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Oluline teave
Kirjeldused
Näited

1. SISSEJUHATUS

Keskkonnamüra on õhus leviv soovimatu või kahjulik heli

Keskkonnamüra mõjutab paljusid inimesi ja on üks olulisimaid keskkonnaprobleeme. Müra võib
avaldada inimesele mõju nii füsioloogiliselt kui psühholoogiliselt ning häirida põhitegevusi, nagu
magamine, puhkamine, õppimine ja suhtlemine. Kuigi müra mõju inimeste tervisele on ammu
teada, näitavad viimase aja uuringud, et mõju avaldub ka vaiksema müra korral kui arvati seni.
Et keskkonnamüra on lakkamatu ja paratamatu, puutub sellega kokku märkimisväärne hulk
elanikkonnast. Euroopa Liidu rohelises raamatus Tuleviku mürapoliitikaväidetakse, et ligikaudu
20% Euroopa Liidu elanikkonnast puutub kokku müratasemega, mis on terviseekspertide
hinnangul lubamatult kõrge, st mis võib tekitada ärritust ning une- ja tervisehäireid. Maailma
Terviseorganisatsiooni hinnangul puutub ligi 40% Euroopa Liidu elanikkonnast kokku
maanteeliikluse müratasemega üle 55 dB(A)ja rohkem kui 30% puutub öisel ajal kokku
müratasemega üle 55 dB(A).
Arenevates maades on samuti tõsine transpordimüra probleem - tiheda liiklusega teedel on müra
tase 24 tunni jooksul 75-80 dBA.

Müra mõju suureneb, kui see toimib koos muude keskkonnastressoritega nagu õhusaaste ja
kemikaalid. Selline olukord võib esineda eriti linnapiirkondades, kus enamik neist stressoritest
mõjub koos. Müra avaldab mõju ka elusloodusele. Selle pikaajalist mõju, näiteks rändeteede
muutmise ning loomade eelistatud toitumis- ja elupaikadest eemalehoidumise ulatust on vaja
uurida täpsemalt.
Keskkonnamüra on:
 maanteetee-, raudtee- ja lennuliiklusmüra,
 tööstustuse, ehitiste, lähiümbruse poolt emiteeritud müra,
 teenindusettevõtete (restoranid, kohvikud, diskoteegid jne.) tegevuse helid,









elutegevus ja kuulatav muusika,
spordiürituste, sealhulgas mootorispordi müra,
mänguväljakute müra,
parklate müra,
koduloomade hääled, nt koerte haukumine,
tehnoloogiliste süsteemide müra,
seadmete, kodumasinate müra

Paljudes riikides reguleeritud olmemüra normid transpordi ja ettevõtete müra kohta, kuid ei ole
reguleeritud lähiümbruse müra. See on tingitud sellest, et puuduvad meetodid ja standardid ning
neid on raske kontrollida. Arenenud maades on müra seire ja regulatsioon tagasihoidlik
olmemüra madalal tasemel (>85 dB LAeq,8h;). Soovitatavad müratasemed põhinevad üldjuhul
müra mõjul tervisele.

Müra vähendamiseks on kõikjal vaja kiiresti rakendada süsteemse lähenemisega strateegilisi
tegevusi.
Tundes müra olemust ja iseloomu, võib hinnata müra erinevaid tüüpe, neid mõõta, määrata müra
allikad ja ta mõju tervisele.

2. MÜRAALLIKAD JA NENDE MÕÕTMINE

2.1. AKUSTILISE MÜRA MÕÕTMISE PEAMISED ASPEKTID

Keskkonnamüra võib kirjeldada ligikaudselt mitme lihtsa suurusega, mis on tuletatud helirõhu
tasemest, selle muutumisest ajas ja sagedusest.

2.1.1. HELIRÕHU TASE

Helirõhk on helivõnkumisi iseloomustav suurus. Helirõhu mõõtmine toimub vastavalt
standardile, kus kuulmislävi on 1000 Hz. Seega, helirõhu tase näitab kui palju on mõõdetav
helirõhk suurem kuulmislävest. Kuna inimese kõrv on suuteline määrama helirõhku laias

Suuremale mürale liidetav parandustegur Liidetavate mürade

diapasoonis (10-102 Pa), siis teda mõõdetakse logaritmilises skaalas, ühik detsibell (dB).

Detsibelli kasutatakse helirõhu väljendamiseks, kusjuures nullnivooks on võetud inimese
kuuldelävi, mille juures heli võimsus on 10-12 W/m2,võimsuse suurendamine kümme korda
kasvatab heli võnkeenergiat 10 korda ja see toob kaasa helirõhu kasvu 10 dB, suurendades sada
korda, suureneb helirõhk 20 dB jne.

Helirõhk muutub ajas. Järelikult, müra mõõtmisel tuleb hetkelised kõrvalekalded integreerida aja
järgi. Keskmine kõrva integreerimise tase aja järgi, mõõteriist omab kiiret skaalat (Fast), mis
vastab 0,125 s. Seega tuleb mõõtmisel kasutada seda skaalat, mis vastab kõige rohkem kõrva
parameetritele. Helirõhu mõõtmise seade võib omada aeglast (Slow) skaalat, mis vastab 1 s,
millega on kerge mõõta kiiresti muutuvat helirõhku. Kaasaegsed seadmed võimaldavad
integreerida helirõhku suvalise ajaperioodi jooksul ja anda siis selle keskmise väärtuse.
Kaasaegse seadme kasutamisel ei soovitata kasutata aeglast (Slow) mõõtmist.
Kuna helirõhku mõõdetakse logaritmilises skaalas, siis tulemusi ei saa liita ja leida aritmeetilist
keskmist. Näiteks, liites kaks heli ühesuguse helirõhuga, saame tulemuseks helirõhu muutuse
ainult 3 dB.
MÜRA LIITMINE

Suuremale mürale liidetav parandustegur

Lp2 - Lp1
http://www.nonoise.org/library/envnoise/

2.1.2. SAGEDUS JA SAGEDUSKORREKTSIOON
Sageduse ühikuks on herts (Hz), mis näitab võnkumiste arvu sekundis.
Tonaalne heli on seotud meie tajuga. Näiteks, orkester häälestatakse sagedusele 440 Hz. Enamus
keskkonnahelisid koosnevad erinevatest sagedustest, omades diskreetseid sageduskomponente
laias piirkonnas - spektris. Kuuldav helisagedusspekter on piirides 20-20000 Hz. Alla 20 Hz
sagedustega helide korral meie kuuleme üksikuid helide impulsse kui toone. Kõrva tundlikkus
kõrgete sageduste piirkonnas väheneb aastatega. 20 000 Hz on kuulmise ülempiir noortel
inimestel.
Kuna kuulmissüsteem ei ole ühtemoodi tundlik kõigile sagedustele, ei võeta helisid vastu
ühesuguse tugevusega ühel ja samal helirõhu tasemel. Müra korral on seega mõned helid
domineerivamad kui teised. Sagedusanalüüsiks kasutatakse oktaavi või 1/3 oktaavi filtreid.
Fourier rida või filtreid tuleb kasutada müra iseloomu analüüsiks.
Sageduskorrektsioon on lihtne lähenemine eri sageduste komponentide hindamiseks ja
iselomustamiseks ühe arvuga.
A-korrektsiooni kasutatakse hindamiseks, mis on lähedane kõrva karakteristikule. Madalate
sageduste osakaal on väiksem kui keskmiste ja kõrgemate osakaal.
C-korrektsioon on enam-vähem ühesugune kõigi sageduste jaoks.

2.1.3. EKVIVALENTNE PIDEV HELIRÕHU TASE
Vastavalt energia jäävuse printsiibile, on müra efekt seotud heli energiaga. Seega, ekvivalentne
pidev helirõhu tase (LAeq, T) summeerib kogu energia ajaperioodil (T) ja annab ekvivalentse
taseme keskmisele heli energiale sellel ajaperioodil. See keskmine tase põhineb A-korrektsiooni
integreerimisel. Seega, LAeq;T on keskmine energia ekvivalent tase A-korrektsioonil
ajaperioodilt T.

2.1.4. MÜRAALIKA INDIVIDUAALNE MÜRA
Sageli on soov ja vajadus mõõta müra maksimaalset taset (LAmax).
Ühe liiklusvahendi müra mõõtmise korral tuleb LAmax mõõta kiirel (Fast) printsiibil, sest see
annab hea korrelatsiooni meie kuulmistajuga.

Väga lühikeste impulsside korral on vaja mõõta tippväärtust, et hinnata võimalikke riske. Kui
seda ei saa määrata, siis kasutatakse ajavahemikku 0,05 ms, selleks kasutatakse üldjuhul Ckorrektsiooni.
Üksikute mürasündmuste müra (SEL) mõõdetakse A-korrektsiooni keskväärtusega, - väärtus
üksiksündmusele arvutatud LAeq,T aja jooksul T. Mõningatel juhtudel on SEL määramine
eelistatud, sest ta on tuletatud kogu sündmusest ja mitte maksimumväärtusest. A-korrektsiooniga
SEL mõõtmine on näidanud mitteadekvaatset hinnangut komplekse impulssheli korral, SEL
väärtuste määramisel impulsshelide korral, nagu lõhketööd, on iseloomustavam C-korrektsiooni
kasutamine.

2.1.5. MÜRA MÕÕTMISE VALIK
Pideva müra mõõtmiseks kasutatakse LAeq,T (liiklusmüra, enamus tööstusmürast,
ventilatsioonisüsteemide müra ehitistes. Kui pidevale mürale lisandub veel muu müra, nt lennuvõi raudteeliikluse müra, kasutatakse lisaks LAeq,T -le veel ka individuaalse müra mõõtmist
(LAmax või SEL).
Varem iseloomustati muutuvat mürataset protsendiga, mis on tuletatud statistilisest jaotusest.
Näiteks, L10 näitab, et A-korrektsiooni tase ületab 10 % ajast piirnormi. L10 kasutati laialt
liiklusmüra määramiseks, mis on korreleeritav individuaalsete sündmustega, nagu LAmax ja
SEL. L90 või L95 võib kasutada kui potentsiaalset segavat kohalikku mõju sisaldava tausta
helirõhu kirjeldust.

2.1.6. HELI JA MÜRA
Füüsikaliselt ei ole vahet helil ja müral: heli tajumine on aju psühholoogiline protsess. Helilained
on klassifitseeritud kui „tervik, mis on rohkem kui osade summa” ja jaotatud müraks, muusikaks
kõneks jne. Järelikult, on võimatu defineerida müra lähtudes füüsikalistest parameetritest.
Praktiliselt defineeritakse müra kui soovimatut heli. Peale selle, müra võib halvasti mõjutada
tervist akustilise energia vormis.

2.2. MÜRA ALLIKAS
Kirjeldatakse erinevaid müra allikaid, tööstus- ja transpordimüra, olme- ja puhkeasutuste müra.
Erinevate müraallikate LAeq,T võrdsed väärtused võivad olla inimese poolt täiesti erineva

tajumisega mürad.

2.2.1. TÖÖSTUSMÜRA
Tööstusseadmed tekitavad tõsise müraprobleemi nii siseruumides kui ka väliskeskkonnas.
Seadmete müratase sõltub üldjuhul nende võimsusest ja seadmete müras domineerivad madalad
ja kõrged sagedused, tooni komponendid on impulsid või ebameeldivad ja katkevad ajalised
helid. Pöörlevad masinad genereerivad heli, mis sisaldavad tonaalseid komponente;
pneumaatilised seadmed genereerivad laia sagedusega müra. Kõrge heli rõhk on põhjustatud
seadme komponentidest või gaasi kiirest liikumisest (näiteks ventilaatorid), või operatsioonidest,
mis sisaldavad mehhaanilist mõju (näiteks pressimine, neetimine).
Tööstusmüra vähendamise võimalus - seadmed peavad töötama vaikselt.
Paiksed installeeritud seadmed, tehased ja ehitusplatsid, soojuspumbad ja ventilatsiooniseadmed
mõjuvad lähedal asuvatele elanikkonnale. Müra vähendamist võib saavutada vaiksemate
seadmetega või maaala tsoneerimisega, passiivsete (müra isoleeritud, kabiinid) ja aktiivsete müra
vähendamise meetmetaga või ajalise piiranguga.

2.2.2. TRANSPORDI MÜRA
Transpordimüra (maantee, raudtee ja õhuliiklus) on peamine keskkonna müra allikas. Üldiselt,
suurem ja raskem transpordivahend tekitab rohkem müra kui väiksem ja kergem. Erandiks on
helikopterid ja 2 ja 3-rattalised autod.
Autode müra on põhjustatud mootorist, ning hõõrdumisest auto kere, tee ja õhu vahel. Kiirusel
60 km/h ja rohkem on rataste ja tee vaheline müra suurem kui mootori oma. Selle faktori
füüsikaline sisu on veel avamata.
Liikluse helirõhk on prognoositav liiklustihedusest, kiirusest, raskeveokite osakaalust ja tee
pinnakattest. Probleem tekib piirkondades, kus muutub mootori kiirus ja võimsus, nagu
valgusfooride, teetõusude, ristmike piirkonnas või topograafia ja meteoroloogilised tingimused
(näiteks mägede piirkonnas).
Raudtee müra sõltub rongi kiirusest, mootori tüübist, vagunitest, rööbastest ja nende alusest,
rataste ja rööbaste karedusest. Väikese raadiusega kurvid, mis on tüüpilised linnatranspordile,
annavad suurt kõrgsageduslikku müra, tuntud kui rataste vingumine. Müra tekib jaamades, kus
töötavad mootorid, viled ja valjuhääldid, on manööverdushoov. Kiirrongid põhjustavad

spetsiifilist müra, kuid mitte impulssmüra, mis kiiresti kasvab. Kiirusel üle 250 km/h
kõrgsageduslik müra suureneb ja on sarnane ülelendavate lennukite mürale. Eriline probleem
tekib tunnelites, orgudes või piirkondades, kus pinnase tingimused aitavad genereerida
vibratsioone. Kiirrongide müra kaugele levik põhjustab probleeme tulevikus.
Õhuliiklus, nii reisi- kui ka militaarsed lennud, põhjustavad olulist müra. Lennukite õhkutõus
põhjustab intensiivset müra, sealhulgas vibratsioone ja kahinaid. Maandumine põhjustab müra
madalates lennukoridorides. Müra on põhjustatud maandumismehhanismidest ja võimsuse
automaatreguleerimisest ning mootori reverseerimisest. Üldiselt, suurem ja raskem lennuk
põhjustab rohkem müra kui väiksem.
Müra tekkimine vanematel lennukitel on põhjustatud turbulentsist, mida on märgatavalt
vähendatud kaasaegsetes lennukites. Üks müra allikas on ventilaator, lisaks maandumine ja sõit
maapinnal. Kaheastmeline turbomootor annab suhteliselt kõrget tonaalset müra. Helirõhu tase
sõltub lennukite arvust, nende tüübist, lennuteest, tõusudest ja maandumistest ning atmosfääri
tingimustest. Suur müraprobleem on seotud helikopteritega ja väikeste eralennukitega.
Spetsiaalne müraprobleem tekib lennuki sees, mis on põhjustatud vibratsioonidest. Müra tuleviku
ülehelikiirusega lennukite korral on teadmata.
Ülehelikiirusega lennuki korral müra on põhjustatud õhu lööklainest, mis lendab kiiremini kui on
heli kiirus õhus. Lööklaine heli on kuuldav 50 km kaugusele, sõltudes lennu kõrgusest ja lennuki
mõõtmetest. Helilaine on kuuldav kui kahekordne heli. Suure intensiivsuse korral võib ta
kahjustada ehitisi.
Militaarsete lennuväljade mõju on sarnane reisilennuväljadele. Näiteks öistel lendudel,
treeningutel, katkestatud tõusudel ja maandumistel (nõnda nimetatud „puuduta ja mine“) või
madallendudel. Eriolukordades, sõjad, sõjalised tegevused jne tekitavad erimüra raskemasinad
(tankid), helikopterid, erinevad tulirelvad.

2.2.3. EHITUS- JA TEENIDUSMÜRA
Ehitus- ja kaevetööd võivad põhjustada müra, mis tuleb kraanadest, tsemendi segistitest,
keevitamisest, puurimisest ja teistest töödest. Ehitusseadmed on sageli kehvasti varjestatud ja
hooldatud ning tööde teostamisel mõnikord ei jälgita võimalikku müra levikut. Tänavateenindus,
nagu prügivedu ja teede puhastus võib samuti põhjustada müra teket. Ventilatsioonisüsteemid ja
konditsioneerid, torujuhtmed, soojuspumbad, pumbasüsteemid, liftid ja muud seadmed võivad
ohustada samuti oma töömüraga ümbritsevat keskkonda.

