

Müraarvutustes kasutati müraindikaatoritena siseriiklikke müraindikaatoreid Ld ja  Ln, mis
iseloomustavad vastavalt päevase (kell 7-23) ja öise (kell 23-7) ajavahemiku keskmisi
ekvivalentseid (LAeq) müratasemeid. Ld päevane ajavahemik sisaldab ka õhtust ajavahemikku (kell
19-23), millele lisandub +5 dB.

Müra modelleerimine põhines järgmistel alusandmetel:

· rongitüüp – Stadler Flirt SM5 elektrirong;

· liiklussagedus päevasel ajal (kl 7-23) 12 rongi (millest 4 on kiirrongid ja ülejäänud
tavarongid) ning öisel ajal (kell 23-7) 4 rongi (millest 1 on kiirrong ja ülejäänud
tavarongid);

· keskmine rongi pikkus – 75,2 m (4 vagunit);

· maksimaalne kiirus – 160 km/h;

· maastikumudeli koostamiseks on kasutatud Eesti Põhikaarti;

· elu- ja ühiskondlikud ning muud hooned on võetud Eesti Põhikaardilt;

· kiirusepiirang (100 km/h) 700 m ulatuses alates Kastani peatusest Uuemõisa peatuse
suunas;

· SM5 rongide müra emissioonide aluseks on tehniline aruanne "Raideliikennemelun
laskentamallin lähtöarvot Sm5-junille", mille on koostanud Technical Research Centre of
Finland Ltd, 9/2010.

Modelleerimisel arvestati, et tavarongid peatuvad peatustes: Rohuküla, Haapsalu, Kastani,
Uuemõisa, Taebla, Palivere ja Risti. Kiirrongid peatuvad ainult Ristil ja Haapsalus.

1Sotsiaalministri 04.09.2002. a määrus nr 42 "Müra normtasemed elu- ja puhkealal, elamute ning
ühiskasutusega hoonete sees ja nende hoonete välisterritooriumil ning mürataseme mõõtmise meetodid".
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1.2. Kavandatava tegevuse ja piirkonna kirjeldus

Lääne maavanema algatas 26.11.2012. a korraldusega nr 1-1/160 teemaplaneeringu „Riisipere-
Haapsalu-Rohuküla raudteetrassi koridori asukoha määramine“, mille raames planeeritakse täies
pikkuses elektrifitseeritud raudteetrass, mis kulgeb Lääne maakonnas läbi Lääne-Nigula ja Ridala
valdade ning Haapsalu linna (vt Joonis 1) . Planeeritava trassi pikkus Lääne maakonnas on ca 52
km (kogu trassi pikkus on 62 km). Teemaplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine
(KSH) algatati 07.11.2014. a korraldusega nr 1-1/2014/158. Mitmekordse hindamise vältimiseks
koostatakse KSH detailsusastmes, mis ei eelda täiendava mõjuhindamise (KMH) läbiviimist.

Raudteetrass planeeritakse üherajalise raudteena, mis on täies pikkuses elektrifitseeritud koos
vajalike jaamade, peatuskohtade ja toetava infrastruktuuriga optimaalses ulatuses. Raudteetrass
kavandatakse maksimaalses ulatuses olemasolevale raudteetammile selliselt, et see võimaldaks
projektkiirust kuni 160 km/h.2

Joonis 1. Kavandatava raudteetrassi asukoht Lääne maakonnas

Raudteetrass läbib järgmisi tiheasustusalasid:

· Lääne-Nigula vallas Risti, Palivere ja Taebla alevikud;

· Haapsalu linn;

· Ridala vallas Uuemõisa ja Paralepa alevikud ja Rohuküla.

Raudteetrassi ümbritsevat maastikku ilmestavad peamiselt põllud ja metsad. Lisaks läbib
raudteetrass ka mitmeid liigniiskeid alasid (rabad ja sood), ulatuslikum selline ala asub Palivere
raba piirkonnas.

