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raudtee-kaubavagunite valumalmist piduriklotsid liitmaterjalist piduriklotsidega. 
Raudteemüra vähendamise strateegia keskmeks on töötada välja 
reguleerimiskava, mis käsitleb vähese müraga veeremite järkjärgulist 
kasutuselevõttu. 
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KOKKUVÕTE 

Vastavalt liikmesriikide raportitele, mille koostas Euroopa Keskkonnaagentuur 2010. aastal, 
mõjutab raudteemüra umbes 12 miljonit ELi elanikku päevasel ajal, kus müraga 
kokkupuute tase ületab 55 dB(A), ja umbes 9 miljonit elanikku öösel, kui müraga 
kokkupuute tase ületab 50 dB(A). Tegelikult on näitajad kahtlemata kõrgemad, kuna 
Euroopa Keskkonnaagentuuri mürakaardistamise algatus keskendub rohkem kui 250 000 
elanikuga piirkondadele ning peamistele raudteedele, mida läbib aastas üle 60 000 rongi. 
Raudteemüra probleem on kõige tõsisem Kesk-Euroopas, kus elab enamik müraga 
kokkupuutuvaid elanikke ning raudtee-kaubavedude maht on suurim (peamiselt 
Saksamaal, Itaalias ja Šveitsis, kuid liiklustihedus on kõrge ka Poolas, Austrias, Hollandis ja 
Prantsusmaal ning mürakaardistamine näitab, et oluline hulk inimesi puutub müraga kokku 
Belgias ja Luksemburgis). 
 
Müra on häiriv nähtus, mis saastab keskkonda ja avaldab kahjulikku mõju inimeste 
tervisele, kes puutuvad kokku välismüra kõrge tasemega, mis ületab 70 dB(A) – või on 
isegi madalam. Raudteemüra-alane arutelu on mitmes Euroopa riigis muutunud väga 
tähtsaks, kuna raudteetransport laieneb ning mängib aina tähtsamat osa 
keskkonnahoidlikus transpordis. Euroopa Komisjoni 2011. aasta transpordipoliitika valges 
raamatus ja keskkonnahoidliku transpordi paketis sõnastatud jätkusuutlikkust käsitlevate 
eesmärkide rakendamiseks tuleb võimalikult palju vähendada raudteetranspordi 
keskkonnamõju (süsihappegaasi heidet, energiatarbimist, müra jne), et raudtee oleks 
jätkuvalt keskkonnahoidlik transpordiliik – ning seeläbi edendada teiste transpordiliikide 
asendamist raudteetranspordiga, et vähendada transpordi keskkonnamõju üldiselt. 
 
Müraolukorra analüüsimiseks Euroopas peavad liikmesriigid praegu kehtivate Euroopa 
Komisjoni õigusaktide alusel esitama mürakaardid ja müra tegevuskavad. Müra 
tegevuskavad kirjeldavad meetmeid, mis on võetud selleks, et vähendada välismüra sellega 
kokku puutuvate elanike jaoks. Siiski on õiguslikud tingimused Euroopas suuresti erinevad, 
kuna liikmesriikidel on erinevad piirväärtused või piirnormid keskkonnamüra jaoks, ning 
tavaliselt testitakse neid piirväärtusi vaid uute infrastruktuuride ehitamisel või suurte 
ümberehituste käigus. 
 
Üldiselt eristatakse kolme erinevat raudteemüra allikat: 
 

 mootorimüra 
 veeremüra 
 aerodünaamiline müra. 

 
Raudteemüra on peamiselt kaubarongide ja vanemate vagunite või mootoritega rongide 
probleem, mis on eriti tõsine öösiti. Veeremüra on tavaliselt suurem halvasti hooldatud 
raudteeveeremite ning halvasti hooldatud raudteedel sõitvate rongide puhul. 
Aerodünaamiline müra seondub peamiselt kiirliinidega, mille puhul on enamasti kasutatud 
müra piiramise meetmeid nagu müratõkked; müratõkked vähendavad veeremüra mõju, 
kuid on tavaliselt liiga madalad, et mõjutada kuidagi pantograafi juures tekkivat müra. 
Mootorimüra esineb kõige rohkem madalamatel kiirustel kuni umbes 30 km/h, veeremüra 
kiirusel üle 30 km/h ja aerodünaamiline müra on valdav kiirusel üle 200 km/h. Tähtsaim 
müraallikas on veeremüra, mis esineb kõigi rongiliikide puhul. 
 