2.2.4. OLME- JA PUHKUSEMÜRA
Elurajoonides tekib müra:
 mehhaanilistest seadmetest (soojuspumbad, ventilatsioonisüsteemid),
 liiklusest,
 inimesteomavahelisest kõnest,
 muusikast,
 meelelahutusüritustest,
 teistest allikatest (nt majapidamismasinad).
Müra madalsageduslik komponent, nt müra ventilatsioonisüsteemist, võib põhjustada oma leviku
eripärast tugevamat müra kui kõrgemate sagedustega helid.
Puhkeajal on suurenenud võimsate masinate kasutamine, näiteks mootorispordis kasutatavad
sõidukid, mootorpaadid, veesuusatamine jne. põhjustavad märgatava müra, laskesport mitte
ainult ei tekita müra, vaid rikub oluliselt ka kuulmist. Müra häiringut võivad põhjustada ka
tennise mängimine, kirikukellade helistamine ja teised religioossed tegevused.
Intensiivset müra põhjustavad vabaõhukontserdid, ilutulestik ja pidustused, millega kaasneb
sageli ka liiklusmüraga.
Kuulmiskahjustust võivad põhjustada intensiivsed helid kõrvaklappides või laste mänguasjadest
tulenevad helid.

2.3. MÜRA OLEMUSE KEERUKUS JA PRAKTILINE JÄRELMÕJU

2.3.1. PROBLEEMI OLEMUS
Keskkonnamüra kirjeldamiseks on palju erinevaid karakteristikuid:
 helirõhu taseme muutus ajas - minutite ja sekundite jooksul, sesoonselt kuude lõikes,
näiteks oluliselt ja kiiresti muutuvat helirõhku põhjustab madalalt lendava reaktiivlennuk,
 müra sagedus määrab müra mõju inimestele,
 mürasündmuste arv on samuti oluline häiringutegur.
Müra karakteristikute kombinatsioon määrab keskkonnamüra mõju inimestele - toime võib olla:
•
häiriv,

•
•
•
•
•

magamist segav,
kõne segav,
stressi suurendaja,
kuulmist kahjustav või
põhjustada teisi tervisega seotud probleeme.

Seega keskkonnamüra erinevate karakteristikute vahel on mitmene seos põhjustades ka erinevat
mõju inimestele, kuid kahjuks veel ei teata täielikult neid seoseid.
Praktikas kasutatakse kindlaid hinnatavaid karakteristikuid, mis iseloomustavad antud
mürasituatsiooni:
 LAeq,T pideva müra jaoks,
 LAmax või SEL mittepideva müra jaoks
Need suurused on määratavad lihtsate mõõtmisviisidega ning on seega oma lihtsuse ja odavusega
kasutusele võtud, selline lähenemine aga eirab müra teisi karakteristikuid.

2.3.2. AJAFAKTOR
Müra muutused ajas on seotud müra ärritava omadusega.
Müra hindamisel on aluseks võrdse energia printsiip - kogu müra efekt on proportisonaalne kogu
energiaga mida inimene tunnetab heli kuulmise jooksul - sarnast toimet avaldavad organismile
sama energiat kandev ühtlane müra ja ajas muutuv müra.
LAeq,T on hea indikaator intensiivse liikluse korral ärritava mõju hindamiseks lähedalolevale
elanikkonnale, kuid ei ole eriti iselomustav magamise häiringu hindamiseks, kui lendavad üle
vaid mõned mürarikkad lennukid. Selleks on otstarbekas kasutada heli maksimaalset rõhku ja
sündmuste arvu.
LAeqT kasutamine on üldiselt heakskiidetud lähenemine, ta on oluline mõõtmise piirangute ja
vigade hinnanguks. On võimalik, et ajalised muutused aitavad seletada erinevate ärritajate poolt
põhjustatud võrdse LAeqT taseme erinevusi, nt maantee, rongi ja lennukite müra.
Perioodiliselt muutuvad helirõhu tasemed ajas suurendavad ärritust. Näiteks, perioodiline tuikav
või pulseeriv müra võib rohkem mõjuda kui pidev müra, mida iseloomustab sarnane helirõhutase.
Uuringud näitavad, et periood 4 korda sekundis on häirivaim ning kiirelt vahelduv müra on
häirivam, kui ühtlane müra, mida iseloomustab sama LAeqT.

LAeqT võib arvutada erinevatele kindlatele ajaperioodidele. Üldiselt arvutatakse LAeqT nii
päeva kui öö kohta. Kombineerides päeva ja öö LAeqT, eeldatakse, et inimesed on öösel
tundlikumad. Korrektsioon tuleb lisada öise aja LAeqT, kui kasutatakse 24 tundi iseloomustavaid
suurusi. Näiteks, kasutatakse öise aja korrektsiooni 10 dB, on välja pakutud ka teisi öö
korrektsioone, kuid võimatu on täpselt määrata optimaalset väärtus, sest suured kõrvalekalded
olenevalt inimeste grupist. Öökorrektsioon on ette nähtud selleks, et näidata inimeste
tundlikkuse kasvu öösel.

2.3.3. SAGEDUS JA VALJUS
Müra iseloomustatakse sagedusega. Iga sageduse osakaalu määramiseks müras analüüsitakse
müra spektrit.
Erinevate sageduste mõju inimestele on lihtne hinnata A-korrektsiooniga, mis vastab inimese
kuulmise karakteristikule laia sageduse ja helirõhu diapasoonis. A-korrektsioon on laialt levinud,
sest see võimaldab iseloomustada müra erinevate sageduste mõju ühe arvulise näitajaga. Neid
võrdse valjuse samatugevusjooni võib kasutada ühe sagedusega heli tajumise kirjeldamiseks.
Kompleksseks heli iseloomustamiseks on keerukamad protseduurid, mis sisaldavad heli
iseloomustamist kriitilises lainealas ja lainealade vastastikuses toimes.
Müra iseloomu paremaks määramiseks on läbi viidud palju uuringuid, mis võrdlevad erinevate
mürakorrektsioonidega saadud tulemusi (A-korrektsiooni seost teiste sageduskorrektsioonidega),
et vaadelda probleemi kompleksselt, arvestades heli tugevust ja tajutavat helitaset. Võrdlus sõltub
konkreetsest efektist, aga üldiselt on korrelatsioon kompleksmõõtmisteste ja subjektiivse skaala
vahel nõrk. A-korrektsiooni on kritiseeritud, et ei ole täpne indikaator tugevate, madalsageduslike
helide efekti jaoks. Mõõdetud müra iseloomustavate parameetrite toime prognoosiviga on
harilikult väiksem kui erinevused indiviidide individuaalse tundlikkuse vahel.
Võrdse helitugevuse korral on müra tajutav erinevalt, sellise olukorra hindamiseks on olemas
teisi meetodeid, müra hindamisel ei ole piiranguid keerukuse ja mõõtmiste arvu kohta.

2.3.4. ÜMBRITSEVA MÜRATASEME MÕJU
Uuringud on näidanud, et müra ärritav efekt sõltub sellest, kui palju müra ületab ärritusläve. On
näidatud, et see sõltuvus kehtib konstantse mürataseme korral, kuid mitte perioodiliselt ajas
muutva müra korral, näiteks lennumüra korral. Lennuki ülelennu korral alati toimub teatud aja
jooksul lubatud mürataseme ületamist, kuid selline mõju on nõrgem kui ühtlaselt kõrge
mürataseme korral.

2.3.5. MÜRA TÜÜBID
Uuringutest on tulenenud, et samal tasemel olevad erinevad müratüübid tekitavad erinevaid
ärritusi, näiteks, samal tasemel olev LAeqT lennukite müra ja liiklusmüra korral ei põhjusta
inimestele sarnast ärritust. See näitab, et indikaator LAeqT ei iseloomusta täielikult müra ja ei
kata täielikult müra karakteristikuid, mis iseloomustavad häiringut. On ka võimalus, et selliseid
erinevusi võib omistada teistele faktoritele, mida ei kasutata müra karakteristikutena. Näiteks on
teada, et lennukite müra avaldab rohkem negatiivset mõju, sest kaasneb hirm lennuõnnetuse ees.

2.3.6. INDIVIDUAALSED ERINEVUSED
Inimeste tundlikkus müra häiringu vastu on erinev, erinev on ka inimeste tundlikkus sama müra
korral. Individuaalsed erinevused võivad olla küllaltki suured ja üldise hinnangu saamiseks sama
helirõhu tasemel on kasulik vaadelda grupi keskmisi näitajaid. Ärrituste uurimisel on kõrge
ärritavusega inimeste protsent indikaatoriks, mis korreleerub paremini helirõhu tasemega.

2.3.7. SOOVITUSED
Enamustel juhtudel meil ei ole eriti täpseid mõõtmisi selle kohta, kuidas avaldub ärritus. Praktika
eeldab, et võrdse energia printsiip on kehtiv enamuste mürade kohta, lihtne LAeqT on sobiv
parameeter. Kui müra koosneb väikesest arvust mürasündmustest, A-korrektsiooni maksimaalne
tase (LAmax) on parim indikaator unehäiringu ja teiste tegevuste häiringu määramiseks. Peale
selle, enamustel juhtudel heli A-korrektsioon (SEL) on hea indikaator üksikute mürasündmuste
jaoks, sest ta baseerub kogu sündmuste integreerimisele.

2.4. MÕÕTMISE TULEMUSED

2.4.1. MÕÕTMISE EESMÄRK
Müra mõõtmise detailid peab planeerima vastavalt eesmärgile, tüüpilised eesmärgid on:
 Mõju uurimine
 Uuritavate isikute hindamine








Vastavus õigusaktidele
Maa kasutamise planeerimine ja keskkonnamõju hindamine
Mõõtmisjuhendi määratlemine
Kalibreerimine ja tulemuste kontroll
Uuringute kontroll
Arengusuuna seire

Mõõtmiste eesmärgiga peavad olema vastavuses valimi määramine, mõõtmiskoht, mõõtmise
tüüp ja seadmete valik.

2.4.2. MÕÕTEVAHENDID
Helirõhu mõõtmisel on kriitiliseks seadmeks mikrofon, sest seda on raske teha samasuguse
täpsusega kui teisi elektroonilisi seadmeid, ehk vastupidi, ei ole keerukas teha elektroonilisi
seadmeid mikrofonile soovitava tundlikkuse ja sageduskarakteristikuga. Mikrofonide madal
kvaliteet annab suhteliselt ebapiisava tundlikkuse, mis ei võimalda mõõta madalaid helirõhke,
samuti väga kõrgeid helirõhke heliallika läheduses. Mikrofonidel on halb sageduskarakteristik,
sellised mikrofonid on kasutatavad A-korrektsiooni korral, kuid neid ei soovitata täpseks
mõõtmiseks ega heli sagedusanalüüsiks,
Helirõhu mõõtmise seadmed sisaldavad harilikult A- ja C- korrektsiooni ja võivad sisaldada ka
lineaarset korrektsiooni.
Lineaarne korrektsioon ei ole määratletud standardis ja praktikas on selle kasutamine piiratud
mikrofoni kvaliteediga.
Sageduskorrektsiooni kasutatakse keerukamates helirõhu mõõtmise seadmetes ning see koosneb
reast standardsetest filtritest, mis võimaldavad sagedusanalüüsi.
Akustilisteks mõõtmisteks oktaav ja 1/3 oktaavi piirkonnas mõõtmise filtrid on laialt kasutatavad
ja vastavad standardile.
Hetkeline helirõhk on seotud ajateguriga. Eelpoolnimetatud mõõteseadmed sisaldavad kiiret
(Fast) ja aeglast (Slow) mõõtmisvõimalust. Kiire mõõtmise ajakonstant 0,125 s ja vastab inimese
kõrva tundlikkusele, aeglane vastab ajakonstandile 1 s ja see on vana mõõtmisviis ning
võimaldab kiiresti määrata helirõhu keskmist väärtust.
Mõõteseadme tüüp 2 on sobilik laia riba A-korrektsiooni mõõtmiseks, kus ei ole eriti vaja
täpsust ja väga aeglased helirõhu tasemed ei ole mõõdetavad.
Mõõteseadmed tüüpi 1 on kallimad ja kasutatakse seal, kus vajatakse täpsust ja sagedusanalüüsi.
Kaasaegsed helirõhu mõõteseadmed võimaldavad integreerida helirõhu taset etteantud

ajavahemikus ning võivad omada keerulisi digitaalsetid lisaseadmeid. Nad võimaldavad otseselt
saada LAeqT väärtus soovitavas ajavahemikus T, arvuti olemasolul helirõhu mõõtjas võib läbi
viia kompleksseid mõõtmisi ja saadud andmeid säilitada. Näiteks, mõned mõõteriistad võivad
määrata statistilist jaotumist antud perioodil, LAeqT. Käesoleval ajal kaasaskantavad seadmed
võimaldavad määrata helitugevuse parameetreid reaalses ajas.

2.4.3. MÕÕTEKOHT
Kui ei ole määratud teistmoodi, siis on otstarbekas mõõta müra vastuvõtja juures. Näiteks,
liiklusmüra on soovitav mõõta elumajade lähedal, mitte tee ääres. Kui keskkonnamüra on
mõõdetud müra allika juures, siis on võimalik hinnata ta levimist ja mõju teatud koha suhtes.
Heli levimine on keeruline protsess ja helirõhu taseme määramine teatud kaugusel müra allikast
toob vältimatult sisse vea. Viga on välditav, kui mõõdetakse soovitud punktis.
Mõõtekoht valitakse selline, et heliallikas oleks näha ja heli levimine mikrofoni ei ole
blokeeritud, et helirõhu tase võiks väheneda. Näiteks lennukimüra mõõtmine peab toimuma maja
selle külje poolt, kust poolt müra tuleb. Mikrofoni asupaik ehitiste fassaadide ja peegelduvate
pindade suhtes on tähtis ja mõjutab oluliselt mõõdetavat helirõhu taset. Kui mikrofon asetseb
mitme meetri kaugusel peegelduvast pinnast, siis annab ta õige tulemi. Kui mikrofon on
paigutatud peegelduvale pinnale, näiteks ehitise fassaadile, siis helirõhu tase suureneb 6 dB, sest
otsesed ja peegeldunud lained liituvad. Standard soovitab 2 m kaugusel fassaadidest 3 dB
korrektsiooni. Fassaadi peegeldumise efekti tuleb arvestada tegeliku helitaseme määramisel. Kui
mikrofoni asetamine vastuvõtja lähedusse on soovitav, siis ta viib tulemustele, mida loetakse
õigeks. Kui mõõtmine viiakse läbi siseruumides, siis tuleb seda teostada mitmetes punktides, et
saada keskmist tulemust. Teistes situatsioonides tuleb mõõtmist viia läbi ohtlikes punktides.

2.4.4. VALIK
Paljud keskkonnamürad muutuvad ajas, päeva jooksul või sõltuvalt aastaajast. Näiteks
liiklusmüra on tugevam mõne tunni jooksul päevas ja vaiksem öösel, lennumüra muutub
aastaajast seoses lendude arvuga. Pidevat müra seiret teostatakse suurte lennuväljade ümbruses.
On võimatu mõõta mürataset pidevalt pika aja jooksul paljudes erinevates kohtades.
Liiklusmüra määramiseks kasutatakse erinevaid skeeme, mis annavad päeval 2-3 dB LAeqT vea
ja öösel suurema, need vead on seotud helirõhu statistilise jaotusega. Liiklusmüra viga on erinev
teiste mürade poolt põhjustatud müradest, sest nende muutused ajas on erinevad. Raske on
hinnata aastaaegadest sõltuvat müra. Mõõtes keskkonnamüra, on tähtis, et ta oleks kvaliteetne
kogu muutuste skaalas, sealhulgas arvestades müra muutust ja levimist sõltuvalt atmosfääri
tingimustest.

2.4.5. KALIBREERIMINE JA KVALITEEDI KINDLUSTAMINE
Helirõhu seadmeid kalibreeritakse väikeste, kalibreeritud heliallikatega. Need seadmed on
paigutatud mikrofoni ja annavad teatud helirõhu taseme teatud täpsusega. Kalibreerimist tuleb
läbi viia igal mõõtmise päeval ja vajadusel enne mõõtmist, kui on võimalus, et tundlikkus on
muutunud. Aasta kalibreerimise plaan peab toimuma vastavalt standardile.

