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Sotsiaalministri 4. märtsi 2002. a määruse nr
42 "Müra normtasemed elu- ja puhkealal,
elamutes ning ühiskasutusega hoonetes ja

mürataseme mõõtmise meetodid" muutmine

Vastu võetud 01.02.2017 nr 6

Määrus kehtestatakse rahvatervise seaduse § 8 lõike 2 punkti 17 alusel ja kooskõlas Vabariigi Valitsuse 26.
jaanuari 1999. a määrusega nr 38 kinnitatud „Eluruumidele esitatavate nõuete“ punktiga 10.

Sotsiaalministri 4. märtsi2002. a määruse nr 42 „Müra normtasemed elu- ja puhkealal, elamutes
ningühiskasutusega hoonetes ja mürataseme mõõtmise meetodid‟ muutmine

Sotsiaalministri 4. märtsi 2002.a määruses nr 42 „Müra normtasemed elu- ja puhkealal, elamutes
ningühiskasutusega hoonetes ja mürataseme mõõtmise meetodid‟  tehaksejärgmised muudatused:

1)preambul sõnastatakse järgmiselt:

„Määrus kehtestatakse rahvatervise seaduse § 8 lõike 2 punkti 17alusel.“;

2)paragrahvi 1 lõiked 1 ja 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Määruskehtestab müra normtasemed elamute ja ühiskasutusega hoonete sees ningmürataseme mõõtmise
meetodid.

(2)Müratekitavate seadmete paigaldamisel ja haldamisel ei või müra ületadanormtasemeid käesolevas määruses
käsitletud hoonetes.“;

3)paragrahvi 2 punkt 6 sõnastatakse järgmiselt:

„6)helirõhutaseme korrigeeritud väärtus – mõõdetud helirõhutase, kus on rakendatudsageduskorrigeerimist
vastavalt standardi EVS-EN 61672-1 või samaväärsedokumendi määratlusele. Käesolevas määruses kasutatakse
helirõhutaseme A- jaC-korrigeeritud väärtusi ning tähistusi, vastavalt LpAja LpC;“;

4)paragrahvi 2 punkt 10 sõnastatakse järgmiselt:

„10)impulssheli – ühest või mitmest impulsist koosnev heli; üksiku heliimpulsikestus on tavaliselt alla
1 sekundi;“;

5)paragrahvi 2 punkt 17 tunnistatakse kehtetuks;

6)paragrahvi 2 punkt 18 sõnastatakse järgmiselt:

„18) mürapiirtase – suurim lubatud normtase ehitistes;“;

7)paragrahvi 2 punktid 19, 22 ja 24 tunnistatakse kehtetuks;

8)paragrahvi 3 punkt 4 tunnistatakse kehtetuks;

9)paragrahvi 4 lõige 1 tunnistatakse kehtetuks;

10)paragrahvi 4 lõike 2 kolmandast lausest jäetakse välja sõnad „Olemasolevatelaladel ja“;

11)paragrahvi 4 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks;
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12)paragrahv5 tunnistatakse kehtetuks;

13)paragrahvi6 lõike 1 teisest lausest jäetakse välja tekstiosa „, sulgudes on esitatudhelirõhu taotlustasemed“;

14)paragrahvi 6 lõike 1 tabel1 sõnastatakse järgmiselt:

Tabel1

Hoone ja ruum Müra normtasemed
1. Elamu

LpA,eq,T(dB)
1.1. Eluruumides päeval 40
1.2. Magamisruumides öösel 30

LpA,max(dB)
öösel 451

2. Majutusasutus
LpA,eq,T(dB)

Hotellitubades päeval 45
öösel 35

3. Tervishoiuasutus
LpA,eq,T(dB)

3.1. Palatites ja operatsioonisaalides päeval 35
öösel 30
LpA,max(dB)
öösel 451

3.2. Arstikabinettides ja
uuringuruumides2

LpA,eq,T(dB)

päeval 40
4. Kool ja muu õppeasutus

LpA,eq,T(dB)
4.1. Klassides, õppekabinettides,
lugemissaalides jamuudes
õpperuumides

päeval 40

LpA,eq,T(dB)
4.2. Nägemis- ja
kuulmispuudega õpilaste
klassiruumides,muusikaklassides

päeval 35

LpA,eq,T(dB)
4.3. Saalides, aulates päeval 40
5. Koolieelne lasteasutus

LpA,eq,T(dB)
5.1. Rühmaruumides päeval 40
5.2. Magamisruumides päeval 35

öösel 30
LpA,max(dB)
öösel 451

6. Büroo- ja haldushoone
LpA,eq,T(dB)

6.1. Nõupidamisruumides,
töökabinettides,
lugemissaalides,õppeklassides ja
nendega võrdsustatud ruumides

päeval 40

LpA,eq,T(dB)
6.2. Avatud plaanilahendusega
tööruumides, näituseruumides

päeval 45

7. Spordirajatis
LpA,eq,T(dB)

Spordisaalides, ujulates päeval 50
8. Kaubandus- jateenindusettevõte

LpA,eq,T(dB)
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8.1. Müügisaalides,
teenindusruumides

päeval 50

LpA,eq,T(dB)
8.2. Sööklates, baarides ja
restoranides

päeval 50

1Nõue on esitatud magamisruumidele uutes hoonetes tingimusel, et ööjooksul leiab aset vähemalt 5
liiklusjuhtumit, kus müra maksimaalne tase LpAmaxon ületatud.
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