2 Lääne maakonnaplaneeringu teemaplaneeringu „Riisipere-Haapsalu-Rohuküla raudteetrassi koridori asukoha
määramine“ keskkonnamõju strateegiline hindamine. Programmi eelnõu. Maves, 2015
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Kavandatud raudteetrassile lähimad elu- ja ühiskondlikud hooned asuvad ca 20 m kaugusel ja neid
on Lääne maakonda jääval trassil kokku 10 tk. Lähimad elu- ja ühiskondlikud hooned asuvad
peamiselt kavandatud peatuste läheduses (Palivere, Risti, Taebla, Uuemõisa, Haapsalu).
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2. ÕIGUSLIK RAAMISTIK

Müra on inimtegevusest põhjustatud soovimatu ja kahjulik heli, mille tekitavad paiksed või liikuvad
saasteallikad. Müra määratletakse nii indiviidi kui keskkonna seisukohalt ebameeldivaks ja
häirivaks heliks, mis koormab või kahjustab organismi kas füüsiliselt või psüühiliselt.

Eestis on müra normtasemed elu- ja puhkealal, elamute ning ühiskasutusega hoonete sees ja
nende hoonete välisterritooriumil kehtestatud sotsiaalministri 04.03.2002. a määrusega nr 423.

Määruse nõudeid tuleb täita linnade ja asulate planeerimisel ning ehitusprojektide koostamisel,
samuti müratekitavate ettevõtete paigutamisel elamutesse ja muudesse hoonetesse.

Müra normtasemete kehtestamisel lähtutakse:

1) päevasest (kell 7-23) ja öisest (kell 23-7) ajavahemikust;
2) müraallikast: auto-, raudtee- ja lennuliiklus, veesõidukite liiklus, tööstus-, teenindus- ja

kaubandusettevõtted, spordiväljakud ja meelelahutuspaigad, ehitustööd, elamute ja
üldkasutusega hoonete tehnoseadmed, naabrite müra (olmemüra);

3) müra iseloomust: püsiva või muutuva tasemega müra;
4) välismüra normimisel: hoonestatud või hoonestamata ala kategooriast.

Hoonestatud või hoonestamata alad jaotatakse üldplaneeringu alusel:

I kategooria - looduslikud puhkealad ja rahvuspargid, puhke- ja tervishoiuasutuste puhkealad;
II kategooria - laste- ja õppeasutused, tervishoiu- ja hoolekandeasutused, elamualad, puhkealad

ja pargid linnades ning asulates;
III kategooria - segaala (elamud ja ühiskasutusega hooned, kaubandus-, teenindus- ja

tootmisettevõtted);
IV kategooria - tööstusala.

Määruse kohaselt jaotatakse müra normtasemed (vt Tabel 1):

Taotlustase –  müra  tase,  mis  üldjuhul  ei  põhjusta  häirivust  ja  iseloomustab  häid  akustilisi
tingimusi. Kasutatakse uutes planeeringutes (ehitusprojektides) ja olemasoleva müraolukorra
parandamisel. Uutel planeeritavatel aladel ja ehitistes peab müratase jääma taotlustaseme
piiridesse. Kui taotlustasemel on soovituslik iseloom, antakse taotlustaseme arvsuuruse juurde
sellekohane märkus.

Piirtase – 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. Olemasolevatel aladel ja
ehitistes ei tohi müra ületada piirtaset. Kui piirtase on ületatud, tuleb rakendada meetmeid müra
vähendamiseks.

Kriitiline tase – müra tase välisterritooriumil, mis põhjustab tugevat häirivust ja iseloomustab
ebarahuldavat mürasituatsiooni. Kriitilised tasemed kehtestatakse liiklusmürale ja tööstusmürale.
Kasutatakse olemasoleva olukorra hindamisel välismüraallikate vahetus läheduses. Uute müra-
tundlike hoonete ehitamine kriitilise tasemega aladele on üldjuhul keelatud.

3 Sotsiaalministri 04.09.2002. a määrus nr 42 "Müra normtasemed elu- ja puhkealal, elamute ning
ühiskasutusega hoonete sees ja nende hoonete välisterritooriumil ning mürataseme mõõtmise meetodid".
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Tabel 1. Liiklusmüra4 normtasemed (LpA,eq,T, dB, päeval/öösel)

I kategooria II kategooria III kategooria IV kategooria

Taotlustaseme arvsuurused
uutel planeeritavatel aladel

50/40 55/45 60/50 65/55

Taotlustaseme arvsuurus
olemasolevatel aladel 55/45 60/50

60/50

651/551
70/60

Piirtaseme arvsuurused
olemasolevatel aladel 55/50

60/55

651/601

65/55

701/601
75/65

Kriitilise taseme arvsuurus
olemasolevatel aladel

65/60 70/65 75/65 80/70

1 lubatud müratundlike hoonete raudtee poolsel küljel

Liiklusest põhjustatud müra normtasemed elamu eluruumides ja magamisruumides on 40 dB
päevasel ajal ja 30 dB öisel ajal (vt Tabel 2).