2.5. ALLIKA KARAKTERISTIKUD JA HELI LEVIMINE
Müra hindamisel on tähtis täpsustada keskkonnamüra allikaid ja müralainete levimist. Tuleb
vaadelda müra mõõtmise suuna tundlikkust, ajalist muutumist ja sagedust, kui see on ebaharilik,
on mõju oodatust suurem. Enamus keskkonnamürast on suunatundlik ja sisaldab liiklusmüra,
lennumüra, rongimüra, tööstusmüra, meelelahusmürasid ja palju muud müra. Need
keskkonnamürad on tekitatud erinevate allikate poolt, kusjuures paljudel juhtudel on allikad
liikuvad. Seega tuleb vaadelda nii individuaalsete allikate ja kombineeritud allikate
karakteristikuid
Näiteks vaatleme ühe liiklusvahendi heli kiirgust või liiklusvahendite rivi teel. Ideaalse
punktallika heli levib sfääriliselt ja helirõhu tase väheneb 6 dB kauguse kahekordsel
suurenemisel. Joonlevimisel või individuaalsel liikumisel antud punktist mööda, levib heli
silindriliselt ja väheneb 3 dB vahemaa kahekordistumisel. Seega on vahe heli levikul ideaalse
punktallika ja liikuva allika vahel. On võimatu adekvaatselt hinnata müra fikseeritud allikast
ühest kohast, on tähtis mõõta müra paljudest suundadest. Kui üksik heliallikas liigub, tuleb
mõõta kogu möödumise jooksul, arvestada heli muutust nii suunas kui ka ajas.
Praktilistel juhtudel see lihtne levik on mõjutatud maapinna peegeldustest. Loodetakse, et heli
levimine avatud maapinnal, nagu heinamaa, osa energiat adsorbeeritakse ja helirõhk väheneb
kiiresti kauguse suurenemisel. See on üldiselt tõsi, kuid protsess on keerukas. Otsene ja
maapinnalt peegeldunud laine kombineeruvad, mis võib kustuda teatud kindlaid sagedusi, ning
mitte teisi sagedusi. Lühidistantsil muudab interferents heli. Pikal distantsil (100 m ja rohkem),
on helilaine mõjutatud ümbritseva keskkonna poolt. Temperatuuri ja tuule gradiendid ja
turbulents avaldavad mõju helirõhule. Temperatuuri ja tuule gradient põhjustab heli kaldumist
üles- ja allapoole, põhjustades helirõhu suurenemise või vähenemise. Atmosfääri turbulents võib
juhuslikult mõjutada heli, interferents koos levimissuunaga võib vähendada teda. Kõrged
sagedused neelduvad õhus, sõltudes temperatuurist ja niiskusest. Kuna seal on keerulised efektid,
on võimatu täpselt ennustada helirõhu taset kaugel heliallikast.
Kasutades otsese laine leviku piiramiseks barjääre või ekraane, väheneb laine levik. Laine

levimise nõrgenemise efekt ekraani korral on piiratud heli energiaga, mis peegeldub või paindub.
Ekraan on efektiivne kõrgete sageduste korral, kui asetseb allika või vastuvõtja juures;
väheefektiivne, kui kaugel allikast. Kõrgem ekraan on parem, praktiliselt saavutades kuni 10 dB
vähenemise. Ekraanis ei tohi olla tühimikke ja see peab omama adekvaatset massi pindalaühiku
kohta. Pikk ehitis on efektiivne ekraan, kuid tühimikud ehitiste vahel vähendavad heli
nõrgenemist.
Mõningatel juhtudel on otstarbekas hinnata keskkonna helirõhku, kasutades matemaatilisi
mudeleid. Arvutiprogrammid peavad esiteks modelleerima heliallika karakteristikud ja siis
määrama heli levimise võimalused. Selline prognoosimeetod omab eeliseid, kuid seal võib olla
määramatusi. Arvutusmeetodid on asjakohased liiklus- ja lennumüra uurimiseks, sest on
võimalik luua andmebaas iga allika jaoks eraldi. Muutuva müra korral, nagu tööstusmüra, on
vajalik esialgu kirjeldada müraallikad. Mudel summeerib erinevad allikad ja arvutab, kuidas
müra levib. Heli levimise hindamise tehnikat parandatakse kogu aeg, samuti paraneb meetodite
täpsus. Need mudelid on kasulikud paljude müraallikate korral antud ajavahemikus. Näiteks,
lennumüra mudel prognoosib üksikutest allikatest koosnevat keskmist müra aasta jooksul.
Niisugused mudelid annavad pildi mürast lennujaama ümbruses. See on odavam, kui mõõtmine.
Mudelid on keerulised ja vajavad kasutamisel kogemust ning täpset andmebaasi. Kuna need
mudelid on arengujärgus, siis tuleb kinnitada tulemusi mõõtmistega.

2.6. HELI ÜLEKANNE EHITISSE JA VÄLITINGIMUSTES
Keskkonnamüra allikas asub väljaspool ehitist. Näiteks liiklusvahendid - autod, lennukid, rongid.
Müra levib ruumidesse, majadesse. Vaja on teada, kuidas müra kandub ehitistesse s.t. müra
leviminst õhus majade vahel, läbi seinte ja lagede ning seejärel siseruumides, kus on samuti
müraallikad ja õhus edasi kanduvad helid.
Majade seintest läbitulevat müra hinnatakse vähenemisindeksiga. See indeks, ülekande kadu, on
defineeritud kui kümnendlogaritm suhtest allikas-edasikande võimsus ja kirjeldatakse
detsibellides, kui palju ta väheneb. See indeks suureneb müra sageduse ja ehitise konstruktsiooni
massiga. Raskemad ja massiivsemad konstruktsioonid omavad suuremat vähenemist. Kui heli
ülekandumist läbi seinte ei ole võimalik piirata, siis tuleb kasutada kahte paneeli, mis tuleb
isoleerida vibratsioonide vähendamiseks ja nende vahelistes tühimikes peab olema helisummutav
materjal. See annab suurema efekti. Kuna heli neeldumine on suurem suurtel sagedustel, siis
probleem on madalate sagedustega, kus keskkonnamüra allikad tekitavad suhteliselt kõrget
helirõhu taset.
Heli sumbumine ehitistes määratakse standardse laboratoorse testiga, kus testitav paneel on kahe
kambri vahel. Selles testis on mõlemas kambris heli hajunud, on arvutatud heli sumbuvustegur
kui heli rõhkude vahe, lisaks katseseadme korrektsioon, mis sõltub pinnast ja neeldumisest.
Ehituse heli neeldumine määratakse kohapeal, mõõtes loomulikku müra või testmüra
valjuhääldist, mõlemal juhul peab seinast läbikandunud müra olema suurem kui teised mürad

vastuvõturuumis. Heli levimisel väljast sisse, mõõdetud heli sumbuvuse indeks sõltub heli
langemisnurgast aga ka mikrofoni asukohast. Korrektsiooniks kasutatakse välismõõtmistel 6 dB,
mis arvestab peegeldumist.
Ehitiste seinte sumbuvus on määratud paljudest teguritest, näiteks, sein, kus on aknad, uksed ja
teised elemendid, mille sumbuvustegurit on vaja teada, kogusumbuvus arvutatakse kogu pinna
kohta kaalutud pinna suhtes. Fassaadi osad, nagu massiivsed seinad, on efektiivsed
helisummutid. Kogu fassaadi helisumbuvusindeks on väiksem, tänu akendele, ustele ja
ventilatsiooniavadele. Lahtiste akende indeks on 0 dB, kui aknaid on 10 % seina pindalast, ei
ületa helisumbuvuse indeks 10 dB, millest ei piisa.
Helisumbuvuse indeks mõõdetakse erinevate sageduste korral, mille alusel määratakse üks arv.
Kasutatakse ISO korrigeeritud indeksit (ISO 1996), ekvivalenti (ASTM), edasikandumise klassi
(ASTM 1994a). Hinnang on sobiv tüüpilise siseruumi müra jaoks, kus ei ole madalaid sagedusi.
Seega keskkonnamüra hindamisel ei ole sobiv hinnang ühe parameetriga. Lisaks ISO
protseduurile on olemas spektraalkorrektsioon, ette nähtud allikate korrigeerimiseks. Teisiti,
ASTM välis-sise heli ülekanne arvutatakse A- korrektsiooniga standardse spektri alusel (ASTM
1994b). Ehitise sees mõõdetakse heliisolatsiooni mõju indeks standardse allika jaoks ja
sumbuvus määratakse vastavalt ISO ja ASTM standarditele (ISO 1998; ASTM 1994c 1996).

2.7. SPETSIAALSED MÜRA MÕÕTMISED

2.7.1. TUGEVUS JA TAJUTUD HELI TASEMED
On olemas protseduurid, et määrata keerulise heli tugevus, need käsitlevad müra 1/3 oktaavi
spektrit, iga 1/3 oktaavi laineala määramisega. 1/3 oktaavi müraspekter on vajalik, et seda
võrrelda teise võrdse müratasemega. Individuaalne 1/3 oktaavi müra laineala on kombineeritud,
et anda kogu müratase (PNL), mis on vajalik müra täpseks hinnanguks. PNL mõõtja on ette
nähtud lennumüra määramiseks. PNL väärtus muutub ajas.
Näiteks lennuk lendab mõõtepunkti lähedal. Efektiivne müra mõjumise tase (EPNL) on tuletatud
PNL-ist ja määratud lennukite ülelennu hinnanguks. EPML-ile on lisatud aja ja tooni
korrektsioon. Ajakorrektsioon näitab, et mõju pikema aja jooksul on mõjuvam. Samasuguselt heli
spekter, kui on domineerivaid toone, on müra hinnatud ohtlikuma korrektsiooni korral.
Silmnähtav, et tooni korrektsioon ei ole alati edukas, EPNL on ette nähtud uute lennukite korral.
Täpsemad mõõtmised kindlustavad, et uute lennukite müra on kvaliteetselt hinnatud.

2.7.2. LENNUMÜRA MÕÕTMINE
Pikaajalise keskmise helirõhu mõõtmiseks lennujaamade lähedal on mitmed võimalused,
nendeks on erinevad sageduskorrektsioonid, erinevad taseme summeerimised ja sündmuste arv,
aga samuti erinevad ajakorrektsioonid. Enamus nendest baseeruvad A- või PNL-korrektsioonil.
Prognoosi suurte ebatäpsuste vältimiseks lennumüra hindamisel on põhjendatud PNL-i
korrektsiooni kasutamine.
Lennumüra määramine baseerub võrdse energia printsiibile ja meetodid summerivad kogu
energia lennukite ülelennul. Vanemad mõõtmised baseeruvad iga sündmuse tasemel ja
sündmuste arvul. Need asendatakse võrdse energia hüpoteesiga, nagu LaeqT, arvestades samal
ajal ka ajahinnanguid. Öise aja korrektsioon on 6-12 dB, mõnedes riikides kasutatakse keskmist
korrektsiooni.
Päeva-öö helirõhk Ldn on LAeqT, põhineb 10 dB öö korrektsioonil ja baseerub A-korrektsioonil
ning võrdse energia printsiibil. Müra prognooshinnang (NEF) baseerub EPNL üksiku lennuki
väärtustel ja sisaldab 12 dB öö korrektsiooni. See summeeritakse võrdse energia alusel.
Austraalias kasutatakse NEF-il 6 dB korrektsiooni nii öösel kui päeval, Saksamaa lennuvälja
ekvivalentne tase (LEQ(FLG)) baseerub A-korrektsioonil, kuid ei jälgi võrdse energia pritnsiipi.
Korrigeeritud ekvivalentne pidev tajutud müratase ülelennul on välja pakutud ICAO poolt ja
baseerub võrdse energia printsiibil ja maksimaalse PNL väärusel. Selle mõõtmise lähend on välja
pakutud Jaapanis ja baseerub A-korrektsiooni maksimumi tasemel. Müra arvulist indeksit NNI
kasutati Inglismaal ja see on tuletatud PNL maksimumi väärtusest, kuid see ei baseeru võrdse
energia printsiibil. NNI originaalset versiooni kasutati Šveitsis ja see baseerub A-korrektsiooni
maksimumi tasemel. Paljud riigid on muutnud seda, baseerudes võrdse energia printsiibil ja Akorrektsioonil.

2.7.3. IMPULSSMÜRA MÕÕTMINE
Impulssmüra, nagu tulirelvade lask, haamri löök, ilutulestik ja lõhketööd, müra ületab taustmüra
väga lühikese aja jooksul. Iga impulss kestab alla sekundi. Mõõtja „Fast” asendis fikseeritud
tulemus ei kajasta täpselt müra, mõõtmise aeg peab olema lühem. C-korrektsiooniga mõõtmine
sobib tulirelvade jaoks. Käesoleval ajal ei ole selle protsessi matemaatilist kirjeldust ja ei ole
universaalseid vastuvõetavaid protseduure impulssmüra hindamiseks.

2.7.4. KÕNE ARUSAADAVUSE MÕÕTMINE
Kõne arusaadavus sõltub kõne-müra vahekorrast. Kui kõne helitugevuse tase on vähemalt 15 dB
võrra suurem kui müra oma, siis kõne arusaadavus 1 m kaugusel on 100 %. Seda on kerge
hinnata A-korrektsiooni kõne-müra suhtena. Kõne arusaadavuse indeksi määramist (varem
artikuleerimise indeks) võib kasutada, kui 1/3 oktaavi laineala hindamine on võimalik.
Ruumis sõltub kõne arusaadavus ruumi omadustest. Ruumi akustilised omadusi hinnatakse kaja
ajaga. See on aeg, mille jooksul väheneb heli ruumis kuuldamatuks, kui müra allikas peatub.
Kõne optimaalne kaja aeg on määratud ruumi mõõtme funktsioonina. Suures ruumis,
loenguruum, teater, on soovitatav väärtus 0,6 s. Uuringud on näidanud, et kõne arusaadavus
korreleerub mõningate kombineeritud hinnangutega nagu kõne/müra suhe ja ruumi akustika.
Tuntud on kõne ülekandumise indeks (STI) või selle lühendatud versioon RASTI-st. Väike ruum,
nt klassiruum, kus on madal müratase ja optimaalne kõne arusaadavuse aeg, kindlustab hea kõne
arusaadavuse. Suurtes ruumides ja teatud eriolukordades aitab akustilisi omadusi hinnata
kaasaegne mõõtmistehnika.

2.7.5. VÄLISMÜRA HINDAMINE
Lihtsaim meetod välismüra hindamiseks on integreeritud A-korrektsiooni ALeqT kasutamine.
Selle meetodi puuduseks on müra erinevate tüüpide, eriti suurte madalsageduslike
komponentide, mittepiisav iseloomustamine. Müra komplekssed hinnangud baseeruvad oktaavi
sagedusriba lainealal. Müra oktaavi laineala helitase võrreldakse müra parameetritega ning selle
alusel on määratud üleüldine müra hinnang. Kaasajal on välja pakutud kaks uut müra
määramise skeemi - tasakaalustatud müra kriteeriumi protseduur ja ruumi kriteeriumi süsteem,
mis põhineb laiemal oktaavi lainealal - 16-8000 Hz. Nende meetodite kasutamine tagab
numbrilise ja tähelise müra hinnangu – hinnangu numbriline osa näitab kõne keskmiste
sageduste taset, mis on tähtis kommunikatsiooniks ja täheline heli sagedust - madal-, keskminevõi kõrgsageduslik.

2.8. KOKKUVÕTE
Enam-vähem pideva keskkonnamüra jaoks soovitatakse kasutada LaeqT, juhul kui ei ole põhjust
kasutada uusi meetodeid. LAeqT tuleb kasutada pideva müra jaoks, mis koosneb
individuaalsetest sündmustest koos juhusliku helitaseme muutumisega. Kui müra koosneb
väikesest arvust mürasündmustest, soovitatakse kasutada LAmax või SEL. Kuigi lihtsatel
mõõtmistel on teatud piirangud, on seal ka eeliseid, eriti ökonoomsus ja standardiseeritud

lähenemine.
Et paremini kirjeldada protsessi, peab helirõhu mõõtmine sisaldama kõiki muutusi ajas, nii müra
allikat kui ka levikut. Mõõtmised peab läbi viima vastuvõtja lähedal Mõõtmiste täpsus ja detailid
peavad olema kohandatud müra tüübile ja teistele iseärasustele. Kõne arusaadavuse hinnang,
lennu- või impulssmüra hindamine vajab spetsiaalsuseid. Kui inimene on ruumis ja müra
mõõdetakse väljaspool, tuleb määrata või mõõta seina sumbuvuse parameetrid.

3. MÜRA KAHJULIK MÕJU TERVISELE

3.1. SISSEJUHATUS
Igapäevase elu lahutamatu osa on helide vastuvõtmine ja tekitamine, kõne ja suhtlemine, helid
laste mängudest, muusika, käesolevas materjalis koondatakse tähelepanu heli - müra kahjulikule
mõjule.
Rahvusvahelise Terviseorganisatsiooni defineeritud mürakahjustus on organismi morfoloogia ja
psühholoogia muutus, mille tulemusena kahjustub kuulmisvõime või tekib stress või suureneb
organismi vastuvõtlikkus kahjulikele müraefektidele. Definitsioon sisaldab pöörduvate ja
pöördumatute füüsiliste, psühholoogiliste või sotsiaalsete funktsioonide kahjustumise võimalusi mõju kuulmisele, kõnele, puhkusele ja magamise häirimisele, psühhofüsioloogiale, vaimsele
tervisele, elanike käitumisele ja ärritatavusele ja üldisele tegevusele. Müra suhtes on erinevad
tundlikud grupid, kellele toimivad erinevad kombineeritud heliefektid erinevatest müraallikatest.

3.2. MÜRAST TINGITUD KUULMISE KAHJUSTUS
Mürast tingitud kuulmiskahjustus on traditsiooniliselt defineeritud kui kuuldeläve ületamine.
Kuulmiskahjustust hinnatakse kuuldepiirkonna kuuldeläve määramisega audiomeetriga.
Kuulmise kahjustus on seisund, mis mõjutab inimese igapäevast elutegevuset, see väljendub
esmalt kõne arusaamises müra foonil, seejärel tekib kuulmise langus ka häiriva tausta
puudumisel. Kuulmiskahjustus on pöördumatu. Arenenud maades on keskkonnamüra kasva
kuulmisrisk, mis areneb üha kiiremini kui töökeskkonnamüra. Sajandivahetusel oli Maailma
Terviseorganisatsiooni hinnangul maailmas 120 miljonit kuulmishäiretega inimest, on jõutud
järeldusele, et mehed ja naised on võrdselt riskialdid.