Raudteemüra vähendamise puhul saab eristada passiivseid meetmeid, mida kasutatakse 
müraga kokkupuutuvas piirkonnas, ning aktiivseid meetmeid, mida rakendatakse 
müraallika juures. Tähtsaimad passiivsed meetodid, mida kasutatakse raudteemüra 
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keskkonnamõju vähendamiseks, on müratõkkeseinad ja müra isoleerivad aknad ning 
enamjaolt keskenduvad liikmesriikide tegevuskavad ja investeeringud nendele meetmetele. 
Siiski on sellised meetmed tõhusad vaid lokaalselt ning on vaja suuri investeeringuid, et 
kaitsta nende abil raudteevõrgustikku laiemalt. 
 
Seevastu vähendavad müraallikale suunatud meetmed laiaulatusliku rakendamise korral 
müra terves raudteesüsteemis. Näiteks saab lärmakate raudtee-kaubavagunite probleemi 
lahendada valumalmist piduriklotside asendamisega liitmaterjalist piduriklotsidega. Seda 
lahendust uurib hetkel raudteetööstus ning see puudutaks 370 000 vana kaubavagunit. 
Samuti kuuluvad mürasummutajad ratastele, pantograafide aerodünaamiline disain ja 
veoseadmete (nt vedurimootorite) mürasummutus meetmete hulka, mis vähendavad müra 
otse müraallika juures. Vastavalt kehtivale koostalitluse tehnilisele kirjeldusele (müra KTK) 
tuleb enne 2000. aastat kasutusele võetud veeremite (kaasa arvatud mootorite ning 
reisivagunite või reisirongi mootorvagunite) mürataset vähendada umbes 10 dB(A) 
võrreldes 1960. ja 1970. aastate seadmetega. 
 
Autori arvates oleks parim, kui müra vähendatakse selle allika juures, kuna sellised 
meetmed avaldavad mõju kogu raudteevõrgustikule. Juhul, kui raudteeinfrastruktuur 
põhjustab suurenenud mürataset (nt pindadelt peegelduv müra viaduktide puhul või vilin 
väikese raadiusega kurvides) või kui kohalik keskkond on iseäranis vastuvõtlik müra suhtes 
(nt looduskaunid kohad või linnapiirkonnad, kus elumajad on raudteeliinidele väga lähedal), 
võivad vajalikuks osutuda lisameetmed müra summutamiseks raudtee ääres. Selliste 
meetmete hulka kuuluvad hõõrdetegurit muutvad vahendid, rööbaste mürasummutid, 
ujuvad (või isoleeritud) plaat-rööbasteed ning muidugi erineva kõrgusega 
müratõkketammid ja -seinad. Veeremeid ja rööbasteid tuleb hooldada, et kõrvaldada 
liigsed müraallikad nagu lainestus. 
 
Olemasolevate raudtee-kaubavagunite moderniseerimine liitmaterjalist K-klotside või (kui 
lubatud) LL-klotside lisamise teel on kõige kulutõhusam lahendus, mida veeremist lähtudes 
rakendada. Veeremi puhul rakendatavate lisameetmete hulka kuuluvad mürasummutajad 
ratastele, veeremile monteeritavad hõõrdetegurit muutvad vahendid (kõige tõhusamad 
linnades või linnalähedastes piirkondades) ja kiirrongide puhul aerodünaamiliselt 
optimeeritud pantograafid (nt varjestatud või kaetud pantograafid). Sellised meetmed on 
tulemuslikud terve raudteevõrgustiku puhul. Peale eelnevalt kirjeldatu võiks uurida 
modifitseeritud rattakonstruktsioone, kuna need on väga tõhusad, kuid õnnetustest 
tulenevad kogemused on tekitanud vastumeelsuse kasutada monoplokk-rataste asemel 
uusi rattakonstruktsioone. 
 
Hõõrdetegurit muutvad vahendid, rööbaste mürasummutid ja plaat-rööbasteed on 
kulutõhusad meetmed müra vähendamiseks infrastruktuuris. Tiheda asustusega 
piirkondades ja raudteelõikudel, kus toimub tihe liiklus, ei saa vältida müratõkete või -
kaitsete kasutamist. Siiski võib müratõkete või -kaitsete arv oluliselt väheneda, kui 
kasutusele on võetud rohkelt veeremitega seotud meetmeid.  
 