Tabel 2. Liiklusmüra ekvivalenttase hoonetes LpA,eq,T

Päevane müra normtase Öine müra normtase

Elamu eluruumides,
magamisruumides:

40 dB 30 dB

Büroo- ja haldushoones:

40 dB nõupidamisruumides,
töökabinettides, lugemissaalides,

õppeklassides ja nendega võrdsustatud
ruumides

45 dB avatud plaanilahendusega
tööruumides, näituseruumides

-

Kaubandus- ja
teenindusettevõttes:

50 dB -

Pidevat mürataset 65 dB peetakse üldjuhul talutava müra ülempiiriks. 70 dB taustamüra raskendab
kõnet ja sellest arusaamist. Pidev viibimine üle 75 dB tugevusega müratsoonis võib põhjustada
tervisehäired. Tervisele otseselt kahjulikuks peetakse kestvat müra tugevusega üle 85 dB.

Käesolevas mürauuringus on kavandatavale raudteetrassile lähimatel elamualadel arvestatud
taotlustasemega uutel planeeritavatel aladel: 55 dB päeval ja 45 dB öösel.

4 Eestis ei ole kehtestatud eraldi müranorme raudteedele, seega lähtutakse liiklusmürale kehtestatud
normidest.
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3. MÜRA MODELLEERIMISE TULEMUSED

Modelleerimine teostati kuuel trassi lõigul. Iga modelleeritud trassilõigu kohta on esitatud
kokkuvõtted peatükkides 3.1-3.6 ning järeldused peatükis 3.7. Müra hindamisel arvestati
taotlustasemetega uutel planeeritavatel aladel. Taotlustasemete arvsuurused on: 55 dB päeval
ja 45 dB öösel.

Rongidest tulenev müra koosneb5:

· veeremi ja rööpa omavahelisel kokkupuutel tekkiv müra,

· kiirendamisel tekkiv müra,

· piduritest tingitud müra,

· kurvides tekkiv rataste ja rööbaste omavaheline heli.

Suurim osa rongide põhjustatud mürast tekib rataste ja rööbaste kokkupuutel, mis tekitab heli
rataste, rööbaste ja vaguni konstruktsiooni ning teealuse ja maapinna võnkumise tulemusel.6

3.1. Modelleerimise tulemused I lõigul (Risti)

Müratasemete hindamise tulemusel selgus, et lubatud taotlustaset ei ületatud päevasel ega ka öisel
ajal. Vt Lisa 1 Mürakaardid nr 1-1 ja 1-2.

3.2. Modelleerimise tulemused II lõigul (Palivere-Taebla)

Müratasemete hindamise tulemusel selgus, et lubatud taotlustaset ületatakse Lääne-Nigula vallas
öisel ajal kahe elu- ja ühiskondliku hoone juures: Jaama tn 7a kinnistu (katastrinumber
77601:004:0059) ja Haapsalu mnt 25 kinnistu (katastrinumber 77601:003:0208). Vt Lisa 1
Mürakaart nr 2-2.

Joonis 2. Väljavõte mürakaardilt nr 2-2 (öisel ajal)

Müratasemed nimetatud hoonete raudteepoolsetel fassaadidel 2 m kõrgusel maapinnast on
esitatud Tabel 3.

5 Kivikangur, R. 2014. Rail Baltic läbi müra ja vibratsiooni vaatevinkli, Tallinna Tehnikakõrgkooli lõputöö
6 Lahti, T. 2010. Keskkonnamüra hindamine ja müra leviku tõkestamine
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Tabel 3. Müratasemed elu- ja ühiskondlike hoonete raudteepoolsetel fassaadidel II lõigul

Katastriüksuse nr Aadress
Müratase Ld

päevasel ajal kl 7-
23, dB

Müratase Ln

öisel ajal kl 23-7,
dB

77601:004:0059
Jaama tn 7a, Lääne-

Nigula vald
52 47

77601:003:0208
Haapsalu mnt 25,
Lääne-Nigula vald

53 49

3.3. Modelleerimise tulemused III lõigul (Palivere-Taebla)

Müratasemete hindamise tulemusel selgus, et lubatud taotlustaset ei ületatud päevasel ega ka öisel
ajal. Vt Lisa 1 Mürakaardid nr 3-1 ja 3-2.

