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Iga jahimees, kes soovib küttida suurulukeid, peab selleks omandama suuruluki 

laskekatsete tunnistuse. Selleks tuleb edukalt sooritada suuruluki laskekatsed. Kui 

soovitakse küttimisel kasutada erinevat tüüpi relvi, siis tuleb iga tüübi kohta sooritada 

eraldi laskekatsed. Laskekatseid korraldatakse erinevates jahilasketiirudes üle Eesti. 

Osalejate rohkuse tõttu toimuvad laskekatsed erinevate relvadega, mistõttu on osalejad 

pidevas müraekspositsioonis ja ohustatud kuulmiskahjustusele. Probleemiks pole mitte 

see, kui ollakse ise tulejoonel, vaid olukord, mil ollakse pealtvaataja rollis ja ei kanta 

kuulmiskaitsevahendeit.  

Käesoleva uurimistöö eesmärgiks oli määrata müraekspositsiooni suurus lasketiirus 

ning hinnata selle mõju jahimehe kuulmisfunktsioonile, tuvastada müraga seonduvaid 

probleeme lasketiirudes ning pakkuda välja lahendusi. 

Uurimustöö koostamiseks kasutati ankeet-, mõõtmis-, vaatlus- ja andmetöötlusmeetodit.  

Uuring viidi läbi kahes erinevas lasketiirus, mille käigus koguti andmeid 33 uuritavalt. 

Lasketiirudes mõõdeti müradosimeetritega müraekspositsiooni jahimeestel  ning 

mürameetriga helirõhu ekvivalentset taset A skaalal.  

Laskmiste ajal ei kanna ühtegi kuulmiskaitsevahendit 7,0% uuritavatest ning uuringu 
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tulemused näitasid, et pealtvaataja rollis kannab kõrvaklappe või -troppe 40,4% 

jahimeestest. Jahimees osaleb aastas 20 korda ühisjahil, käib 15 korda individuaaljahis 

ning külastab lasketiiru keskmiselt 2 korda aastas, viibides seal keskmiselt 2 tundi ja 36 

minutit. 75,0% vastajatest kasutab sagedamini vintraudset  kui sileraudset relva. 

Diagnoositud kuulmislangust kinnitas 18,9% uuritavatest. Laskemajade kasutamine 

lasketiirudes ja sobivate isikukaitsevahendite kasutamine laskekatsetel võimaldab 

vähendada müra ekspositsiooni ning ennetada kuulmiskahjutuste teket jahimeeste 

hulgas. 

Märksõnad: jahindus, tulirelvade müra, lasketiir, kuulmiskaitsevahendid 
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Every hunter whos’ desire is to hunt big game needs to obtain a permit for big game 

hunting. In order to archieve that, one needs to succesfully complete big game hunting 

test at any hunting shooting ranges in Estonia. Every different gun type needs a different 

big game shooting permit . Due to the high number of examinees, the participants are at 

constant noise exposure and maintaining the risk of damaging auditory function. The 

problem not only occures on the fireline, but even more on the side duiring idling 

without hearing any hearing protections. 

Therefore the aim of this research is to determine the noise exposure in shooting range 

and evaluate its impact on hunters’ hearing capabilities, identify the problems of firing 

range sourcing from noise and to propose for solutions. This research was conducted 

using data processesing and measurement methods aswello observation and and 

questionnaire.  

The study was carried out in two different firing ranges, in which data samples were 

gathered. 33 individuals were given the questionnaires. Ekvivalent sound pressure level 

on A scale were measured and noise exposures values gathered on hunters using the 

noise dosimeter.  

There were no signs of wearing any kind of hearing protection amongs 7% of hunters. 
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During the shooting excercises only 40,4% of hunters apply hearing protections as a 

spectator. An orinary hunstman takes part from 20 group hunting sessions, goes solo for 

15 times and visits hunting shooting range for 2 times per year on average, during which 

he/she is spending 2 hours and 36 on average per visit. 75,0%  of the responces showed 

that one prefers to use rifled weapon other than smoothbarrel gun. Diagnosed hearing 

impairment were confessed by 18,9% of the test subjects. Use of special house for 

shooting in firing ranges and correct use of appropriate individual protective equipment 

could be diminish the noise exposure and prevent hearing impairment among hunters. 