Lisaks on müra vähendamiseks tarvis rattaid ning rööpaid sagedasti jälgida ja hooldada. 
Peamine tegur, mis mõjutab veeremüra, on rataste ja rööbaste pinnakvaliteet, mis aja 
jooksul loomulikul teel langeb; tõsiselt kahjustatud pinnad (vormi kaotanud rattad või 
lainestunud rööbasteed) on suur müraallikas. 
 
Euroopa Parlament ja Euroopa Komisjon püüavad julgustada liikmesriike võtma rohkem 
meetmeid raudteemüra vähendamiseks, näiteks kehtestades mürast sõltuvad rööbasteede 
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hinnakujunduskavad. Sellised majanduslikud stiimulid (raudteede maksustamine vastavalt 
tekitatud mürale) võivad aidata: 
 

 edendada veeremite puhul vaiksete tehnoloogiate kasutamist; 
 suurendada selliste marsruutide kasutamist, mis väldivad probleemseid piirkondi; 
 edendada müra vähendavate tööviiside ning kiiruste kasutamist mürale 

vastuvõtlikes piirkondades. 
 
Eeskirjade valdkonnas on Jaapani nn top-runner-kava1 näide sellest, kuidas saavutada 
müra pikaajaline vähendamine. Müra KTK on sobiv alus müra reguleerimiseks keskpikas ja 
pikas perspektiivis. Hetkel kehtivad müra käsitlevad standardid ainult uutele või täiustatud 
veeremitele. Keskpikas ja pikas perspektiivis võib KTK muutuda kohustuslikuks kõigile 
veeremitele. Müra KTKs esitatud müra piirmäärasid tuleks samuti sarnaselt Jaapani näitega 
aeg-ajalt vastavalt tehnilisele arengule vähendada. 
 
Põhimõtteliselt on olemas kolm lähenemist rööbasteede mürast sõltuvale hinnakujundusele 
ning neist kõiki saab vaadelda kui hüvitus- ja karistuselementide segu: 
 

1. Rongidest tulenevat müra saab mõõta kriitilistes punktides tihedalt asustatud 
piirkondades ja/või elupiirkondade lähedal ning seejärel seostada müra põhjustava 
rongiga. Rööbasteede hinnale lisanduv tasu müra eest sõltuks siis kohalikust 
müratasemest ning kokkuvõttes elanike müraga kokkupuute tasemest. 

2. Vaguneid saab jagada kategooriatesse tekitatava müra järgi ning vastavalt 
mürakategooriale nõuda neilt müra tõttu lisanduvat tasu või anda soodustusi. 
Rongioperaator maksaks tasu infrastruktuurihaldajale või saaks temalt soodustuse 
ning esitaks arve või maksaks preemia rongi omanikule. 

3. Ronge saab klassifitseerida vastavalt vagunitüüpidele, millest nad koosnevad. 
Kaubarongide puhul võib rongi mürakategooria muutuda vastavalt igale 
sorteerimisjaamades tehtavale muudatusele rongi koosseisus. 

 
Esimene lähenemine vastaks otseselt „saastaja maksab” põhimõttele, kuid sellega 
kaasneksid kõrged tehingukulud rakendamise ja järelevalve eest. Teine lähenemine on 
kõige lihtsam ning kergelt rakendatav, kuid jätab tähelepanuta raudteemüra olemuse; 
selleks, et saavutada rongidest tuleneva müra olulist vähenemist, on vaja suurt hulka 
vaguneid, mille mürataset on vähendatud. Kolmanda lähenemise jaoks ei ole vaja keerulist 
maksesüsteemi, kuid tarvis on toimivat (lõpuks ka rahvusvahelist) teabevahetussüsteemi 
vagunite järelevalve teostamiseks. 
 
Maksustamiskavasid saab kaasata sobivatesse õiguslikesse eeskirjadesse, et kehtestada 
selge raamistik pikaajaliste tegevuste jaoks, mille eesmärgiks on raudteemüra 
vähendamine. Reguleerimiseks on võimalik kasutada järgmisi vahendeid: 
 

 piirväärtused kaubavagunite ja vedurite seisumüra ja möödasõidumüra jaoks; 
 
 käitamis- ja hoolduseeskirjad; 
 
 müra vähendava tehnoloogia rakendamine uute veeremite puhul vastavalt Jaapani 

top-runner-kavale. Nimetatud kava eesmärgiks on vähendada energiatarbimist ja 

                                                 
1  Kava eesmärk on vähendada energiatarbimist ja kliimamõju, kehtestades muutuvad heitemäärad vastavalt 

hetkel kehtivatele parimatele tavadele (nn parimatest parimate tegevuse alusel). 
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kliimamõju, kehtestades muutuvad heitemäärad vastavalt hetkel kehtivatele 
parimatele tavadele (nn parimatest parimate tegevuse alusel); 

 
 hetkel kasutuses olevate veeremite moderniseerimisprogrammid (astmeline kava 

kõnealuse kohustuse täitmiseks). 
 