3.4. Modelleerimise tulemused IV lõigul (Palivere-Taebla)

Müratasemete hindamise tulemusel selgus, et lubatud taotlustaset ületatakse Lääne-Nigula vallas
öisel ajal ühe elu- ja ühiskondliku hoone juures: Nurga kinnistu (katastrinumber 77601:001:2091).
Vt Lisa 1 Mürakaart nr 4-2.

Joonis 3. Väljavõte mürakaardilt nr 4-2 (öisel ajal)

Müratasemed nimetatud hoone raudteepoolsel fassaadil 2 m kõrgusel maapinnast on esitatud Tabel
4.

Tabel 4. Müratasemed elu- ja ühiskondlike hoonete raudteepoolsetel fassaadidel IV
lõigul

Katastriüksuse nr Aadress
Müratase Ld

päevasel ajal kl 7-
23, dB

Müratase Ln

öisel ajal kl 23-7,
dB

77601:001:2091
Nurga kinnistu,

Lääne-Nigula vald
54 50

3.5. Modelleerimise tulemused V lõigul (Ridala-Haapsalu)

Müratasemete hindamise tulemusel selgus, et lubatud taotlustaset ei ületatud päevasel ega ka öisel
ajal. Vt Lisa 1 Mürakaart nr 5-1 ja 5-2.
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3.6. Modelleerimise tulemused VI lõigul (Ridala-Haapsalu)

Müratasemete hindamise tulemusel selgus, et lubatud taotlustaset ei ületatud päevasel ega ka öisel
ajal. Vt Lisa 1 Mürakaardid nr 6-1 ja 6-2.

3.7. Järeldused

Müratasemete hindamise tulemusel selgus, et lubatud taotlustasemete ületamine leiab aset öisel
ajal kolme elu- ja ühiskondliku hoone juures. Müratasemete ületamine toimub kuni 5 dB ulatuses.
Siinkohal tuleb arvestada asjaolu, et müra modelleerimisel arvestati nn halvimat olukorda (ing. k.
worst case scenario) ja kasutatud standardis arvestatakse tuule suunda alati müra allika poolt, mis
võib tulemusi võimendada, sest tavapärastel juhtudel puhub tuul erinevast suunast. Müra
modelleerimisel ei arvestatud ka kõrghaljastuse mõjuga müra levikule.

Lähtudes asjaolust, et uue raudteeliini planeerimisel arvestatakse müra normtasemete kõige
rangemate nõuetega - taotlustase uutel planeeritavatel aladel, on ülenormatiivsest mürast
mõjutatud elu- ja ühiskondlike hoonete arv kogu piirkonnas asuvatest müratundlikest hoonete
koguarvust väike. Ülenormatiivsest mürast mõjutatud müratundlike hoonete puhul saab rakendada
eraldi müra leevendusmeetmeid kokkuleppel kinnistu omanikega.

Nimetatud hoonetest on Jaama tn 7a (katastrinumber 77601:004:0059) kinnistul asuv müratundlik
hoone (ühiskondlik hoone) endine jaamahoone, mille suhtes eraldi müra leevendusmeetmeid
rakendada pole vajalik.

Haapsalu mnt 25 kinnistul (katastrinumber 77601:003:0208) on müratase lubatust kõrgem 4 dB
ulatuses ja seda elamuala raudteepoolsel küljel. Nimetatud kinnistu ja raudtee vahele ei ole
võimalik rajada mürakaitseekraani, kuna elamu ja raudtee vahelisele alale peab ohutuse tagamise
eesmärgil jääma nähtavuskoridor, kuhu rajatiste paigaldamine ei ole lubatud. Kuna ületamine
toimub öisel ajal, siis eelkõige tuleb arvestada müratasemetega eluhoones sees ja on tõenäoline,
et hoones sees on müratasemed lubatud normtasemete piires (vt lubatud müra normtasemeid
eluhoones Tabel 2). Kokkuvõttes on soovitav projekteerimise käigus teostada uus müra
modelleerimine, pärast rongiliikluse avamist teostada Haapsalu mnt 25 kinnistul ja elamus sees
müratasemete mõõtmine ning seirata reaalset olukorda ja otsustada koos kinnistu omanikuga, kas
leevendusmeetmed (nt fassaadi helikindlamaks muutmine) on vajalik.

