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Müra arvudes
See aruanne on esimene riskide vaatluskeskuse temaatilistest 
aruannetest, milles käsitletakse teatud riske, valdkondi ja töö-
tajarühmi. Aruande eesmärk on kirjeldada olukorda Euroopas 
kokkupuutel töökoha müraga, leida riskirühmad, tuua esile prae-
gused suundumused ja uued probleemid. Need sammud on osa 
ulatuslikumast projektist töökoha suundumuste ja riskide vara-
jaseks avastamiseks, eesmärgiga aidata ressursse otstarbekamalt 
kasutada ning võtta senisest paremini ajastatud ja mõjusamaid 
meetmeid.

Üha suurem osa töötajatest töötab teeninduses. Aruanne hõlmab 
seepärast peale selliste mürarohkuse poolest tuntud majandus-
harude nagu ehitus, töötlev tööstus ja põllumajandus ka teenin-
dusvaldkonda, kus enamik töötajaid on naised, näiteks haridust 
ja tööd kõnekeskustes.

Kokkupuude müraga

Müratase ületab kehtestatud piirväärtusi sageli mitmes majan-
dusharus, näiteks põllumajanduses, ehituses, masinaehituses, 
toiduaine- ja joogitööstuses, puidu- ja metallitööstuses ning 
meelelahutuses.

Käsi- ja oskustöölised, põllumajandustöötajad ja sõjaväelased 
puutuvad müraga kokku kõige enam. Mõnes majandusharus 
võivad valju müraga kokku puutuda just naised. Uutes liikmes-
riikides on müraga kokkupuutuvate naiste osakaal märksa suu-
rem kui vanades. Näiteks on Tšehhi Vabariigis tekstiilitööstuses 

müraga kokkupuutuvatest töötajatest naised 75% ja toiduaine-
tööstuses 50%.

Uutes liikmesriikides on müraga kokkupuutuvate töötajate osa-
kaal kõige suurem põllumajanduses ja mäetööstuses, millele järg-
neb töötlev tööstus. Müraga kokkupuutuvate töötajate osakaal 
nendes sektorites on samuti suurem kui vanades liikmesriikides.

Näib, et noored töötajad puutuvad kokku valju müraga järjest 
rohkem. Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fondi 
uuringute järgi täheldasid tööpraktikal olevad või muus välja-
õppeprogrammis osalevad töötajad kuulmisprobleeme 2000. 
aastal sagedamini kui 1995. aastal. Noorte töötajate koolitamine 
vajab seepärast lisatähelepanu ning nende terviseprobleemi-
dega tuleb tegeleda eraldi.

Tervisemõjud

■ Kuulmiskahjustused
Mürast põhjustatud kuulmiskaotus on praegugi üks kõige levinu-
matest tunnustatud kutsehaigustest. Kuulmiskahjustustest tingi-
tud kulud moodustasid ligikaudu 10% kõigist kutsehaigustega 
seotud kulutustest aastatel 1999–2001 (1). Ehkki eriti naistööta-
jate puhul võib teataval määral tegu olla puuduliku teatamise ja 
tunnustamisega, sõltub statistika ka kuulmiskahjustuse määratle-
miseks kasutatavast lävitasemest. Suundumused erinevad riigiti 
ja olenevad kutsehaiguste tunnustamisest. Näiteks on Saksamaal 
tunnustatud haiguste juhtumite arv stabiliseerumas ja kahjus-
tuste aste vähenemas.

Töötajate endi teated kuulmisprobleemidest on mõneti sagene-
nud. Euroopa uuringu andmetel (2) leiab 7% töötajatest, et töö 
mõjutab nende tervist, tekitades kuulmishäireid. Rohke müraga 
kokku puutuvad töötajad teatavad sagedamini ka kuulmisprob-
leemidest.

■ Kõrvakohin
Mürast põhjustatud kuulmise halvenemisega kaasneb sageli 
 kõrvakohin (tinnitus). Andmeid kõrvakohina kohta on vähe. Ühend-
kuningriigis 2003. aastal tehtud uuringu järgi oli 153 000 mehel ja 
26 000 naisel vanuses 35–64 aastat töökoha mürast tingitud ras-
keid kuulmishäireid ning ligikaudu 266 000 mehel ja 84 000 naisel 
esines püsiv kõrvakohin. Olukorra edasine jälgimine peaks aitama 
hinnata probleemi ulatust kogu Euroopas.Noise in figures
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(1)  Costs and funding of occupational diseases in Europe (Kutsehaiguste maksumus ja 
rahastamine Euroopas), Eurogip-08-E, august 2004. http://www.eurogip.fr/pdf/Eurogip-
08E-cost.pdf. 

(2) European Survey of Working Conditions, ESWC (Euroopa töötingimuste uuring).
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■ Akustiline šokk
Akustiliseks šokiks nimetatakse psühhosotsiaalseid ja psühholoo-
gilisi sümptomeid, mida inimene võib kogeda pärast äkilist, oota-
matut ja valju müra kõrvaklappides või telefonis. Enim ohustab 
see kõnekeskuste telefonitöötajaid. Probleemi võib veelgi terav-
dada kõnekeskuste mürarohkus, mille tõttu kasutatakse valjemat 
heli, kui oleks vaja vaikses keskkonnas. Akustilist šokki toodi tähe-
lepanu nõudva küsimusena esile ka agentuuri ekspertuuringu-
tes, mis puudutasid uusi füüsilisi riskitegureid.