Kehtestada tuleks müra tekkimisest sõltuvad raudtee kasutustasud, et julgustada 
veeremite omanikke investeerima müra vähendamise meetmetesse. Esimeses etapis 
peaksid nad keskenduma raudtee-kaubavagunitele, kuid kavasse võivad hiljem kuuluda ka 
teised veeremid või meetmed, samuti võib kava keskenduda müra piirväärtustele, 
arvestamata selle saavutamiseks kasutatavaid meetmeid. 
 
Tähtis on see, et müra tekkimisest sõltuvaid raudtee kasutustasusid rakendataks viisil, mis 
ei tekita raudteesektorile koormust konkurentsi tihenemise tõttu. Katta tuleks 
investeeringud ja kõrgemad tehingukulud. Müra tekkimisest sõltuvad raudtee kasutustasud 
tuleks liikmesriikides ühtlustada ning kaasata tuleks iga veerem, mida kasutatakse riiklikus 
võrgustikus (muuhulgas teiste riikide veeremid). Kui lähtuda tõsiasjast, et müra saab 
oluliselt vähendada vaid siis, kui rongid on täielikult varustatud vaiksete seadmetega, 
peaks müra tekkimisest sõltuvate raudtee kasutustasude rakendamisel eelistama ronge, 
mille puhul tekitavad peaaegu kõik veeremid vähe müra. Selleks, et vältida 
konkurentsivõime vähenemist, tuleks kehtestada madalamad raudtee kasutustasud 
vaiksetele veeremitele, millest olulise osa peaksid rahastama liikmesriigid. Stiimulite 
loomiseks vaiksete veeremite kasutuselevõtuks või olemasolevate kaubavagunite 
moderniseerimiseks tuleks kaaluda ka investeeringute otserahastamist mõne aasta vältel. 
 
Soovituste kokkuvõte 
 
Kuna raudtee-kaubavagunid läbivad tavaliselt pikemaid rahvusvahelisi marsruute, on 
oluline ühtlustada müra käsitlevad eeskirjad kogu Euroopas. Kokkuvõttes soovitavad 
autorid keskenduda järgmistele meetmetele: 
 

 olemasolevate kaubavagunite moderniseerimine vaiksete pidurisüsteemide 
rakendamise, iseäranis valumalmist piduriklotside liitmaterjalist piduriklotsidega 
asendamise teel, mis on tähtsaim ja tõhusaim esmasamm müraallikale suunatud 
müravähendamismeetmete hulgas. 

 

 rahastamiskavade koostamine, et katta moderniseerimiskulud ja lisanduvad uute 
müra vähendamise tehnoloogiate tehingukulud, vältimaks raudteesektori 
konkurentsivõime vähenemist; olulise osa kuludest peaksid katma liikmesriigid, 
kuna vaiksemad rongid vähendavad vajadust infrastruktuuri 
müravähendamismeetmete järele ja seega nendega seotud kulutusi. 

 

 raudtee kasutustasude süsteemide kehtestamine, mille kohaselt eristatakse 
kasutustasusid vastavalt rongi mürakategooriale. Rongi mürakategooria tuleks 
määrata kõrgeima müratasemega vaguni järgi. 

 

 müra tekkimisest sõltuvate raudtee kasutustasudega seotud tegevuste või müra 
piirväärtusi käsitlevate eeskirjade seostamine samade tegevustega 
maanteetranspordis, et vältida raudteesektori konkurentsivõime vähenemist. 
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 müra KTKs (müra KTK 2011) kehtestatud müra piirväärtuste kohustuslikuks 
muutmine ka olemasolevatele veeremitele 10 või 12 aasta jooksul pärast seda, kui 
on kehtestatud rahastamiskavad ja müra piirväärtused uutele veeremitele. 

 

 müra KTKs esitatud piirväärtuste kohaldamine astmelise protsessina keskpikas ja 
pikas plaanis, et edendada uute müra vähendamise tehnoloogiate arengut. 

 

 hõõrdkulumisest tekkiva müra jälgimine ja kontrollimine, et tagada madal müratase 
ka pikkade käitusperioodide jooksul. 