Müratasemed on lubatust kõrgemad öisel ajal Nurga kinnistul (katastrinumber 77601:001:2091).
antud juhul leiab ületamine aset kuni 5 dB ulatuses. Nii nagu eelnevas lõigus mainitud, on müratase
lubatust kõrgem elamuala raudteepoolsel küljel ning nimetatud kinnistu ja raudtee vahele ei ole
võimalik rajada mürakaitseekraani, kuna elamu ja raudtee vahelisele alale peab ohutuse tagamise
eesmärgil jääma nähtavuskoridor, kuhu rajatiste paigaldamine ei ole lubatud. Kuna ületamine
toimub öisel ajal, siis eelkõige tuleb arvestada müratasemetega eluhoones sees. Seetõttu on ka
antud elamu puhul soovitav projekteerimise käigus teostada uus müra modelleerimine, pärast
rongiliikluse avamist teostada nii kinnistul kui elamus sees müratasemete mõõtmine ning seirata
reaalset olukorda ja otsustada koos kinnistu omanikuga, kas leevendusmeetmed (nt fassaadi
helikindlamaks muutmine) on vajalik.
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4. VIBRATSIOON

4.1. Õiguslik raamistik

Vibratsiooni kohta kehtib Eestis kaks määrust:

1) Vabariigi Valitsuse 12.04.2007. a määrus nr 109 „Töötervishoiu ja tööohutuse nõuded
vibratsioonist mõjutatud töökeskkonnale, töökeskkonna vibratsiooni piirnormid ja
vibratsiooni mõõtmise kord1“. Nimetatud määruses on sätestatud töökeskkonna
vibratsiooni piirnormid, vibratsiooni mõõtmise kord ning tööandja kohustused
vibratsioonist tingitud terviseriskide vältimiseks või vähendamiseks. Kuna antud määrus
käsitleb eelkõige seda vibratsiooni, millega inimene puutub kokku igapäevaselt oma
töökohas ning on põhjustatud töökoha spetsiifikast lähtuvalt, siis ei saa antud määruses
esitatud vibratsiooni piirnorme siduda rongliiklusest põhjustatud vibratsiooniga.

2) Sotsiaalministri 17.05.2002 määrus nr 78 „Vibratsiooni piirväärtused elamutes ja
ühiskasutusega hoonetes ning vibratsiooni mõõtmise meetodid“. Nimetatud määrusega on
kehtestatud inimeste tervisekahjustuste ja ebameeldivate aistingute vältimiseks
üldvibratsiooni piirväärtused elamutes ja ühiskasutusega hoonetes ning vibratsiooni
mõõtmise meetodid. Vibratsiooni piirväärtused elamutele on esitatud alljärgnevas tabelis
(vt Tabel 5).

Tabel 5. Vibratsiooni piirväärtused päevasel (7-23) ja öisel (23-7) ajal

Hooned ja ruumid

Vibrokiirenduse
tasemete

piirväärtused, dB
(päeval/öösel)

Olemasolevad

Elamute, ühiselamute ja hoolekandeasutuste,
koolieelsete lasteasutuste elu-, rühma- ja
magamistoad.

82/79

Projekteeritavad

Elamute, ühiselamute ja hoolekandeasutuste,
koolieelsete lasteasutuste elu-, rühma- ja
magamistoad.