Lisaks mürast tingitud kuulmishäiretele on kuulmishäired on põhjustatud mitmetest haigustest,
tööstuskemikaalidest (ototoksilised kemikaalid), ravimitest, traumadest ja pärilikkusest, kuulmise
alanemine on seotud ka vanusega. Kaasaegsed teadmised müra mõju psühholoogilisest efektist
põhinevad laboratoorsetel loomkatsetel. Morfoloogiline muutus tekib on sise- ja väliskõrvas, kus
tekkivad muutused on juba pöördumatud. Pikaajalise müraga kokkupuute korral tekib
kuulmiselundi kahjustus, mis on seotud kõrgsagedushelide ülekande puudumisega
ISO standard statistilisest kuulmiskahjustusest määrab, et kuulmiskahjustusega elanikkond
suureneb sõltudes LAeqT,8h väärtusest ja mõjumise ajast aastates. Seega, kõrgete LAeqT,8h
väärtustel avaldab kuulmiskahjustuse tekkele olulist mõju individuaalne vastuvõtlikkus ehk
müra toime korral 8-16 tundi on kuulmiskahjustus määratud LaeqT,8h. LAeqT,8h kohaldamisel
aja jooksul, mis erineb 8 tunnist, on kasutatav võrdse energia printsiip.
Näiteks kuulmiskahjustus 16 tunni müra toime korral päevas on ekvivalentne LAeqT,8h + 3 dB
(LAeqT,16h = LAeqT,8h + 10*log10 (16/8) = LAeqT,8h + 3 dB. 24 tunni jaoks LAeqT,8h + 5
dB.
Kuna meetod on määratud ISO standardiga, on see ainuke universaalne meetod töökeskkonnast
tingitud kuulmishäire määramiseks ning on püütud hinnata, kas see meetod sobib ka
keskkonnamüra ja puhkusemüra korral. Tulirelvade mürast LAeqT,24h kuni 80 dB, on
mürakahjustus sama kui ekvivalentsest töökeskkonna mürast. Mürakahjustust noortel inimestel
ja lastel üle 12 aasta, hinnatakse LAeqT,24h erinevate keskkonna- ja puhkusemüra variantides
see hinnang sisaldab ka pop-muusika hindamist diskoteekides ja kontsertidel, kõrvaklappidest,
puhkpillidest ja sümfooniaorkestrist. Tulemused on kooskõlas ISO standardiga prognoositud
väärtustega.
Kui teatud karakteristikutega (aeg ja tase) müra on seotud kuulmiskahjustustega, siis on olemas
mitte tööga seotud müra mõju, mis ei ole hästi iseloomustatud. Need on tulirelvade,
mootorrataste, videomängude, kontsertide ja kõrvaklappidega kuulatava muusika, mänguasjade
ja ilutulestiku poolt tekitatud helid. Kuigi nende karakteristikud on täpselt teadmata, on arvata, et
LAeqT,24h ületab 10 dB.
Epidemioloogilised uuringud on näidanud, et LAeqT,24h alla 70 dB, on kuulmishäire tekkimine
ebatõenäoline. Andmed näitavad, et keskkonna- ja puhkusemüra LAeqT,24h < 70 dB ei põhjusta
kuulmiskahjustust 95 % inimestest ning seega kinnitavad uuringud, et ISO standard on kasutatav
nii keskkonna- ja puhkusemüra hindamiseks, kui ka töökeskkonnamüra hindamiseks.
Mürakahjustuse hindamisel tuleb arvestada:
 Loomkatsed näitavad, et lapsed on müra suhtes haavatavamad kui täiskasvanud
 Väga kõrgel hetkelisel mürarõhu tasemel võivad tekkida mehaanilised kahjustused.
Töömüra tipppiirnorm on 140 dB, sama piir on kehtiv täiskasvanutele keskkonna- ja
puhkusemüra jaoks. Laste korral. arvestades nende mänge mürarikaste mänguasjadega ja

mürarõhu tase ei tohiks selle puhul ületada 120 dB.
 Tulirelvade müra LAeqT,24h üle 80 dB suurendab kuulmishäireid.
 Kuulmishäirete risk võib suureneda, kui müra on kombineeritud vibratsioonidega,
ravimitega või mõningate kemikaalidega. Sel juhul pikaajaline LAeqT,24h 70 dB võib
põhjustada juba väikest kuulmiskahjustust.
 Ei ole kindel, kas seos kuulmiskahjustuse ja müra vahel on ISO standardi alusel järgi on
kasutatav ka keskkonnamüra kiirel kasvamisel, näiteks sõjalennukite madalal lennul (75300 m kõrgusel), mil LAmax 110-130 dB ilmneb sekundi jooksul.
Harilikult kaasneb kuulmishäirega ebanormaalne helitugevuse taju, mis põhjustab ka näiteks
oma kõnetugevuse suurenemist. Kuulmise nõrgenemisel võivad mõningate helide tajumine olla
moonutatud.
Järgmine kahjustus, mis mürast võib tekkida, on tinnitus (helin kõrvades). Tinnitus on heli, mida
annab kõrv ise (psühholoogiline tinnitus). Tinnitus on tingitud harilikult tööst tingitud mürast ja
noortel võib see tekkida kuulates pop-kontserte ja diskomuusikat. Tinnitus võib olla mööduv,
kestes 24 tundi peale müra mõjumist või olla pidev. Mõnikord on tinnitus põhjustatud vere
liikumisest kõrvas.
Kuulmishäire avaldub igapäevases elus sotsiaalse takistusena, sest ei saada kõnest aru. Väikesed
kuulmiskahjustused (10 dB kuulmislangus, 1000-4000 Hz sagedusel, mõlemas kõrvas)
võimaldavad kõnest arusaamist, kui kuulmislangus ületab 30 dB (2000-4000 Hz sagedusel,
mõlemas kõrvas) on sotsiaalne takistus.
Varem oli kuulmiskahjustuse vältimiseks ette nähtud müra piirnorm LaeqT,8h määratud kõrge
tasemega müra ja impulssmüra korral. Universaalne piirnorm LAeqT,8h väärtusel 85 dB on
osaliselt õige rakendada arenevates maades, kus müra seire on puudulik.
Puuduvad täpsed seosed müra doosi ja elanikkonna kuulmiskahjustuste vahel. Piiratud andmeid
on teatud inimeste gruppide kohta. (teismelised, noored ja naised), arvestades, et võrdsustatud
heli energia printsiibiga, on kuulmishäire tekkimine LAeq,24h väärtus kuni 70 dBA kogu elu
jooksul ebareaalne. Kuulmishäirete vältimiseks ei tohi ületada impulssmüra 140 dBA
täiskasvanutel ja 120 dBA lastel.

3.3. KÕNEST ARUSAAMINE
Kõnest arusaamise vähenemine on inimestele puue, takistus ja käitumise muutus, vähendades
kontsentratsioonivõimet, tekitades väsimust, ebakindlust ja eneseusalduse puudust, ärritatavust,
arusaadamatust, töövõime vähenemist, suhtlemisprobleeme, stressi. Müra suhtes haavatavaid
inimesi on küllalt suur osa elanikkonnast, eriti tundlikud on eakad
ja lapsed ning

terviseprobleemidega inimesed.
Kõne energia on sagedustel 100-6000 Hz, kõige olulisem sageduste vahemik kõnest arusaamisel
on 300-3000 Hz. Kõnest arusaamist häirib nn ekraaniefekt ehk taustmüra. Mida kõrgem on
taustmüra, seda suuremat energiat peab kandma kõne ning seda suurem on kõne osa, mis on
kuulajale eristamatu. Keskkonnamüra võib ekraniseerida paljusid akustilisi signaale, mis on
vajalikud igapäevases elus, nagu uksekell, telefonihelin, kella äratus, tulekahju alarm ja teised
hoiatussignaalid. Ekraaniefekt mõjub kõnest arusaamist rohkem kuulmishäirega inimestele kui
normaalse kuulmisega.
Kui müra helirõhk suureneb, suurendavad inimesed automaatselt kõnevaljust, et ületada
ekraniseerivat efekti (suureneb hääleline pingutus). See on lisapingutus rääkijale. Näiteks,
vaikses ümbruses on kõne tase 1 m kaugusel rääkijast 45-50 dBA, kisa korral on helirõhk 30
dBA võrra suurem. Kui segav müra on keskmise tugevusega, on loomuliu kõne normaalkuuljale
hästi kuuldav, kuid kuulmiskahjustuse korral nõuab kõne interpreteerimine segamise efekti
kõrvaldamiseks kuulajalt lisaenergiat.
Kõne tonaalsus ja tase sõltuvad inimesest, soost ja vokaalsest eripärast. Nii nagu iga heli puhul,
on ka kõne tugevus õues vähenev 6 dB võrra kauguse kahekordsel suurenemisel rääkija ja
kuulaja vahel.

Kõnest arusaadavus igapäevases elus on mõjutatud:
− kõne tasemest,
− hääldusest,
− vahemaast rääkija ja kuulaja vahel,
− helirõhust ja
− teistest faktoritest, nagu ruumi karakteristikud (peegeldumine).
− kuulaja individuaalsed võimed:
−
kuulmisteravus ja
− tähelepanu tase.
Kõnest arusaamine on mõjutatud ruumi peegeldusega ehk nn kajaefektiga. Näiteks kui
peegeldumisaeg on suurem kui 1s, põhjustab see kõne eristumise halvenemise. taustmüraga
seotud pikem peegeldumise teeb kõne vastuvõtu veel keerulisemaks. Vaikses keskkonnas on
peegeldumisaeg 0,6 s, selised tingimused on soovitatavad tundlikele rühmadele. Näiteks,
vanadele kuulmishäiretega inimestele on optimaalne peegeldumise aeg 0,3-0,5 s .
Kõne täielikuks arusaamiseks normaalse kuulmisega inimestel peab signaali ja müra helirõhu
olema 15-18 dBA. Sellest tuleneb, et väikestes ruumides häirib kõne arusaadavust müra tase üle
35 dBA. Suurema taustmüra korral tekib efekt, kus kuulaja tajub üksikuid sõnu, kuid tervikteksti
arusaamisel tekivad probleemid. Kuulaja jaoks keerulistes sõnumites (koolis, võõrkeeled,
telefonis kuulatav jutt) on soovitatud signaali- müra helirõhu suhe vähemalt 15 dBA. Tundlikel

rühmadel peab olema taustmüra väiksem. Kui tundlikele rühmadele ei ole võimalik soovitatavat
signaali- müra helirõhu suhet saavutada, peab püüdma vähendada niipalju kui võimalik
taustmüra taset.

3.4. MAGAMISE HÄIRING
Rahulik uni on eeldus heaks psühholoogiliseks ja vaimseks funktsioneerimiseks, teisest küljest,
une segamisel on oluline osa keskkonnamüral. On hinnatud, et 80-90 % juhtudel on une
segamise välimistest põhjustest olulisim müra. Teadmised müra mõjust magamisele pärinevad
peamiselt eksperimentaalsetest uuringutest. Uuringuid tegelikus olukorras on vähe läbi viidud.
Enamus uuringuid on läbi viidud lennumüra hindamise ning liiklus- ja raudteemüra kohta.
Põhiline une segamise toime avaldub uinumishäiretes, on raske magama jääda, suureneb une
latentne aeg, esineb ärkamisi ja muutub magamise tase ja sügavus, eriti REM magamise
proportsioon (REM = rapid eye movement). Füsioloogiliselt tekitab müra magamise ajal
vererõhu tõusu, südametöö kiirenemist, pulsi amplituudi suurenemist, hingamise muutust, keha
liikumise suurenemine. Iga sellise efekti müra lävi ja mõju on erinev. Erinevad mürad on erineva
karakteristikuga ja mõjuvad erinevalt.
Öine müra põhjustab ka nn teisejärgulisi mõjusid ehk efektijärgseid mõjusid. Need on mõjud,
mida võib täheldada häiritud unega ööle järgneval päeval. Need teisejärgulised mõjud on tingitud
une kvaliteedi vähenemist, suurendavad päevast väsimust, põhjustavad depressiooni, vähendavad
töövõimet.
Müra psühholoogiline toime on seotud selle pikaajalise mõjuga ja ka müraga öisel ajal, mürast
tingitud ärritus öisel ajal suurendab ärrituvust kogu järgneva 24 tunni jooksul. Erinevad uuringud
on näidanud, et kui inimesed elavad öise müra piirkonnas, suureneb unerohtude ja rahustite
tarvitamine. Öise müra lihtsaimad vähendamise võimalused sulgeda magamisruumi aken ja
kasutada individuaalseid kuulmise kaitsevahendeid. Ohugrupid on vanemad inimesed,
vahetustega töötajad, inimesed, kes on haavatavad psühholoogilisele ja vaimsele mõjule ja ka
teistest põhjustest tingitud unehäiretega inimesed.
Küsitluste andmed näitavad öise müra/vaikuse olulist mõju une kvaliteedile. Jaapanis viidi läbi
3600 naise (20-80 aastat vanad) uuringud, kes elasid transpordimüra piirkonnas. Tulemused
näitasid, et magamise kvaliteet (uinumisraskused, öine ärkamine, ärkamine enne õiget aega;
unisus päeval jne) korreleerub liiklusmüraga öisel ajal. 19 unetusjuhu korral ja kontrollrühmal
mõõdeti müra õues nende elukohas ning eluruumides sees, uuring näitas, et juba liiklusmüra tase
30 dBA LAeq öösel põhjustab magamise segamist.
Väli- ja laboratoorsete uuringute analüüs näitab, et on olemas side SEL ühe öise müra sündmuse

ja ärganute protsendi vahel või kellel toimus une taseme muutus. Kõik uuringud on näidanud, et
öösel ärkamiste arv on proportsionaalne iga SEL väärtuse kasvu ja esinenud müra sündmuste
arvuga. Uuringute tulemusi on kritiseeritud metoodilistel põhjustel:
 uuringute väikesed grupid;
 vähe originaalsust;
 sisemüra määramine välismüra andmete alusel;
 ei ole kontrollinud ehitise müra isolatsiooni;
 ei ole kontrollitud suletud akendega magamisruumi;
 jne.
Uuringute hindamisel on tähtis tulemuste analüüs. Olulised indikaatorid, magamise segamisel
(ärkamine ja magamise taseme muutus) peavad olema vaadeldud. Näiteks, liiklusmüra korral on
magamise kvaliteet seotud ajaga, mida on vaja nii magama jäämiseks kui ka kogu magamise
perioodiks. Inimestega, kes on tundlikumad mürale (erinevate küsitluste alusel), on halvem läbi
viia väli- ja laboratoorseid uuringuid.
Laboratoorsete uuringute kriitika näitas, et eksisteerib kohanemine öise müraga - ärkamine
väheneb müra suurenemisel. See on vastupidi arvamusele, et need nähtused on omavahel
lineaarses sõltuvuses. Uuringud näitasid, et olenevalt müra sagedusest väheneb ärkamine
vähemalt 8 korda öö kohta. Kohanemine toimib vaid ärkamistele, aga mitte kuulmise taseme
langusele ja magamise kvaliteedile, rikkudes meeleolu ja töövõimet.
Uuringud näitavad, et erinevus mürasündmuse ja taustmüra vahel määrab inimese reaktsiooni
ulatuse, samuti on oluline ajaline intervall kahe mürasündmuse vahel.
Arvatakse, et heaks magamiseks ei tohiks ruumi sisemine müra tase LAmax ületada 45 dB enam
kui 10-15 korda öö jooksul
Üksikutele mürasündmustele nagu näiteks lennumüra, kestvusega 10-30 s, SEL 55-60 dBA
vastab LAmax 45 dB ja 10-15 korda 8 tunnise öö korral on LAeq,8h 20-25 dB. See on 5-10 dB
allapoole LAeq,8h 30 dB, mis kehtib pideva müra jaoks. Seetõttu on oluline arvestada ka
üksikute mürasündmustega ja sätestada nendele piirangud.
Tähelepanu tuleb pöörata:
 müraallikas on madala taustamüra keskkonnas,
 müra ja vibratsioon toimivad koos, näiteks, raudteemüra, rasked veokid,
 allikad, mis sisaldavad madalsageduslikke komponente, nende mõju ilmneb, kui helirõhu
tase on allapoole 30 dBA.
Kui magamist häirivad negatiivsed efektid on kõrvaldatud, siis ekvivalentne müra rõhu tase ei
tohi pideva müra korral ületada siseruumides 30 dBA. Kui müra ei ole pidev, siis magamise
segamine korreleerub paremini indikaatoriga LAmas ja efekt on 45 dB juures või väiksema müra
korral. Selline käsitlus on õige, kui müra foon on madal. Müra üle 45 dB tuleb piirata. Tundlikele

inimestele on soovitav madal müra tase. Arvestatakse, et on võimalik magada, kui aken on lahti,
selle puhul toimub müra vähenemine väljast sisse 15 dB. Et hoiduda magamise häiringut, tuleb
vaadelda ekvivalentset müra rõhu taset ja mürasündmuse arvu ning taset. Kergendav lahendus
on see, kui öö esimeses osas on vaiksem ja võimaldab magama jääda.