■ Koosmõjud
Kuulmiskaotust võivad põhjustada või tugevdada ka kemikaalid. 
Teadaolevad ototoksilised ehk sisekõrvale mürgised ained on 
muu hulgas lahustid, metallid, narkootikumid ja hapnikku välis-
tavad ained. Tegevusalad, mille töötajad puutuvad kokku tugeva 
müra ja ohtlike ainetega või vibratsiooniga, on trükkimine, värvi-
mine, laevaehitus, ehitus, töötlev tööstus, keemia- ja naftatöös-
tus, nahatööstus, mööblitööstus, põllumajandus ja mäetööstus. 
Müra, vibratsiooni ja kuumuse koostoimet võib esineda ka metal-
litööstuses. Mitmed neist majandusharudest on Euroopa Liidu 
uutes liikmesriikides suurema osakaaluga kui vanades.

■ Müra ja õnnetused
Peale kuulmise kahjustamise võib müra põhjustada ka õnnetusi, 
sest takistab suhtlemist. Kuulmiskaitsevahendeid kandvad tööta-
jad ei tarvitse kuulda suulisi juhiseid ja helisignaale. Käivitatud on 
mitmeid projekte, et töötada välja meetod kõne arusaadavuse 
ja helisignaalide tajumise ennustamiseks kuulmiskaitsevahendite 
kasutamisel. Aruanne märgib ära ka selle, et kuulmiskahjustusega 
töötajatel on suurem oht sattuda õnnetustesse.

Mitme liikmesriigi haridustöötajad peavad müra prob-
leemiks ning müra mõjutab oluliselt õpetajate töölt 
puudumise sagedust.

Maailma Tervishoiuorganisatsiooni (WHO) suunistes pee-
takse õpperuumides sobivaks mürataset 35 dB(A). Tegelikku-
ses võib müratase koolide klassiruumides ulatuda tasemeni 
60–80 dB(A) ning töökodades ja spordiplatsidel olla sellest 
isegi kõrgem. Klassiruumides tehtud mõõtmised on tuvasta-
nud selliseid akustikatingimusi, milles on arusaadav vähem 
kui pool kõnest.

Hääle kui töövahendi tähtsus on kasvamas ka seoses hääl-
juhtimistehnika arenguga ja kõnekeskuste lisandumisega 
– mõlemas on vaja säilitada kõne arusaadavus.

■ Kuulmisega mitteseotud tervisemõjud
Uuringud osutavad mõõduka müra mitmesugusele tervist kah-
justavale toimele, tekitades muu hulgas  kõnehäireid, stressi, 
südame-veresoonkonna haigusi ja neuroloogilisi probleeme. 
Kuulmiskahjustusi tekitavast tasemest nõrgem müra võib põh-
justada kuulmisega mitteseotud tervisekahjustusi, kui niisugune 
müra segab pidevalt und ja puhkamist, takistab suhtlemist ja 
kõnest arusaamist või häirib suurt tähelepanu ja keskendumist 
nõudvat vaimset tööd.

Ennetamine

Müra vähendamiseks töökohtadel tuleb teha lisapingutusi. Töö-
kohtadel müra vähendamiseks võetavaid meetmeid käsitleva-
tes uuringutes toodi esile mitmesuguseid võtteid ja mõningaid 
efektiivseid programme kuulmise kaitsmiseks. Väiksemates ette-
võtetes on mürataseme piiramiseks võetud väga vähe meetmeid 
ning neis kasutatakse peamiselt isikukaitsevahendeid.

Täiendavaid meetmeid on vaja ka müra tõhusaks vähendamiseks 
tekkekohas. Mürarikastel tegevusaladel kasutatakse reeglina roh-
kesti eri protsesse ja seadmeid. Aruandes kirjeldatakse müraga 
kokkupuute olemust mõnes mürarikkas majandusharus, näiteks 
põllumajanduses, ehituses ning toiduaine- ja joogitööstuses.

Kui töö nõuab keskendumist, tuleb müratase hoida madal. Müra 
märgatavat vähenemist võib saavutada akustiliste meetmetega. 
Mõnes valdkonnas on töö- ja juhtimisülesannete keerukus suu-
renenud, näiteks tervishoius ja hariduses ning ka tööstuslikus 
tootmises. Aruandes antakse seepärast soovitusi müra vähenda-
miseks kontorites ning õppe- ja tervishoiuasutustes.

Uuringuvajadus

Sihipärased uuringud teatud tegevusaladel (tervishoid, 
majutus- ja toitlustusasutused, transport, kõnekes-
kused) võiks aidata välja selgitada probleeme, millele 
peaks tähelepanu pöörama ennetamisel.

Lisaks on vaja täiendavaid andmeid järgmiste küsimuste hin-
damiseks:

■ kokkupuude mõõduka müraga,

■ müra ja vibratsiooni ning müra ja kemikaalide koostoime,

■ müra mõju rasedatele töötajatele.

Uuringud peavad toetama ka kuulmiskahjustustega tööta-
jatele suunatud ennetustööd ning hoiatuste ja signaalide 
arusaadavuse teemat.

Täiendav teave

Riskide vaatluskeskuse täielikud tulemused on aadressil 
http://riskobservatory.osha.europa.eu

Andmed müraga kokkupuute ja kuulmiskahjustuste kohta 
(sh liikmesriikide andmed) on aadressidel 
http://riskobservatory.osha.europa.eu/noiseexposure/ ja 
http://riskobservatory.osha.europa.eu/hearingloss/
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