79/76

4.2. Vibratsiooni tekkimine ja levimine

Rongiliikluset põhjustatud vibratsioon tekib järgnevalt: rongi vibratsioon kandub edasi ratastele,
sealt rööbastele ning liipritele. Raudteealune täitematerjal summutab vibratsiooni, kuid mingi osa
kandub sellest edasi ka maapinnale. Maapinnalt levib vibratsioon lähedalasuvate hooneteni. Jõudes
hoone konstruktsioonideni (aknad, põrand, seinad), võib põhjustada nende vibreerimist. Lisaks
võib vibreerimine põhjustada ka müra, seda aga kergemate konstruktsioonide (nt aknad) puhul.7

Ideaalsetes tingimustes, kus maapind koosneb homogeensetest materjalidest, levivad
vibratsioonilained igasse suunda allikast eemale ning vähenevad seega distantsi kasvades oluliselt.
Reaalne maastik erineb oluliselt ideaalsetest tingimustest kaugel -  seal esineb mitmeid erinevaid

7 Kivikangur, R. 2014. Rail Baltic läbi müra ja vibratsiooni vaatevinkli. Tallina Tehnikakõrgkool, lõputöö.
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omavahel seotud pinnasekihte koos võimalike tühimikega. Seetõttu on vibratsiooni ennustamise
mudelitel väga suur ebatäpsus.8

Vibratsiooni levimisel mängib kõige olulisemat rolli raudtee all oleva pinnase iseloom ja pinnakatte
paksus. Pehme pinnase (savi) puhul levib vibratsioon oluliselt kaugemale kui tugeva pinnase puhul.
Samuti mõjutab vibratsiooni hajumist pinnase niiskus ja aluspõhjakivimite sügavus. Vibratsiooni
levimist takistavad kuivemad pinnased ja piirkonnad, kus aluspõhjakivimid on sügavamal kui 9 m.
Vibratsiooni levimine on raskendatud ka jäätunud pinnase puhul.9

Vibratsiooni spekter sõltub rongitüübist (kiirrong või kaubarong). Kaubarongid tekitavad eelkõige
madalsageduslikke vibratsioonilaineid, mille vähenemine on maapinnast tingituna raskendatud.
Seevastu kiirrongid tekitavad peamiselt kõrgsageduslikke vibratsioonilaineid. Lühike ja kiiremini
liikuv reisirong tekitab oluliselt väiksemat vibratsiooniprobleemi kui aeglane, raske ja pikk
kaubarong. Kõrgsageduslikud vibratsioonilained sumbuvad palju kiiremini kui madala sagedusega
lained, seega domineerivad juba paari meetri kaugusel vibratsiooni allikast madalsageduslikud
vibratsioonilained.8;10 Kaubaronge sellele raudteetrassile ei planeerita.11

Vibratsioonist põhjustatud tundlike alade välja selgitamiseks kasutatakse nn screening meetodit,
mis arvestab vibratsiooni levimist nn tavalistes tingimustes (vt Tabel 6). Selline lähenemine võib
alahinnata neid kohti, kus vibratsiooni levimine on väga hea, ent selliseid alasid leidub üldjuhul
väga harva. Hea vibratsiooni levimise tingimustes, tuleks ohutu vahemaa pikkus kahekordistada.9

Tabel 6. Vibratsiooni leviku kaugus9

Maakasutuse tüüp Rongiliikluse sagedus
Vibratsiooni leviku ulatus

(meetrites)
<160 km/h 160-320

km/h

Elamumaa

Rohkem kui 70 möödumist
ööpäevas

37 67

Vähem kui 70 möödumist
ööpäevas

18 30

Segaala (linnakeskkond)

Rohkem kui 70 möödumist
ööpäevas

30 49

Vähem kui 70 möödumist
ööpäevas

6 21

Riisipere-Haapsalu-Rohuküla raudtee puhul on arvestatud liiklussageduseks 16 rongi ööpäevas
ning maksimaalseks kiiruseks 160 km/h. Sellest  tulenevalt  on ohutu vahemaa kaugus ca 18 m
elamumaa funktsiooniga maakasutuse puhul ning 6 m segaala puhul.