3.5. TOIME SÜDAME-VERESOONKONNALE JA PSÜHHOLOOGILINE
EFEKT
Epidemioloogilised ja laboratoorsed uuringud mürakeskkonnas töötajatega ja inimestega, (ka
lapsed), kes elavad mürarikkas keskkonnas – lennuväljade ja tööstuspiirkondade läheduses ning
mürarikastel tänavatel, näitasid et mürast tingitud psühholoogiline mõju on kas ajutine või püsiv.
Kindel on see, et müra on stressi tekitaja. Tugev ja ärritav müra aktiviseerib hormoonsüsteemi,
põhjustades ajutisi muutusi, nagu vererõhu tõusu, südame ja veresoonkonna muutumist. Pika aja
jooksul toimiv müra
võib tekitada püsivaid muutusi, nagu kõrgvererõhk ja südame
isoheemiatõbi, kahjustuste ulatus ja kestvus sõltuvad individuaalsetest omadustest, eluviisist ja
teistest keskkonna tingimustest. Müra kutsub ka esile reflekside muutusi.
Uuringud näitasid, et kui müra on ajutine, mööduv, siis psühholoogiline tasakaal taastub pärast
mõju lakkamist aja jooksul, mis on võrdne müra mõjumise ajaga. Küllaltki intensiivne ja
ettearvamatu müra korral võib toimuda ootamatu südame-veresoonkonna talituse ja hormoonide
muudatus, suurendades südame koormuse taset ja perifeerse veresoonkonna mõju, vererõhu
muutust, isegi viskoossuse ja elektrolüüdi (Mg/Ca) ning hormoonide taseme muutusi. Müra
põhjustab ka pärgarterite muutusi ning isegi laboratoorsed ja kliinilised andmed näitavad, et
müra võib märgatavalt suurendada gastroloogilisi vaevusi.
Mürarikkas töökeskkonnas töötamisel on samuti suur mõju veresoonkonnale. Palju uuringuid on
näidanud, et töölistel, kes töötavad müra keskkonnas 5-30 aastat, on suurenenud vererõhk ja
suureneb statistiliselt hüpertooniatõbi võrreldes kontrollgrupiga. Vastupidiselt, vähe uuringuid,
mis hindaksid lennuväljadest ja mürarikastest tänavatest põhjustatud keskkonnamüra
hüpertooniatõve riski suurenemisele, mõned uurijad on leidnud nõrga sideme pikaajalise müra ja
hüpertooniatõve vahel, kuid otsest sidet ei ole tõestatud.
Uuringud, mis tegelevad paljude erinevate faktorite seotamisega näitavad südame isoheemiatõve
suurenemist kui müratase ületab 65-70 dB LAeq(6-22). (Tänavamüra jaoks, LAeq päevane
(kella 6-22) ja LAeq, 24h vahe on suurusjärgus 1,5 dB). Epidemioloogilised uuringud liiklismüra
mõju uurimiseks näitasid, isoheemiatõve oht suureneb müratasemel alates 70 dB LAeq,24h.
Üldine järeldus on, et südame-veresoonkonna mõju on seotud pikaajalise LAeq,24h väärtusega
mis ületab 65-70 dB nii lennu kui ka liiklusmüra korral. Müra korrelatsioon on tugevam
isoheemiatõve kui hüpertoonia tekkimisega. Siiski, seda väikest riski on tähtis silmas pidada,
sest paljud inimesed elavad pidevalt selle müra sees või satuvad nendesse tingimustesse

tulevikus. Epidemioloogiliselt on hinnatud, et riskifaktori suurenemine 10 % (suhteline risk 1.1)
toob kaasa 200 mürast tingitud haigusjuhtumi arvu suurenemise 100 000 inimese kohta aastas,
samas on järelduste tegemiseks vasturääkivad andmed psühholoogiliste efektide,
stressihormoonide ja magneesiumi taseme muutuste, immuunsüsteemi häirete ja
seedeelundkonna muutuste kohta.

3.6. MÕJU VAIMSELE TERVISELE
Vaimne tervis on normidele vastavate psüühiliste häirete puudumine.
Usutakse, et keskkonnamüra ei avalda vaimsele tervisele otsest mõju, aga kiirendab ja
intensiivistab latentseid häireid. Keskkonnamüra toime uuringud vaimsele tervisele näitavad
paljusid sümptome:
 emotsionaalne stress,
 närvilisus,
 iiveldus,
 peavalu,
 ebastabiilsus,
 impotentsus,
 käitumise muutus,
 sotsiaalsed konfliktid,

neuroosid,
 ärritavus,
 psüühilised häired (neuroosid, hüsteeria), vaimse tervise halvenemine.
Lisaks on uuringud näidanud seost müra ja vaimse tervise indikaatori – ravimite (rahustid,
unerohud) tarvitamise vahel.
Psühholoogilised kõrvalekalded on seotud rohkem müra tundlikkusega paremini kui mõju
füüsilise olemusega. Uuringute tulemused on näidanud tundlike gruppide tähtsust, sest nad ei ole
võimelised toime tulema soovimatu keskkonnamüraga, see kehtib laste, eakate ja haigete ning,
depressiooni põdevate inimeste kohta.

3.7. MÜRA MÕJU TÖÖVÕIMELE
Töökeskkonnas esineva müra toime uuringud laboratoorsetes tingimustes ja töötajate
töökohtadel näitasid, et müral on tunnetuslik mõju. Lastel kahjustab müra nende tunnetuslikke ja
motivatsiooniparameetreid. Ei ole avaldatud materjale keskkonnamüra mõju kohta kodus
täiskasvanute tunnetusele, selle nähtuse üheks indikaatoriks on õnnetused. Mõninga uuringud

müra mõjust töövõimele ja -ohutusele näitavad, et müra võib ja suurendada vigade arvu töös,
kuid efekt sõltub müra tüübist ja ülesandest, mida täidetakse.
Uuringud näitavad, et müra võib mõjuda kui häiriv stiimul. Impulssmüra (ülehelikiiruse müra)
võib luua segadusttekitavat efekti ehmatusena. Üksiku mürasündmuse poolt põhjustatud toime
võib avaldada lihtsa ülesande lahendamisel positiivset ergutavat mõju, kuid keerulisema,
süvenemist nõudva ülesande lahendamisel, mõjub häirivalt.
Müra põhjustab ka hilisemaid negatiivseid efekte. Näiteks lennumüra toimel on koolilastel Los
Angeles-i lennuvälja lähedal lugemisraskused ja raskused puzzle kokkupanekul. Müncheni
lennujaama lähedal läbi viidud uuring kinnitab sarnaseid tulemusi Los Angelesi lennuvälja
lähedal tehtud uuringuga ning samuti olid häiritud töötajad oma töökohal.
tulemusi
täiskasvanutel ja tulemusi. Huvitav tulemus oli see, et mõned lennumüraga kohanemise
strateegiad nagu müra ignoreerimine, annab positiivset tulemust. Seal on suurenenud
sümpaatiline erutus, mis määrab stressi hormoonide alusel vererõhu tõusu. Lennuvälja
uuringutel on määratud, et kahjulik efekt on suurem väikelastel ja algklasside õpilastel, samuti
on varajases lapsepõlves toiminud kokkupuude järjepideva lennumüraga põhjustanud
lugemiseoskuse omandamise puudujääke ja vähendanud motivatsioonivõimet. On tõestatud, et
mida pikem on müra mõju aeg, seda suurem on tervisekahjustus. On selge, et lasteasutused ei
pea asuma müraallika lähedal, nagu kiirteed, lennuväljad ja tööstus.

3.8. MÜRA MÕJU ELANIKKONNA KÄITUMISELE JA ÄRRITUS
Mürast tingitud ärritus on globaalne nähtus. Ärritus on pahameele tunne, mis on seotud
inimesega või tingimusega ning mõjub teatud või indiviidile või inimeste rühmale. Peale selle,
ärritunud inimene võib tunda olmemüra tõttu järgnevaid negatiivseid emotsioone, ta võib tunda
viha, pettumust, rahuldamatust, võõristust, abitust, depressiooni, meeltesegadust, erutusseisundit
või kurnatust. Mõiste ärritus ei kata kogu negatiivset reaktsiooni, seda on kasutatud selles
dokumendis üldmõistena.
Müra võib põhjustada inimestel hulga sotsiaalseid ja käitumise efekte, mis on sageli keerulised,
vaevu määratavad ja mitte otsesed. Paljud efektid arvatakse olevat seotud koosmõjus, nad
sisaldavad:
 muutusi igapäevases käitumises (akende sulgemine, rõdude mitte kasutamine, TV ja
raadio kõvasti mängimine, kaebuste kirjutamine, hädaldamine ametivõimude üle);
 sotsiaalse käitumise muutusi (agressiivsus, ebasõbralikkus, tagasitõmbumine, eraklikkus).
Sotsiaalse käitumise indikaatoritena kasutatakse:
 mobiilsust,
 arsti külastamise sagedust,
 ravimite kasutamist,




õnnetusjuhtumite arvu,
depressiivset meeleolu.

Müraga on seotud sotsiaalse käitumise muutus, nagu abivalmiduse vähenemine, agressiivsuse
kasv, negatiivseid tundeid tugevdab veel eelnev provokatsioon kas eelneva viha või
vaenulikkusega. On leitud, et inimene on vähem abivalmis üle 80 dBA müra mõjumise jooksul ja
teatud aja peale seda. Kõrge tasemega pidev müra aitab kaasa koolilastel alaväärsuse ja abituse
kasvule.
Olmemüra võib põhjustada erineval tasemel ärritust (madal, keskmine, kõrge) või aidata kaasa
aktiivse tegevuse häirimisele nagu lugemine, TV vaatamine ja inimestevaheline suhtlemine. Seos
ärrituse suurenemise ja aktiivse tegevuse vähenemise vahel ei ole otseselt seotud. Lennumüra
peamine häiriv efekt avaldub puhkuse ajal ja TV vaatamisel, mis on vastupidi liiklusmürale, mis
on magamise segamise põhifaktor.
Palju uuringuid on näidanud, et võrdne liiklus- ja tööstusmüra tase mõjub inimestele erinevalt.
Selline lähenemine on põhjustanud ka palju kriitikat - arvestades, et kogu liiklusmüra on
ühesugune, on analüüsitud ärrituse korrelatsiooni kolme tüüpi liiklusmüraga (tee, õhu, raudtee).
Uuringutest on järeldunud, et kõrgelt või keskmiselt ärritunud inimesed on päeval ja öösel
kokkupuutes pideva ekvivalentse müra tasemega Ldn. Kõrgelt ärritunud isikute protsent kogu
uuringust vähenes Ldn väärtusel 42 dBA ja keskmiselt ärritunud isikute osa 37 dBA. Lennumüra
mõju on suurem kui liiklusmüral samal Ldn tasemel. Sealjuures tuleb ettevaatlikult suhtuda
andmete interpretatsiooni, kui on kasutusel juba järgmises põhiparameetrid - isikust tingitud,
demograafilised, elustiilist, samuti müra kestvusest.
Keskkonnamürast tingitud ärritus sõltub lisaks akustilistest parameetritest ja paljudest mitteakustilistest teguritest - sotsiaalsed, psühholoogilised, majanduslikud. Need tegurid sisaldavad
hirme, mis on seotud müra allikaga, veendumuses, et müra võidakse vähendada, inimese
tundlikkusest, määrast, millega võib juhtida müra ja sellest, kas müra on seotud tähtsa
majandusliku tegevusega. Demograafilised parameetrid nagu vanus, sugu, sotsiaal-ökonoomiline
staatus, on vähem seotud ärritusega. Korrelatsioon müra ja ärrituse vahel on suurem grupi
tasemel kui indiviidil. 42 uuringut näitasid, et grupi tasemel 70 % on seotud müra
karakteristikutega, individuaalsel tasemel aga 20 % .
Müra mõju oleneb müra toime asukohast ja taustsüsteemist, seda on demonstreeritud võrreldes
liiklusmüra toimet Austria Alpide erinevate teede müra toime võrdlusel. Erinevused on
seletatavad topograafia ja meteoroloogiliste tingimuste mõjust akustikale, samuti madalast müra
foonist mägedes.
Suurem reaktsioon on seotud müraga, kui sellega kaasneb vibratsioon ja müra sisaldab madalaid
sagedusi, või on mõjuvaks teguriks impulssmüra, nagu laskemüra. Tugevam, kuid mööduv
reaktsioon tekib kui müraga kokkupuute aeg suureneb. Liiklusmüra korral on täheldatud, et
mürakaitseseinad vähendavad ärritatavust vähem, kui oli loodetud..

Ärrituse indikaatoriks on LAeq,24h ja Ldn. Kui kasutatakse hulka olmemüra, siis indikaator
korreleerub hästi omavahel. Seega LAeq,24h ja Ldn on kasutatavad indikaatorid juhul kui kõik
müra parameetri komponendid peavad olema individuaalselt hinnatud, vähemalt komplekssel
juhul.

3.9. KOMBINEERITUD MÜRA EFEKT
Keskkonnamüra on seotud rohkem kui ühe müraallikaga. Sel juhul, tervisele avalduv mõju on
seotud kogu summaarse müraga, harvem vaid ühega paljudest. Vaadeldes müra mõju
kuulmisele, avaldatakse kogu müra LAeq,24h kombineeritud müra jaoks. Teistele tervisele
kahjulikele mõjudele ei ole nii lihtne mudel kasutatav. On võimalik, et mõned häiringud (kõnest
arusaamise häirimine, magamise häirimine) on kergesti omistatavad spetsiifilisele mürale. Kui
üks müraallikas domineerib, tuleb arvestada ainult seda.
Ei ole üksmeelt kombineeritud müra hindamise mudeli valikul, sest sellega seotud uuringuid ei
ole palju läbi viidud. Kombineeritud müra hindamisel on oluline arvestada vastastikuse mõju
mehhanismi, mis nõuab aga väga keerulist hindamist. Kui müra kahjulikule mõjule lisandub
veel terviseoht erinevatest kombineeritud ohuteguritest nagu vibratsioon, kemikaalid või
ebameeldiv lõhn, on nende koosmõju tervisele teadmata.
Madalsageduslik müra on tugevama toimega kui kõrgema sagedusega müra. Erinevad
tööstusseadmed tekitavad madalsageduslikku müra (kompressorid, pumbad, diiselmootorid,
ventilatsioon), samuti lennukid, raskeveokid ja raudteetransport. Madalsagedusliku müra allikad
tekitavad ka vibratsioone ja raginaid kui sekundaarseid efekte. Madalsageduslikud komponendid
on tervisele kahjulikumad kui harilik olmemüra. Madalsagedusliku müra hindamisel on parem
on kasutada C-korrektsiooni, kuna A-korrektsioon ei iseloomusta madalsageduslikku müra
õigesti.

3.10. TUNDLIKUD RÜHMAD
On välja töötatud standardid müra mõju uurimiseks inimestele, uuringutest osavõtjad on valitud
suurest elanikkonna hulgast ja on harilikult täiskasvanud. Tundlik rühm ei ole tüüpiliselt
esinduslik, sest see sisaldab inimesi, kelle on vähenenud võimed (vanad, haiged, depressioonis),
tunnetuslikud probleemid, nägemiseprobleemid; pimedad või kuulmishäiretega; rasedad;
rinnalapsed ja noored Need inimesed on müra suhtes väga vastuvõtlikud, ei suuda taluda müra
mõju ja on seega suure riski all.
Inimestel, kellel on kerge kuulmishäire kõrgete sageduste osas võib kõne taju muutuda müra

keskkonnas. Umbes 40. eluaastast alates tekivad kõnest arusaamise probleemid, eriti kõne madal
lingvistiline arusaadavus.
Tundlikkusse rühma kuuluvad ka lapsed. Olulisim võimalus kaitsta lapsi kuulmiskahjustutste
eest on koolides ja lasteaedades mürast hoidumine.

4. JUHENDI VÄLJUNDID

4.1. SISSEJUHATUS
Inimene tajub ümbritsevat keskkonda nägemise, kuulmise, puudutuste, lõhnade ja maitsmisega
ning olenevalt olukorrast reageerib inimese organism saadud aistingutele. Helid mõjuvad
inimesele peamiselt kuulmisaistingu kaudu. Inimese kuulmiselundid võtavad vastu ümbritsevast
maailmast erinevaid helisid ning kõik helid, mida inimene kuuleb, ei põhjusta inimesele
häiringut ja tervisekahjustusi. Kuulmisprotsessis annab kuulmisnärv kuulmisimpulsi üle ajju, mis
annab helidele reageerides tagasiimpulsi kehale, mis võib omakorda põhjustada positiivseid või
negatiivseid emotsioone. Reaktsioon erinevatele helidele võib olla muutlik, sõltudes isiku
tundlikkusest eri aegadel ja eri keskkondades. Täielik vaikus ei ole aga ka inimesele
vastuvõetav, sest see põhjustab tundlikkuse hälbeid. Seega on kahjulikud liiga tugevad helid ja
liiga suur vaikus. Inimestel peab olema võimalus valida ja leida endale sobiv akustiline
keskkond.

Inimene märkab tavaliselt erinevatest heliallikatest pärinevaid mürasid üksteisest eraldi olevate
helivoogudena, mille tagajärjel kogetakse vastavalt müra liigile müra häiriva ja/või ebamugava
tegurina. Tervisekahjustuse hindamise seisukohast on kõige tähtsam sisetingimustes esinev
olmemüra, kuigi paljudel juhtudel võib siseruumide müra hindamist teha vastavalt müraallikale
või müra liigile. Teisalt tuleb näiteks liiklusmüra poolt põhjustatud unehäiret ja kõne häirimist
hinnates arvesse võtta ka teiste müra liikide mõjul tekkinud unehäirete ja kõne häirimise suurust
ning korduvust.

Inimese kokkupuudet erinevate müraallikatega iseloomustatakse keskmise helirõhutasemega
teatud aja, harilikult 24 tunni jooksul. See tähendab, et sama ööpäevast müra keskmist
helirõhutaset on võimalik saada madalate pikaajaliste helirõhutasemete ning kõrgemate
lühemaajaliste helirõhutasemete toimel. Selline indikaator on rohkem tehniline kui inimesele
toimivat müra iseloomustav.

Helide korral ei tohiks üksikud helid, mis jäävad piirnormi alasse, põhjustada inimesel
ebameeldivat häiringut, kuid teatud juhtudel peavad sellised helid andma inimesele ohusignaali.
Seega peavad erinevad helid omama tähendust, sobilikku taset, vajalikke kordusi.
Elukeskkonnas esinevad erinevad mürad pärinevad teatud kindlatest allikatest - lennukimüra,
maanteeliiklusest või raudteeliiklusest. Nimetatud mürade tase ja toime olenevad müra
vastuvõtja asukohast. Erinevad elanikerühmad reageerivad mürale erinevalt, eriti tundlikud on
müra suhtes on lapsed ning seda eriti kõne arenemise perioodil, samuti on mürale tundlikud
looted. Juhend lähtub elanikkonnale toimida võivast madalaimast müra tasemest, 50 või 55 dBA
päevasel ajal. Juhendis esitatakse soovituslikud müra tasemed ning tegelikus elus tuleb
juhinduda kokkupuutetasemest sõltuvaid tasemeid.

4.2 MÜRA MÕJU INIMESELE
Müra tekitatud tervisekahjustused ja müra omaduste vahelised sõltuvused on statistilised. See
tuleneb sellest, et müra mõju ja reaktsioon mürale sõltub inimese tundlikkusest ja otsestest
müraga kokkupuute olukordadest ning seetõttu ei ole võimalik välja tuua otseseid seoseid
müraga kokkupuute ja selles võimaliksest otsestest tagajärgedest.

4.2.1 SUHTLEMISHÄIRED

Müra võib summutada kuulmiseks mõeldud helisid ning seetõttu on häiritud kuulmise kui olulise
aistingu vastuvõtt, ning tekivad suhtlusprobleemid. Müra võib häirida nii sõnadest kui ka
üksitust fraasidest arusaamist. Kõne helirõhu tugevus on mõne meetri kaugusel harilikult alla
50dB keskendudes peamistele sagedustele 500, 1000 ja 2000 Hz. Kuulmishäiringu korral toimub
ka rääkija enda kõne tugevuse tõus. Eriti tundlikud on taustmüra suhtes eakad ja
kuulmishäiretega inimesed. Kõrgete sagedustega helide kuulmise kahjustused põhjustavad
samuti müra taustal kõnest arusaamise häireid. Alates 40ndatest eluaastatest hakkavad tekkima
probleemid kõnest arusaamisega, seda eriti madala lingvistilise reduntaansusega kõne korral.
Samuti on kõnest arusaamatust täheldatud lastel enne täielikku rääkima õppimist.

Välitingimustel mõõdukatel distantsidel arvestatakse, et kõne kaotab oma tugevusest 6dB
distantsi kahekordistumisel kuulaja ja rääkija vahel. Suhe kehtib ka ruumisiseselt üle 2m
distantsi korral kuulaja ja rääkija vahel. Kõne arusaamist võivad häirida ka ruumi akustilised
omadused - eriti 1 sek kajaefekti korral, pikema kajaefekti korral ühildub kajaefekt taustamüraga

ning kõnest arusaamine halveneb veelgi.

Kõnest arusaamine on oluline eriti koolis, loengusaalides ja mujal, kus on oluline tagada, et
taustamüra puuduks täielikult, telefoniga rääkimisel, võõrkeele õppimisel ei tohiks mürataust
ületada 15 dB ning normaalse 50 dBA vestluse toimimiseks ei tohiks taustamüra ületada 35dBA.
Kaja aeg alla 1 sekundi on oluline kõnest arusaamiseks väikestes klassiruumides ning kaja aeg
alla 0,6 sekundi on soovitav ruumides, kus kõnest peavad aru saama müratundlikud inimesed.

4.2.2 MÜRAST TINGITUD KUULMISKAHJUSTUS
Kuulmiskahjustus sõltub lisaks müra võimsusele ja muudele omadustele ka müra mõju
toimeajast. Kuulmiskahjustuse hindamise meetodid ja nende põhjal koostatud piirtasemed
puudutavad üldiselt jätkuvat igapäevast olmemüra ja selle mõju terve tööelu vältel. Üldiselt
viibib inimene massiüritustega seotud müras kõige rohkem mõnisada tundi oma eluaja jooksul.
Massiüritustega seotud kuulmiskahjustuse hindamist mõjutab ka see, et varasemaid ega tulevasi
müra mõjusid inimesele ei teata.

Müra, mis põhjustab otseselt inimestele kuulmiskahjustusi, ei tohi lubada. Üksikute lühiajaliste
impulsshelide mõju inimestele, nagu laskude, helirõhutaseme C-korrigeeritud mõõdetud
hetkeliselt kõrgeim teatud aja hetkel mõõdetud müra tase LCpeak, ei tohi ületada 140 dB. Muu
müra mõju inimestele nagu disko -ja kontsertmuusika, jõu- ja aeroobikasaalide muusika,
kinohelide, aga ka spordivõistluste kuulutuste ja vaheajamuusika LAFmax -tase ei tohi ületada 115
dB(A) ega LAeq,4h 100 dB(A).

Kui ürituse ajal on müra mõju toimeaeg inimestele 8 tundi, LAeq,8h ,mis ületab 85 dB(A) peavad
olema saadaval kaitsevahendid ja inimestele tuleb anda vastavad juhised kaitsevahendite
kasutamise kohta. Vajadusel võib nõuda, et kuulmiskahjustuse riskide vähendamiseks peab
ürituse korraldaja hoidma inimeste jaks kuulmiskaitsevahendeid ja, et korraldaja teavitab rahvast
kuulmiskahjustuse riskist. Samuti võib ka nõuda, et ürituse korraldaja esitab usaldusväärse
aruande üritusel hinnatud ja mõõdetud mürataseme kohta.

ISO standard 1999 (ISO 1990) annab meetodi, mille abil on võimalik arvutada mürast tingitud
kuulmiskahjustust töötajatel. Müra ei kahjusta inimesi mitte ainult tööl vaid ka
vabaõhukontserditel, diskoteekides, mootorisporti harrastades ja jälgides, lasketiirudes ja
paljudes muudes situatsioonides. Olulised on samuti taustmuusika, mida kuulatakse
kõrvaklappidest, mänguasjadest tulenevad helid, ilutulestikud. Töökeskkonna müra hindamiseks
ette nähtud standardit sobib kasutada ka keskonnamüra hindamisel. Kuigi mudel annab
tulemuseks, et 24 tunnine Laeq üle 70dBA ei tekita kuulmiskahjustusi, tuleb arvestada
järgmisega:
− loomkatsetest tuleneb, et lapsed on mürast kergemini kahjustuvad kui täiskasvanud;
− tugevatel impulssmüra tasemetel võib tekkida kõrva mehaaniline kahjustus, töökeskkonna
müra normid sätestavad tippmüra taseme 140 dBA, täiskasvanutel kehtib see ka
keskkonnaimpulssmüra korral, lastel ei tohiks impulssmüra (peamiselt mänguasjadest)
ületada 120 dBA;
− tulirelvast laskmise korral arvestatakse, et LAeq üle 80 dB korral võivad tekkida
kuulmiskahjustused;
− kuulmiskahjustuste risk suureneb kui müraga kaasneb vibratsioon või ototoksilised ravimid
või kemikaalid, sellistes olukordades võib kuulmiskahjustus tekkida LAeq24h 70 dB korral;
Kokkuvõtteks - elanikkonna müra-toime korrelatsiooni iseloomustavad andmed puuduvad.
Teatud elanike gruppe (teismelised, naised) uurides on tuldud järeldusele, et eluaegse
mürataseme LAeq24h 70dB korral võivad tekkida kuulmiskahjustused.

4.2.3 UNEHÄIRED
Elektrofüsioloogilised ja käitumisuuringud näitavad, et pidev ja vahelduv müra põhjustavad
unehäireid. Mida tugevam on taustamüra, seda häiritum on uni, mõju algab taustmüra tasemest
30 dB LAeq. Füsioloogilised muutused seisnevad une faaside sageduse muutuses, eriti REM une
vähenemises. Samuti täheldatakse subjektiivseid muutusi - uinumishäired, une kvaliteet, peavalu
ja väsimust. Tundlikud on eakad inimese, vahetustega töötajad ning psüühiliste häiretega
inimesed. Müra võib lühendada und, raskendades magamajäämist või põhjustades une katkemise
enne õiget aega. Müra võib segada und ka ilma täielikult ärkamata. Une kvaliteedi vähenemine
või unest ärkamine toimub kergemini hommikupoole, mil uni ei ole enam nii sügav. On kindlaks
tehtud, et müra mõjutab magava inimese ajutegevust, südame löögisagedust ja hingamist.
Esimesed mõjud ilmnevad siis, kui müras esineb lühiajalisi haripunkte, mille hetkeline Ahelitase ületab 40dB. Unehäirimise risk suureneb mürasündmuste hulga kasvuga. Ärkamise lävi
on hinnanguliselt umbes 45dB maksimaalse helitaseme ringis ja kui sündmusi on ligikaudu viis
või rohkem.

Pideva müratausta korral ei tohi see siseruumides ületada 30 dBA, madalamate sagedustega heli
(nt ventilatsioonisüsteemid) korral on see tase veel madalam, seega müra kahjulik toime sõltub
müra allikast ja iseloomust. Eriti tundlikud on sellise taustmüra suhtes kuvöösis olevale
vastsündinule, kellele taustmüra põhjustab lisaks unehäiretele ka teisi tevisekahjustusi. Keskmise
mürataseme jälgimisel tuleb vältida üksikuid mürasündmusi, mille puhul müra ületaks 45 dB,
tundlikele gruppidele kehtivad aga madalamad tasemed. Vahelduva müra korral on oluline
vältida üksikute mürasündmuste maksimaalset kõrget taset, st vähesed kõrge müratasemega
mürasündmused on häirivamad kui enam madalama tasemega sündmusi.
Keskkonnamürast tingitud unehäirite vältimiseks pööratakse tähelepanu ekvivalentsele helirõhu
tasemele, LAmax/SEL ja mürasündmuste arvule. Eriti oluline on uinumise alguses vältida
mürahäiringuid, sest sellel ajal on nad eriti hästi tajutavad.

4.2.4. MÕJU SÜDAMELE JA VERESOONKONNALE NING PSÜHHOFÜSIOLOOGILISTELE NÄHTUSTELE
Epidemioloogilistest uuringutest järeldub, et südamele ja veresoonkonnale võib teatud
tingimustel mõjuda pikaajaline müra (lennuvälja, liikluse jne), mida iseloomustab LAeq, 24h
tasemel 65-70 dB. Mõju on suurem isheemiatõve tekkimise tõenäosuse kohta kui vererõhu
tõusuks. Selliste häirete tekkimine on aga üsna ebatõenäoline. Stressihormooni tõusu, vere
magneesiumisisalduse muutuse ning immuunsüsteemi häirete ja seedeelundkonna häirete
tekkimise ja müra põhjusliku seose vahel on ka piisavalt vähe andmeid, et nende tekkimist
kindlalt väita.

4.2.5. VAIMSE TERVISE HÄIRED
Seoseid müra ja vaimse tervise häirete vahel ei ole otseselt leitud, kuid on täheldatud, et
mürarikaste piirkondade elanikud tarvitavad rohkem trankvilisaatoreid, und soodustavaid
ravimeid ja nende puhul on suurem pöördumine arsti juurde psühhiaatriliste kaebustega. See
näitab, et müra võib põhjustada psüühikahäirete süvenemist.

4.2.6. TÖÖVÕIME
Töövõimehäireid on tuvastatud eriuuringutega ning samuti jälgides töötajaid teatud

tööoperatsioone tehes. Müra ja argielu toimetuleku vahelise seose hindamiseks on viidud läbi
vaid mõned uuringud. Kui ülesande täitmine nõuab helisignaalide jälgimist ning müra summutab
või moonutab neid, on ülesande täitmine häiritud, samuti häirivad ülesande täitmist äkilised
segavad (impulss)helid.
Vaimse töö tegemisel, mis nõuab süvenemist, on erinevad helid alati segavad ning häirivad
lõpptulemuse korrektset saavutamist. Vaimse töö korral võib müra toime avalduda ka hiljem
pärast mürahäiringu möödumist. Üksluise ja monotoonse töö korral on müra häirivus tunduvalt
väiksem.
Pidev kokkuuude lennukimüraga, eriti varases lapsepõlves võib põhjustada lugemisraskusi,
mida pikemat aega kestab kokkupuude, seda tõsisemad kahjustuse nähud võivad esineda.
Nimetatud müra toime kohta on siiski veel vähe andmeid, et sätestada asjakohaseid norme, kuid
on oluline, et koolieelsed lasteasutused ning koolid ei asuks mürarikaste teede, kiirteede ääres
ning lennuväljade ning suurte tööstusmüra allikate lähedal.

4.2.7. MÜRA HÄIRIVUS
Müra häirivust iseloomustavad tema füüsikalised näitajad:
− helirõhu tase,
− spekteraaliseloomustus,
− toimeaeg
− müra tüüp
− müra allikas
Häirivust põhjustavad ka paljud teised tegurid peale müra, mis omakorda võimendavad müra
häirivust. Häirivust põhjustava müra korral on leitud doos-sõltuvus müra iseloomustava suuruse
LAeq, 24 h suhtes.

Müra häirivuse mõju sõltub paljudest näitajatest, millest olulisemad on helirõhu tase,
mürasündmuste arv ja kellaaeg. Selliste suuruste omavahelist sõltuvust on palju uuritud, kuid
tulemused ei ole lihtsalt tõlgendatavad võrdse energia teooriaga, mida iseloomustab arvnäitajana
LAeq, 24 h.
Müra allikaks on nii omavaheline rääkimine kui ka raadio ja teleri vaatamine. Päevasel ajal

harilikult alla LAeq, 24 h 55dB müra ei põhjusta häiringut, öisel ajal on see piir 5-10 dB
madalam kui päeval. Madalsagedusliku müra korral kehtivad madalamad tasemed, vahelduva
müra korral tuleb arvesse võtta nii maksimaalne müratase kui ka mürasündmuste arv. Müra
vähendamise meetmeid tuleb eramupiirkondades rakendada õues.

4.2.8. TOIME SOTSIAALSELE SUHTLEMISELE

Sotsiaalsetele käitumisnormidele vastava käitumise sõltuvust mürast on suhteliselt vähe uuritud,
kuid agressiivsetel inimestel võib teatud müra, ka teleri või raadio kuulamine, põhjustada
agressiivsete käitumisjoonte tugevnemist, eriti üle 80 dB müra. Ka kooliõpilaste pikaajaline
kokkupuude tugeva müraga võib viia õppetulemuste langusele.

4.3. ERIKESKKONNAD

Müra iseloomustav suurus LAeq, 24 h ei ole täiuslik suurus iseloomustamaks müra kõigis
keskkondades ja olukordades, samuti ei ole see otsene indikaator tervisekahjustuste
võimalikkuse ja häirivuse hindamiseks, eriti olukordades, kus on olulised nii maksimaalne
helirõhu tase kui ka mürasündmuste arv, samuti on oluline madalsagedusliku müra osatähtsus,
sest suurem madalsagedusliku müra osakaal põhjustab suuremat häiringut. Müra hindamisel on
seetõttu ka oluline sagedusanalüüs ning kui erinevate filtritega mõõdetud helirõhu tasemete
vahed on üle 10 dB, siis tuleb kindlasti läbi viia sagedusanalüüs.

4.3.1. ERAMUD

Eramutes põhjustab müra põhiliselt unehäireid, segab vestlust ning võib põhjustada häiritud
olekut. Unehäirete vältimiseks on magamistubades ette nähtud taustamüraks 30 dB ning üksikud
mürasündmused ei tohi ületada 45 dB. Madalamad helid võivad häirida müraallika eripärast
tingitud omadustega. Helirõhu maksimumtaset tuleb mõõta müramõõtjaga asendis „Fast“.

Elanike kaitsmiseks elamute terrassidel ja aedades päevasel ajal, on määratud elamualade
taustamüra normiks LAeq maksimaalselt 55 dB. Sellised normid on määratud häiringu
uuringutega ning paljudes riikides on uute planeeritavate elamualade normiks võimaluse korral
määratud LAeq 40 dB.
Öisel ajal ei tohi LAeq ületada 45 dB ja LAmax 60 dB ning sellistes tingimustes võivad
elanikud magada lahtise aknaga. Akende heli vähendav tase on orienteeruvalt 15 dB.