Kui arvestada eriti heade vibratsiooni levimise tingimustega ning korrutada ülal tabelis esitatud
vahemaa kahega, võime vibratsiooni mõjualana käsitleda maksimaalselt ca 36 m laiust tsooni.
Läänemaa paikneb kohati soistel aladel, mis soodustab vibratsiooni levimist. Samas on Tabel 6
esitatud väärtuste puhul arvestatud ca 1,5 korda suurema rongiliikluse tihedusega. Seega võib
reaalseks mõjuala ulatuseks kujuneda maksimaalselt ca 25 m raudteest. Ehitusseadustiku kohaselt
on raudtee kaitsevööndi ulatus 30 m välimisest rööpast.12

8 Kivikangur, R. 2014. Rail Baltic läbi müra ja vibratsiooni vaatevinkli. Tallina Tehnikakõrgkool, lõputöö.
9 High-Speed Ground Transportation Noise and Vibration Impact Assessment, 2012
10 RIVAS (Railway Induced Vibration Abatement Solutions). Being a good neighbour – reducing vibrations
near railway lines. Noise & Vibration supplement 39.
11 Lääne maakonnaplaneeringu teemaplaneeringu „Riisipere-Haapsalu-Rohuküla raudteetrassi koridori
asukoha määramine“ keskkonnamõju strateegiline hindamine. Programmi eelnõu. Maves, 2015
12 Ehitusseadustik, vastu võetud 11.02.2015
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Vibratsiooni tugevus

Vibratsiooni tugevuse hindamiseks viidi Hiinas läbi eksperiment13, kus mõõdeti raudtee lähedal (14
m raudteest) oleva maja vibratsiooni tasemeid erinevatel korrustel. Nimetatud raudtee on üks Hiina
tihedaima liiklusega raudteetest, rongid sõidavad iga 4-10 minuti tagant nii öösel kui päeval.
Reisirongide maksimaalseks kiiruseks arvestati 115 km/h ja keskmiseks kiiruseks ca 80 km/h.
Sellisel juhul mõõdeti lähedaoleva maja 1. korrusel maksimaalseks vertikaalse vibratsiooni
tugevuseks 72,24 dB ja lateraalse vibratsiooni puhul 65 dB. Antud eksperimendi puhul oli
reisirongide kiirus väiksem, kui kavandata Riisipere-Haapsalu-Rohuküla rongi puhul, samas oli
rongide sagedus kordades suurem. Kavandatava raudteetrassi puhul 14 m kaugusele ühtegi elamut
ei jää. Lähimad elamud paiknevad ca 20 m kaugusel raudteetrassist. Seega võib eeldada, et
vibratsiooni tugevus on 20 m kaugusel veelgi väiksem.

Vibratsiooni maksimaalse leviku ulatusse (25 m) jääb kokku 11 elu- ja ühiskondlikku hoonet, mis
asuvad peamiselt Lääne-Nigula vallas (vt Tabel 7).

Tabel 7. Elu- ja ühiskondlikud hooned 25 m kaugusel kavandatavast raudteetrassist

Lähiaadress Katastrinumber Kohalik omavalitsus

Raudtee tn 22 18301:013:0830 Haapsalu linn

Raudtee tn 20 18301:013:0840 Haapsalu linn

Valguse 68001:002:0077 Lääne-Nigula vald

Jaama tn 1 // Raamatukogu 68001:001:0065 Lääne-Nigula vald

Raudteejaama kompleks 68001:001:0066 Lääne-Nigula vald

Nurga 77601:001:2091 Lääne-Nigula vald

Sireli 77601:001:0545 Lääne-Nigula vald

Jaama tn 7a 77601:004:0059 Lääne-Nigula vald

Haapsalu mnt 25 77601:003:0208 Lääne-Nigula vald

Raudtee tn 6 77601:002:0027 Lääne-Nigula vald

Ehitajate tee 29 67401:009:1600 Ridala vald

4.3. Võimalused vibratsiooni vähendamiseks

Järgnevalt on esitatud võimalused, mis vähendavad vibratsiooni levimist14:
· vähendada veeremi teljele tulenevat koormust;
· eelistada elastseid rööpakinnituse lahendusi;
· rööpa pealispinna regulaarne hooldamine;
· eelistada  veeremi  elastsemat  vedrustust,  sest  jäigem  vedrustus  põhjustab  enam

vibratsiooni;

13 He, X., Jianguo C., Pengbo, W., Chaoyi, X., De Roeck, G., Degrande, G. 2009. Experimental investigation of
railway train-induced vibrations of surrounding ground and a nearby multi-story building. Earthquake
Engineering and Engineering Vibration 8: 137-148
14 Kivikangur, R. 2014. Rail Baltic läbi müra ja vibratsiooni vaatevinkli. Tallina Tehnikakõrgkool, lõputöö.
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· regulaarne rongi veeremi kontroll, sest ebatasasused ja veeremi ebaühtlased kulumised
tekitavad lisavibratsiooni;