4.3.2. KOOLID JA KOOLIEELSED LASTEASUTUSED

Koolides on oluline, et müra häiring ei segaks kõnest arusaamist, teabe edasiandmist ega
põhjustaks ärrituvust. Klassiruumis ei tohiks kõnest arusaamiseks taustamüra LAeq tunni ajal
ületada 35 dB, muidugi laste kuulmise hoidmiseks võib taustmüra alati olla madalam. Kajaefekti
aeg peaks klassiruumis olema 0,6 sekundit, kuulmishäiretega laste korral aga veelgi väiksem,
koridorides ja söögisaalides võib kajaefekti aeg olla 1 sekund. Välistel mänguväljakutel ei tohiks
müratase LAeq ületada 55 dB. Koolide normid kehtivad ka koolieelsete lasteasutuste kohta ning
nende magamisruumides kehtivad elamute magamistubade normid.

4.3.3 HAIGLAD

Haiglates on oluline tagada häirimatu uni, rahu ja normaalsed suhtlemistingimused ning
häiresignaalide levi. LAeq öösel ei tohi ületada 40 dB, valveruumides 30 dB ning LAmax 40
dB. Müra maksimumtaset tuleb mõõta müramõõdiku „Fast“ asendis.
Palatites, kus helid võivad põhjustada rohkem stressi ja unehäireid näiteks isolaatorites,
intensiivravipalatites, ei tohiks LAeq ületada 35 dB.

4.3.4. MEELELAHUTUSÜRITUSED

Paljudes riikides on traditsioonilised tseremooniad, festivalid ja muud tähtpäevad, mida
tähistatakse elava muusika ja heliefektidega, samuti kuuluvad erinevate meelelahutusürituste
kavasse vali muusika ja impulsshelid, mille LAeq ületab100 dB. Selline heli on juba kuulmist
kahjustav.
Meelelahutusürituste korraldajatele mõjuva heli kontroll toimub töökeskkonna normidega
vastavalt. Üle 100 dB tasemega müras tohib töötaja olla vaid neljal 4-tunnisel perioodil aastas.
Ägedate mürakahjustuste vältimiseks tuleb alati hoida müratase alla 110 dB.

4.3.5. KÕRVAKLAPPIDEST KUULATAVAD HELID

Kõrvaklappidega kuulavad nii täiskasvanud kui lapsed peamiselt muusikat, kuid ka palju teisi
erinevaid helisid. LAeq 24 tundi ei tohi ületada 70 dB, päevane 1-tunni LAeq ei tohi ületada 85
dB. Ägeda kuulmiskahjustuse vältimiseks ei tohi LAmax kunagi ületada 110 dB.

4.3.6. IMPULSSHELID, MIDA TEKITAVAD MÄNGUASJAD, ILUTULESTIK JA
HÄIRESIGNAALID

Sisekõrva mehaaniliste vigastuste vältimiseks ei tohi täiskasvanutele toimiv helirõhk ületada 140
dB ning laste mänguasjad ei tohi tekitada helirõhku üle 120 dB 100 mm kaugusel kõrvast ning
kuulmiskahjustuse vältimiseks ei tohi LAmax ületada kunagi 110 dB.

4.3.7. PUHKEALAD

Kõiki puhkealasid tuleb kaitsta üleliigse müra sissetungi eest ning tagada, et igasugused helid,
mis sinna kostaksid, oleksid võimalikud vaiksed.

4.4. MAAILMA TERVISEORGANISATSIOONI ESITATUD SOOVITUSLIKUD
MÜRATASEMED

Esitatud on soovituslikud müratasemed erinevate elukeskkondade kohta ning nad arvestavad
sellise müratasemega, mis on madalaim, mille puhul võivad tekkida tervisekahjustused. Müra
toime võib olla nii lühiajaline kui ka pikaajaline ja mõjuda füüsiliselt, psühholoogiliselt kui ka
sotsiaalselt.

Suurust LAeq päeva ja ööaja kohta arvestatakse vastavalt 16 ja 8 tunni kaupa, õhtusele ajale ei
ole eraldi norme, kuid üldiselt soovitatakse 5-10 dB madalamat mürataset kui 12 tunnisel
päevasel perioodil.
Müra tasemete normimisel on arvestatud:
 häiringut
 suhtlemiseks vajalikke tingimusi
 teabe häireteta edasiandmist
 unehäireid
 kuulmishäireid

Erinevaid tervisehäired võivad tekkida erinevates keskkondades ning juhendmaterjal arvestab
järgmisi keskkondi:
 eramud, sh magamistoad ja õuealad
 koolid, koolieelsed lasteasutused, sh magamistoad ja õuealad
 haiglad, palatid
 tööstus-, äri- ja transpordialad
 vabaõhuüritused ning siseruumide meelelahutusüritused
 kõrvaklappidega kuulatav muusika
 mänguasjade, ilutulestiku ja alarmide impulssheli
 puhkealad

Müra toimet ei ole võimalik hinnata ja iseloomustada ainult teatud näitajatega, näit LAeq, sest
müra toime sõltub erinevatest karakteristikutest, seetõttu on oluline iseloomustada müra
võimalikult paljude näitajatega, eriti mürasündmuste arvuga. Siseruumide heli iselomustavaks
oluliseks suuruseks on ka kaja aeg ning madalsagedusliku müra korral on oluline rakendada
madalamaid norme kui on tavaolukorras ette nähtud.
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transpordialad
sise - ja välisalad

70

24

110

Vabaõhuüritused

100

4

110

Avalikud üritused Kuulmiskahjustus
nii
sisekui
välisaladel

85

1

110

Muusika
kõrvaklappidest

85
1
kõrvaklappi
de all

110

Mänguasjad,
ilutulestikud
alarmid

Kuulmiskahjustused
(läbiviijad: <5 korra aastas)

Kuulmiskahjustus

Kuulmiskahjustused,
ja täiskasvanud
Kuulmiskahjustused, lapsed

140 (100 mm
kaugusel
kõrvast)
120 (100 mm
kaugusel
kõrvast)

Puhkealad

Häiring

Võimalikult
madal

4.5. EESTIS KEHTESTATUD MÜRAINDIKAATORID

Eesti siseriiklikud müraindikaatorid ja nende lubatud tasemed on sätestatud Rahvatervise
seaduse alusel sotsiaalministri 4.märtsi 2002. a määrusega nr 42 “Müra normtasemed elu- ja
puhkealal, elamutes ning ühiskasutusega hoonetes ja mürataseme mõõtmise meetodid”. Määrus
sätetab järgmised müratasemed:
•

taotlustase on määruse tähenduses müra tase, mis üldjuhul ei põhjusta häirivust ja
iseloomustab häid akustilisi tingimusi. Kasutatakse uutes planeeringutes ja olemasoleva
müraolukorra parandamisel

•

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

•

kriitiline tase on määruse tähenduses müra tase välisterritooriumil, mis põhjustab tugevat
häirivust ja iseloomustab ebarahuldavat mürasituatsiooni. Uute müratundlike hoonete
ehitamine kriitilise müratasemetega aladele on üldjuhul keelatud.

Müra normtasemetega võrreldakse müra hinnatud taset LAr. 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 keskkonnamüraallikate vahetus läheduses.
Müra normtaset võrreldakse müra hinnatud tasemega päevases, kella 07-23, (sisaldab õhtust
ajavahemikku 19-23) ja öises, kella 23-07,.ajavahemikus ja müra hinnatud tase ei tohi ületada
normtaset.
Hoonestatud või hoonestamata alad jaotatakse üldplaneeringu alusel:
I kategooria - looduslikud puhkealad ja rahvuspargid, tervishoiuasutuste puhkealad;
II kategooria - õppeasutused, elamualad, puhkealad ja pargid linnades;

III kategooria - segaala (elamud ja ühiskasutusega hooned, kaubandus-, teenindus- ja
tootmisettevõtted);
IV kategooria - tööstusala.

Liiklusmüra erinevad normsuurused hoonestatud ja hoonestamata aladel, müra indikaator on
(hinnatud) ekvivalentne müratase LAeq (dB) :

Kategooria
I
II

III

IV
1

Ajavahemik
Päev
Öö
Päev

Taotlustase
planeeritav olemasolev
50
55
40
45
55
60

Öö

45

50

Päev

60

Öö

50

Päev
Öö

65
55

60
651
50
551
70
60

Piirtase

Kriitiline tase

55
50
60
651
55
601
65
701
55
601
75
65

65
60
70
65
75
65
80
70

lubatud müratundlike hoonete sõidutee (raudtee) poolsel küljel.

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. Liiklusest
põhjustatud müra taotlustasemed elamute ja ühiskasutusega hoonete vaikust nõudvates ruumides
on esitatud tabelis nr 5, sulgudes on esitatud müra soovituslikud taotlustasemed.

Liiklusmüra taotlustasemed elamutes ja ühiskasutusega hoonetes. Müra indikaator on (hinnatud)
ekvivalentne müratase LpAeq,T (dB):

Hoone ja ruum
Elamu

Eluruumides
Magamisruumides

Päev
40 (35)

Öö
30

Kool ja muu õppeasutus Klassides, õppekabinettides,
lugemissaalides ja muudes
õpperuumides
Nägemis- ja kuulmispuuetega
õpilaste klassiruumides,
muusikaklassides
Saalides, aulates
Koolieelne lasteasutus
Rühmaruumides
Magamisruumides

40 (35)
35
40 (35)
40
35

30

Tööstusmüra erinevad normsuurused hoonestatud ja hoonestamata aladel, müra indikaator on
(hinnatud) ekvivalentne müratase LAeq (dB).

Kategooria

Aeg

I

Päev
Öö
Päev
Öö
Päev

II
III

IV
1

Taotlustase
Planeeritav olemasolev
45
50
35
40
50
55
40
40
55
60

Öö

45

45

Päev
Öö

65
55

65
55

Piirtase

Kriitiline tase

55
40
60
45
65
601
50
451
70
60

60
50
65
55
70
55
75
65

soovituslik normtase müravastaste meetmete rakendamisel.

Tehnoseadmete müra normtasemed müratundlikes hoonetes ja hoonete välisterritooriumil. Müra
piirtasemed on esitatud A-korrigeeritud (LpA,eq,T) ja C-korrigeeritud (LpC,eq,T) ekvivalentsete või
maksimaalsete (LpA,max) helirõhutasemetena, sulgudes on esitatud müra soovituslikud
taotlustasemed.

Hoone ja
ruum

Müraallikas

Elu- ja
Hoone tehnomagamisruumi kommunikatsioonid
des

Müra normtasemed
LpA,eq,T (dB)
30 (25)

LpC,eq,T (dB)
50 (45)

LpA,max (dB)
35 (32)

Kool ja muu
õppeasutus

Tootmis- , teenindusruumid, tööstusettevõtted

päeval 30
öösel 25

öösel 40
(35)

Elamu välisterritoorium,
sama hoone või läheduses
olevate hoonete
tehnoseadmed
Klasside ja õppe-ruumide
hoone tehnokommunikatsioonid

päeval 50
öösel 40

öösel 45

35 (32)

Nägemis- ja
kuulmispuuetega klassiruumide, muusika-klasside
ja saalide hoone
tehnokommunikatsioonid

Koolieelne
lasteasutus

30

Õppeasutuse
välisterritoorium, sama
hoone või läheduses
olevate hoonete
tehnoseadmed
Rühma- ja
magamisruumide hoone
tehnokommunikatsioonid

50

Hoone välisterritoorium,
sama hoone või läheduses
olevate hoonete
tehnoseadmed

50(45)

32

Hoonete tehniliste seadmete, nagu vee –ja kanalisatsioonitorustike, liftide, aga ka soojendus -ja
ventilatsiooni- ja jahutusseadmete, samuti majas olevate pesulate masinate poolt tekitatud müra
ekvivalentne tase peab jääma alla esitatud normtaseme. Lisaks sellele peab tehniliste seadmete
poolt põhjustatud üksikute müraolukordade LAFmax - tase jääma alla 30 - 45 dB. Piirkonnas, kus
müra tase on muutlik võidakse kehtestada alumise piiri nõudmised juhtumite puhul, kus
päevaseid ja öiseid müraolukordi esineb tihti või need on pikaajalise kestvusega. Kui
müraolukordi on vähe ja need on lühiajalised, võidakse kahju hindamisel kasutada ekvivalentse
taseme ülemist piiri. Tehniliste seadmete normtasemed ei puuduta samas korteris või samas
klassi-, haigla- või majutusruumides vms arvutatavat vee heli.

4.6 MÜRA KAARDISTAMINE

Vastavalt Euroopa Parlamendi ja Nõukogu keskkonnamüra direktiivile 2002/49/EÜ tuleb
strateegiliste mürakaartide koostamisel ja müra hindamisel kasutada pikaajalisi
müraindikaatoreid Lden ja Lnight.

Päeva-õhtu-öömüraindikaator Lden määratakse järgmise valemi abil:

Lden = 10 log

[

1
12 *10 Lday / 10 + 4 *10 ( Levening + 5) / 10 + 8 *10 ( Lnight + 10 ) / 10
24

]

Lday on pikaajaline keskmine A- korrigeeritud helirõhutase, mis määratakse kindlaks aasta
kõikide päevaaegade alusel kell 7.00-19.00;
Levening on pikaajaline keskmine A-helirõhutase õhtuajal, mis määratakse kindlaks aasta kõikide
õhtuaegade alusel kell 19.00-23.00;
Lnight on pikaajaline keskmine A-korrigeeritud helirõhutase, mis määratakse kindlaks aasta
kõikide ööaegade alusel kell 23.00-7.00. Öömüraindikaator Lnight on unerahu rikkumise
indikaator.
Lden on müra üldise häirivuse indikaator – päeva-õhtu-öömüraindikaator – aasta kõikide päeva-,
õhtu- ja ööaja helirõhutasemete arvsuuruste alusel kindlaks määratud A-korrigeeritud pikaajaline
keskmine helirõhutase, mis on müra üldise häirivuse indikaator.
Päeva-õhtu-öömüraindikaator Lden väljendatakse detsibellides (dB) ja määratakse kindlaks
valemi abil:

Lden = 10 lg 1/24 [12×10Lday/10 + 4×10 (Levening + 5)/10 + 8×10(Lnight + 10)/10]
Mürakaart peab sisaldama järgmisi andmeid:
 maaala iseloomustus võimaluse korral 3-D kaardina, millele kohaldub
mürahinnang;


peamiste müraallikate iseloomustus, nende asend;



kasutatud metoodika kirjeldus;



arvutuspunktide asukohad;



olulise liiklusmüra korral keskmine ja maksimaalne liiklussagedus;



müra arvutuslik või mõõdetud ekvivalenttase LAeq ja maksimaalne tase

LAma(mürataset mõõdetakse juhul, kui arvutusteks vajalikud andmed
puuduvad);


eritingimuste sätestamisel nende loetelu ja kirjeldus;



mürataseme mõõtmise korral mõõtmisprotokoll.

Müra mõõtmise protokoll peab sisaldama järgmisi andmeid:

mõõtja andmed, tema akrediteerimistunnistuse nr;


mõõtmiskoha kirjeldus;



mõõtmiste läbiviimise aeg ja ajavahemik;



mõõteriistade andmed, kalibreerimise info;



mõõtmismetoodika alused;



peamised müra allikad, nende iseloomustus;




ilmastikku iseloomustavad näitajad: tuule suund ja kiirus, õhutemperatuur;
mõõtepunktide asukoht;



liiklusmüra mõõtmisel mööduvate liiklusvahendite arv;



LAeq arvutusmetoodika;



maksimaalne müratase LAmax;



mõõtmise määramatus.

Müra kaarti alusel koostatud müra vähendamise tegevuskava peab sisaldama järgmisi andmeid:


piirkonna kirjeldus



eralduva müra kogused



võrdlemine piirnormidega



võimalikud tervisekahjud, seostamine müra allikatega



vähendamise meetmete ja nende hinna analüüs



transpordi ja maakasutuse analüüs



arengukavad



võimaluste hindamine



tulevikusuunad

5. KESKKONNAMÜRA OHJAMINE
Peamisteks müra vähendamise valdkonnad on:





planeerimine;
liikluskorraldus;
müratõkked;
ehituslikud võtted.

5.1 MÜRA VÄHENDAMISE PÕHIMEETMED
Müraallikast eralduva müra vähendamise meetmed:


müraallika isoleerimine;



vähem müra tekitavate meetodite, tehnoloogiate, töövahendite kasutamine;



müra neelavate teekattematerjalide kasutamine.

Mürataseme vähendamise meetmed müra leviku teekonnal:


müraallika eraldamine vallide, seinte, osaliselt või täielikult varjestavate katetega jne;



teede ehitamine tunnelitesse, kanalitesse;



puhveralade planeerimine, mille puhul müraallika ja müratundlike objektide vahele
ehitatakse müra suhtes vähem tundlikud hooned (parkimismaja, kaubanduskeskus)

Müra vähendamise meetodid müratundliku poole juures:


hoonete akustiline isolatsioon;



akende mitte avamine;



arhitektuurilised lahendused – eendid, rõdud, ehitise suund (vannitoad, köögid jne
müraallika poole).

5.2. PLANEERINGU KOOSTAMISEL SOOVITATAVAD NÕUDED MÜRA
PIIRAMISEKS

5.2.1 ÜLDNÕUDED


Uued müratundlikud hooned ja alad tuleb planeerida nii, et neid ei ohustaks müraallikad.



Uued müraallikad tuleb planeerida nii, et nad ei hakkaks segama müratundlikke hooneid
ja alasid.



Kui planeerimisel ei ole võimalik rakendada piirangud, mis aitaksid vähendada elanikele
toimivat müra, tuleb hoonete konstruktsioonides kasutada asjakohaseid akustilisi
isolatsioonimaterjale.

5.2.2. MÜRAHÄIRINGU VÄLTIMINE UUTE ALADE PLANEERIMISEL
Müraallikate ja müratundlike objektide planeerimisel tuleb võimaluse korral tagada
mürahäiringu ohjamine:
 taimestiku, erinevate reljeefide ja muude kujunduselementide rakendamisega;


puhveralade rakendamisega;



otstarbeka maakasutusega, mille puhul müraallikad planeerida üksteise lähedale, eemale
müratundlikust alast.

5.2.3. MÜRA OHJAMINE OLEMASOLEVATEL ALADEL
Olemasolevatel aladel on võimalik planeerida müra ohjamiseks:


müraseinu - – müra ohjamise meede, mille kõrgus peab olema selline, et varjab
silmsideme müra vastuvõtja ja müra allika vahel. Müraseina materjali tihedus peab olema
vähemalt 20 kg/m2 ning ta peab olema ehitatud ilma vahede ja tühimiketa. Liiklemiseks
vajalikud vahed peavad olema minimaalsed ega tohi halvendada seina akustilisi
omadusi;



pinnasevalle;



müraallika katmist (tunnelid, sillad);



müra summutavate teekatete kasutamist.

5.2.4 MÜRA OHJAMINE TIHEASUSTUSEGA ALADEL



uste ja akende heliisolatsiooni parandamine;
seinte, katuste ja teiste välispindade katmine müra isoleerivate materjalidega;



akende mitteavamine, sundventilatsiooni rakendamine;



asjakohase ehitustehnoloogia rakendamine.



Mida paremini ja mida varasemas planeerimisetapis arvestatakse müra situatsiooniga, seda
kergem on lülitada müra ohjamise meetmed planeeringu protsessi ja seda paremini on võimalik
vältida järgnevaid probleeme.

5. 3 MADALASAGEDUSLIK MÜRA
Madalasageduslikuks müraks nimetatakse sagedusvahemikku 10 – 200 Hz jäävaid helisid.
Madalasageduslikud helid on kuuldavad vaid küllalt suure helirõhu korral, kuid ületades
kuuldeläve võib kuulmisaisting olla vägagi tundlik ka väiksemate tugevuste muutuste või
vahelduste suhtes. Madalasageduslike helide kahjulikkuse hindamist raskendab see, et normaalse
kuulmisega inimeste kuuldelävi vaheldub 10...15 dB. Hindamist raskendab ka see, et vaikses
keskkonnas võib kuulduv madalasageduslik müra olla ebameeldiv ja sõltumata tugevusest olla
häirivaks teguriks.

Tabelis on antud madalasagedusliku öise müra soovituslikud normtasemed magamisruumidele,
arvestades, et müra ei raskendaks uinumist. Päevasel ajal võib madalasagedusliku mürana
aktsepteerida u. 5 dB suuremat normtaset. Normtasemele ei tehta madalasagedusliku heli
kahjulikkust hinnates mõõtmistulemustes ei müra tonaalsuse ega impussheli parandusi.

Sagedus/Hz
LAeq, 1 h

/ dB

20

25

31,5

40

50

63

80

100

125

160

200

74

64

56

49

44

42

40

38

36

34

32

5.4 KORTERITESSE KUULDUV MUUSIKA

Ebameeldiv ja häiriv on korterisse pidevalt, näiteks õhtu-õhtu järel, kuulduvat muusikat. Selline
müra võib raskendada uinumist. Ehitiste heliisolatsioon on madalatel sagedustel halvem, kui
keskkõrgetel ja kõrgetel. Näiteks on disko- ja ööklubide muusikas madalasageduslike (alla 200...
400 Hz) komponentide suhteline võimsus tihti märgatavalt suurem, kui standardis antud
heliisolatsiooni arvu referentskõvera määramisel on arvesse võetud. Korterisse kuulduvaks
tervisekahjustusi põhjustavaks muusikaks loetakse üldiselt madalasageduslikku müra.

Elamutesse kuulduva öise muusikamüra puhul võib kasutada madalsageduslikule mürale antud
normtasemeid, ja lisaks peaksid ööalguse (kell 22 – 02) LAeq,1h-tasemed olema maksimaalselt 25
dB(A) juhul, kui muusikamüra on selgelt eristatav, s.o., kui pidev lubatud taustamüra ei
summuta seda. Madalasagedusliku müra normtasemeid kohaldatakse vaid öisel ajal ja ainult
magamistubade mürale. Kui muusikamüra kahjulikkuse hindamisel kasutatakse eelpool mainitud
normtasmeid, ei tehta mõõtmistulemustes müratonaalsuse ega impulssheli parandusi.

5.5 PIIRVÄÄRTUSTE KOHANDAMINE MUUTUVA TASEMEGA MÜRALE

Müra võimsus muutub tihti ajaliselt, muutuse põhjuseks võib olla müra tekkimise või sumbumise
muuutumine. Muutumised võivad olla lühiajalised ja pikaajalised. Lühiajaline muutumine on ühe
päeva, öö või lühema aja jooksul toimuv muutumine. Pika perioodi vältel, näiteks aasta jooksul,
toimuva muutumise puhul, võib sagedasti eristada selget statistilist reeglipärasust nädalapäevade
(ööpäeva vaheldumine) ja aastaja (aastaegade vaheldumine) järgi. Reeglipärase muutumise
põhjuseks on tihti müra tekitaja, näiteks liikluse muutumine.
Piirväärtuste (ekvivalenttasemed) puhul on arvestatud müra taseme lühiajalise muutumisega. LAeq,
- ja LAeq,22-07h-tasemed ei arvesta siiski ööpäeva ja aastaja muutusi. Teatud juhtudel, näiteks

07-22 h

müra poolt põhjustatud unehäiret või otsest kuulmistraumat hinnates tuleb kahjulikkuse
hindamisel arvestada ka lühiajalise muutumisega, näiteks niimoodi, et uinumist takistavat müra
tuleb lugeda kahjulikumaks, kui hommikul ärkamise ajal esinevat müra.

Elamutes ja avalikes hoonetes esinevat müra võib lugeda piirväärtusele vastavaks kui ööpäeva
jooksul on normide ületamist rohkem kui 3 dB maksimaalselt 10 % aastas, kuid siiski niimoodi,
et üle 5 dB ületamist ei ole rohkem kui 20-30 ööpäeva aasta jooksul ega esine kunagi 10 dB
võrra ületamist. Lisaks sellele võib tervisekahjustuse hindamisel olla põhjendatud võtta arvesse
ka müra poolt mõjutatud inimeste arvu muutused erinevatel aastaaegadel. Näiteks suvilaid
kasutatakse peaasjalikult vaid teatud ajal aastast, mille puhul eelnevaid normtasemeid tuleb
suhtestada kinnistu reaalse kasutusajaga.

5. 6 LIIKUVATE MÜRAALLIKATE MÜRA OHJAMINE

Liiklusmüra on kõige olulisem müraallikas ja samas ka kõige keerulisemalt ohjatav müraallikas.
Liiklusmürast põhjustatud mõju vähendamisel:
 kahekordne liiklussageduse vähenemine põhjustab müratasemete vähenemise 3 dB võrra,
 1 dB suuruse mürataseme langetamine nõuab liiklussageduse vähenemist ligikaudu 30%,
 10 dB müratasemete vähenemist tuleb liiklussagedusi vähendada 10 korda,
 piirkiiruse alandamine 70 km/h 50-le km/h vähendab müratasemeid 3-4 dB võrra
Alla 50 km/h kiirusel on peamine müraallikas automootor ning piirkiiruse vähendamisega ei
kaasne märkimisväärset müratasemete alanemist.

Müratõketena kasutatakse mürakaitseekraane või –valle. Mida lähemal asub müratõke
müraallikale või vastuvõtjale, seda efektiivsem see on.
Müratõkke efektiivsus sõltub:
 tõkke kõrgusest,
 tõkke pikkusest,
 tõkke laiusest,
 tõkke ja müraallika vahelisest kaugusest,
 maastikuvormist,

 tõkke konstruktsioonist ja paigutusest.

Mürakaitseekraan peab:
 sobima keskkonda;
 olema tihe;
2
 olema massiga vähemalt 30 kg/m ;
2
 taluma arvutuslikku tuulekoormust ja lumetõrjel paiskuvat lumekoormust 8kN/ m

5.7 MAANTEEMÜRA OHJAMINE
Kui päevasel ajal on elamupiirkonna õuealal müra ekvivalenttase:
 maksimaalselt 55 dB(A), siis ei ole vajalik rakendada mürakaitsemeetmeid;
 vahemikus 55 – 60 dB(A), tuleb rakendada mürakaitsemeetmeid, kuid kui nende
rakendamine ei ole otstarbekas, tuleb elanikkonda teavitada, et liiklusmüra võib teatud
ajal ületada selles piirkonnas kehtestatud norme;
 ületab 60 dB(A), tuleb rakendada mürakaitsemeetmeid, et tagada müra taset mitte üle 55
dB. Ainult juhul, kui sobiv müra ohjamise meetod ei ole tehniliselt otstarbekas või
majanduslikult tasuv või on vastuolus teiste õigusaktidega, võib 55 dB(A) müra taset
ületada maksimaalselt 5 dB(A) võrra ning elanikkonda tuleb teavitada, et hoolimata
ehituslikest mürakaitse meetmetest, võib teatud ajal liiklusmüra ületada selles piirkonnas
kehtestatud norme. Aknad ja välisuksed on soovitav hoida suletult.

Akende planeerimine, ventilatsiooni tagamine kui ööajal kella 23.00 – 7.00 magamistoa akna
välisel küljel on müra ekvivalenttase:
 kuni 50 dB(A), siis ei ole vaja rakendada täiendavaid mürakaitsemeetmeid;


51 – 60 dB(A), on soovitav planeerida magamistuppa õhu konditsioneer ja hoiatada
elanikke, et kui aknad ja välisuksed hoida suletult, on tagatud kehtestatud müra normid;

 üle 60 dB(A), tuleb planeerida magamistuppa õhu konditsioneer ja hoiatada elanikke, et
kui aknad ja välisuksed hoida suletult, on tagatud kehtestatud müra normid. Hoone
konstruktsioonielemendid (aknad, seinad, uksed) peavad olema planeeritud nii, et suletud
akendega on tagatud kehtestatud müratasemed.

Kui päeval on eluruumi akna välisel küljel müra ekvivalenttase:
 kuni 55 dB(A), siis ei ole vaja rakendada mürakaitsemeetmeid;



56 – 65 dB(A), on soovitav planeerida eluruumi õhu konditsioneer ja hoiatada elanikke,
et kui aknad ja välisuksed hoida suletult, on tagatud kehtestatud müra normid;

 üle 65 dB(A), tuleb planeerida eluruumi õhu konditsioneer ja hoiatada elanikke, et kui
aknad ja välisuksed hoida suletult, on tagatud eluruumides kehtestatud müra normid.
Hoone konstruktsioonielemendid (aknad, seinad, uksed) peavad olema planeeritud nii, et
on suletud akendega tagatud kehtestatud müratasemed.

5.8 RAUDTEEMÜRA OHJAMINE


Raudteemüra ohjamise kohta kehtivad kõik maanteemüra vähendamiseks kehtestatud
nõuded.



Kui eluruumide akende taga on öisel ajal raudteest tingitud müra ekvivalenttase üle 60
dB(A) ja magamisruumide akende taga üle 55 dB(A), siis tuleb kasutada seinte, akende ja
uste ehitamiseks ja viimistlemiseks materjale, mis tagavad ruumides normidele vastavad
müratasemed. Tuleb määrata akende, uste ja seinte vajalikud akustilised omadused.



Uuel planeeritaval alal peab elamu raudtee poolne külg asuma raudtee välimisest
rööpmest kaugemal kui 100 m.



Elamu raudtee poolne külg peab olema ehiatud nii, et ta summutab öisel ajal müra
rohkem kui 60 dB(A).



Müraseina kõrgus peab olema vähemalt 4 m.

5.9 ERINEVATE LIIKUVATE MÜRAALLIKATE KOOSTOIME OHJAMINE
Õueala ja hoone akustiliste näitajate planeerimisel ning elanike teavitamisel tuleb arvestada
kõigi müraallikate liikide poolt tekitatud müraga eraldi ning nende koostoimega.
Siseruumide mürataseme hindamiseks ja asjakohaste ehituslike akustiliste võtete kasutamiseks
tuleb hinnata eraldi kõigi müraallikate liikide poolt tekitatud müra ning nende tulemuste
kogusumma peab tagama kehtestatud normidele vastavad tingimused.

5.10 STATSIONAARSETE MÜRAALLIKATE MÜRA

5.10.1 STATSIONAARSETE MÜRAALLIKATE POOLT TEKITATUD MÜRA
OHJAMINE
Statsionaarsete müraallikate poolt põhjustatud müra hindamiseks tuleb määrata nende poolt
põhjustatava müra 1 tunni taset Leq (1 tund) ümbritsevatele objektidele päeval ja öösel.
Kui määratud müra tasemed ületavad kehtestatud piirväärtusi, peab müraallika valdaja
rakendama asjakohaseid mürakaitsemeetmeid.
Peamised mürakaitsemeetmed on:


müraseinad;



summutid;



eraldusmüürid;

5.10.2 STATSIONAARSETE JA LIIKLUSMÜRA ALLIKATE POOLT PÕHJUSTATUD
KOOSMÕJU
Statsionaarsete ja liiklusmüra allikate poolt põhjustatud müra mõju tuleb hinnata allikate kaupa
eraldi. Müraallikate poolt põhjustatava müra 1 tunni tase Leq (1 tund) ümbritsevatele objektidele
tuleb määrata päevasel ja öisel ajal.
Rakendatavad mürakaitsemeetmed peavad tagama asjakohased kehtestatud piirväärtused. Pärast
kaitsemeetmete rakendamist tuleb kontrollida nende tõhusust.

5.11 TUULEGENERAATORITELE ESITATAVAD ÜLDNÕUDED
Tuulegeneraatoritega külgnevatele aladele ei tohi levida generaatorite poolt põhjustatav
müratase üle 45 dB(A) ning müratundlikele aladele leviv müra ekvivalenttase ületada 40 dB(A).

Tuulegeneraatorite paigaldamise keskkonnamõju hindamisel peab võrdlema paigaldatavate
generaatorite müra tugevuse võimalikku levikut sama tüüpi olemasolevate tuulegeneraatorite
poolt põhjustatava müraga,

Teiste müraallikate olemasolu korral tuleb arvestada tuulegeneraatorite koosmõju nendega.

Kui alal on vähem kui 10 generaatorit, määratakse müra hindamisel kõigi generaatorite
helirõhutasemed LWA,ref.
Müra hindamisel alal, kus on 10 või rohkem generaatorit, määratakse ala helirõhutase LWA,ref
vähemalt kolme juhuslikult valitud generaatori poolt tekitatud müra mõõtmise alusel.

Helirõhutaseme määramiseks teatud kohas tuleb arvestada kõigi generaatorite müra
ekvivalenttasemetega LpA:

Lkogu = 10 x log(10Lp1/10 + 1+Lp2/10 + ...)

Kui müra tugevust pole võimalik vähendada, peaks piirama müra käes oldud aega.
Maailma Terviseorganisatsioonil on oma soovitused, kui tugevas müras kui kaua tohiks viibida:










85 dB - 8 tundi
88 dB - 4 tundi
91 dB - 2 tundi
94 dB - 1 tund
97 dB - 30 minutit
100 dB - 15 minutit
103 dB - 7 minutit
106 dB- 3 minutit
109 dB - 1,5 minutit

6. HELID, MIS EI OLE MÄÄRATLETUD MÜRANA

Järgnevaid helisid ei loeta õiguslikust aspektist müraks:
•

üritustel, nagu kontsertidel, spordivõistlustel, aga ka lõbustuskohtades ning teatrites
kasutatavad heliefektid, mis tulenevad etendus- ja esinemistegevusest, ja mõjutavad
rahvast, esinejat või osavõtjat, kuid ei põhjusta kuulmiskahjustusi või kuulmiskahjustuse
ohtu;

•

loodusnähtuste helid ja metsloomade hääled looduses, kuid müra võib olla see-eest tuule,
vihma, aga ka merelainete põhjustatud helid tehnilistes ehitistes, aga ka põllumajandusja koduloomade hääled;

•

lubatud, asjakohaselt kasutatud akustilised häire -ja hoiatusseadmete helid. Seadmed
tuleb siiski planeerida ja asetada niimoodi, et müra mõju elanikele ohustavalt, ei ole liiga
ärritav ega mõju toimeaeg liiga pikk;

•

ette planeeritud lõhkamistööde ja ilutulestiku müra, kui see vastab kõigile kehtestatud
nõuetele.
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