· suurema ja massiivsema rööbastee konstruktsiooni rajamine, sest suurem konstruktsioon
on vibratsioonist vähem mõjutatud;

Kuna Läänemaa on küllaltki soine ala, kus vibratsiooni levimine on soodustatud, on järgnevalt
esitatud soovitused savikate pinnaste puhul vibratsiooni leevendamiseks15:

· betoonist postid mulde all;
· betoonist postid rööbastee mulde all ning hoonete poolsel maastikul;
· raudtee tugistruktuuris vaiade kasutamine täiendavaks stabiliseerimiseks;
· situatsioonis,  kus  savikate  pinnaste  paksus  ei  ole  olulise  sügavusega,  on  võimalik

vibratsiooni   soodustavad   pinnased   välja   kaevata   ning   asendada   raskemate
materjalidega nagu nt. kivid/killustik vms, rootslased kutsuvad seda kivipeenraks;

· raudtee aluse pinna stabiliseerimine;
· täiendavate ballastimattide kasutamine;
· raudtee rajamine viaduktile (massiivsem konstruktsioon, väiksem kokkupuude ümbritseva

keskkonnaga, pikem vibratsiooni liikumise teekond);
· pinnase  tugevdamine  (näiteks  lubjakivi  lisamine  savipinnasele,  nõuab  ulatuslikke

pinnasetöid);
· raudtee   ja   hoonete   vahele   tõkete   rajamine   (sarnase   konstruktsiooniga   nagu

müratõkked, kuid paigaldatakse sügavama vundamendiga);
· levikut   katkestavate   süvendite   või   kaevikute   rajamine   (vajadusel   koos

täitematerjaliga, kuid kaeviku sügavus peab olema märkimisväärne ehk jääma suurusjärku
3-5 m);

· vibratsioonist mõjutatud hoone vundamendi isoleerimine spetsiaalse toetusmaterjaliga;
· mõjutatud  hoonete  ehituskvaliteedi  parandamine,  hoone  konstruktsioonide  (välis-

piirded, aknad) võnkumise vastupanuvõime (sh massiivsuse) suurendamine.

4.4. Järeldused

Rongliiklusest tulenev vibratsiooni võib ulatuda maksimaalselt ca 25 m kaugusele. Võttes arvesse,
et raudtee vahetusläheduses on vibratsiooni tugevused suurimad ning 25 m kaugusel toimub
vibratsiooni lainete hajumine, ei ole ette näha olulist mõju inimese tervisele ja varale, samuti ei
ole eeldada, et vibratsioonile kehtestatud piirväärtused ületaksid sotsiaalministri 17.05.2002
määrusele nr 78 „Vibratsiooni piirväärtused elamutes ja ühiskasutusega hoonetes ning vibratsiooni
mõõtmise meetodid“ kehtestatud piirväärtusi. Uuringud16 on näidanud, et kiirrongide puhul on
rongiliiklusest põhjustatud vibratsioon lühiajaline (kestusega 4-7 s, kui rongi kiirus jääb alla 200-
300 km/h). Kavandatavale raudteele on planeeritud reisirongid, mis tekitavad oluliselt väiksemat
vibratsiooni kui kaubarongid, mis on reisirongidega võrreldes pikemad ja raskemad ning tekitavad
madalsageduslikke laineid, mis levivad kaugemale. Lisaks on rongiliikluse sagedus kavandataval
trassil küllaltki madal (maksimaalselt 16 rongi ööpäevas).

Projekteerimise käigus on vajadusel võimalik rakendada mitmeid meetmeid, mis vähendavad
rongiliiklusest tulenevat vibratsiooni veelgi. Mõningad soovitused on antud käesoleva aruande
peatükis 4.3.

15 Kivikangur, R. 2014. Rail Baltic läbi müra ja vibratsiooni vaatevinkli. Tallina Tehnikakõrgkool, lõputöö.
16 He, X., Yanmei, C., De Roeck, G., Geert D. 2007. Environmental problems of vibrations induced by railway
traffic. Frontiers of Architecture and Civil Engineering in China, 1(2): 142-152.
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