Keywords: hunting, firearm noise, firing range, hearing protection  
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SISSEJUHATUS 

 

Iga jahimees, kes soovib küttida suurulukeid peab, selleks omandama suuruluki 

laskekatsete tunnistuse. Selleks tuleb edukalt sooritada suuruluki laskekatsed. Kui 

soovitakse küttimisel kasutada erinevat tüüpi relvi, siis tuleb iga tüübi kohta sooritada 

eraldi laskekatsed. Laskekatseid korraldatakse erinevates jahilasketiirudes üle Eesti. Kuna 

korraga on laskeloa taotlejaid palju, siis toimub pidevalt erinevatest tulirelvadest 

tulistamine, ning jahimees, kes on läinud laskekatseid sooritama, on pidevalt müra 

ekspositsioonis ning riskib oma kuulmise jäädava kahjustumisega. Probleemiks pole mitte 

see, kui ollakse ise tulejoonel, vaid olukord mil ollakse pealtvaataja rollis.  

Käesoleva uurimistöö eesmärgiks oli määrata jahimeeste müraekspositsiooni lasketiirus ja 

jahiga seotud tegevustes ning hinnata selle mõju kuulmisfunktsioonile, tuvastada müraga 

seonduvaid probleeme lasketiirudes ja pakkuda välja lahendusi kuulmiskahjustuste 

ennetamiseks. 

Eesmärgist tulenevad ülesanded on järgmised: 

1. Analüüsida ankeetküsimustiku abil jahitegevusest ja laskekatsetest tulenevat 

müraekspositsiooni. 

2. Analüüsida kuulmiskaitsevahendite kasutamise harjumust ja laskmisega seotud 

kuulmisprobleeme jahimeeste hulgas. 

3. Mõõta müra parameetreid jahilasketiirudes sõltuvalt relva tüübist ja lasketiiru 

ehituslikest iseärasustest. 

4. Pakkuda välja lahendusi müraekspositsiooni vähendamiseks lasketiirudes. 

Uurimistöö aktuaalsuseks on see, et jahimehed peavad vähemalt iga kahe aasta tagant 

erinevate relvatüüpide jaoks taotlema suuruluki laskekatse tunnistust. Harjutuste ajal viibib 

korraga lasketiirus suur hulk jahimehi ja on neil kõrge risk kuulmiskahjustuse tekkeks, 

kuna nad ei kanna kuulmiskaitsevahendeid kogu lasketiirus viibimise ajal.  

Uurimistöö uudsuseks on see, et Eestis ei ole seni teaduslikult uuritud suuruluki 

laskeharjutustest tuleneva müraekspositsiooni ja mõju jahimehe kuulmiselundile.  
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1. KIRJANDUSE ANALÜÜS 

 

1.1 Varasemad jahimeeste uuringud 

  

Rootsi teadlaste, Honeth, L. ja uurimisgrupi   poolt (2015) teostatud uuringus leiti Rootsi 

jahimeeste seltsi kuuluvate jahimeeste hulgas üheteistkümnel protsendil kuulmiskahjustus. 

Põhirõhk oli asetatud kõrgete toonide kuulmishäirete väljaselgitamisele. Arvesse võeti nii 

füüsikalisi parameetreid kui ka sotsiodemograafilisi karakteristikuid. Samuti analüüsiti ka 

jahipidamise harjumusi, kasutatavat relva kaliibrit ja kuulmiskaitsevahendite tüüpi. Lisaks 

sellele pöörati tähelepanu ka muudele faktoritele nagu näiteks müra ekspositsioonile vabal 

ajal, tööl ning militaartegevustes. Uuriti, kas on esinenud pärilike või muid haiguseid, mis 

on mõjutanud katsealuste kuulmist. Küsiti ka infot regulaarse antikoagulantide, 

valuvaigistite ja tubaka kasutamise kohta jahimeeste seas. Koostöös Rootsi Jahimeeste 

seltsiga saadeti 2012-2013 aastal interneti põhine küsimustik 27063-le liikmele. Neist 9123 

olid valed aadressid ning 2119 keeldusid vastamast. Ülejäänutele (15821) saadeti 

küsimustik, ning meeldetuletussõnum kaks korda. Kõigest 1937 tegid personaalse 

sisselogimise konto ning neist vaid 1771 vastasid küsimustikule. [1] 

Madala vastamisprotsendi kartuse tõttu kasutati käesolevas bakalaureusetöös 

ankeetküsitlust,  mille uurimustöö autor ise paberkandjal laiali jaotas ning kokku kogus. 

Rootslaste uuringus oli võimalik sooritada ka vabatahtlik interneti põhine audiomeetria 

test, selle läbisid edukalt 203 jahimeest. Vastanute vanus oli alates 11-91 aastat. 

Kuulmiskahjustus avastati 11% küsimustikule vastanutest ja üheteistkümnel protsendil 

audiomeetria testi läbinutest. Kõikidest vastanutest 19% ei olnud mitte kunagi kasutanud 

mitte ühtegi kuulmiskaitsevahendit jahi käigus. Viimase viie aasta jooksul oli vastanutest 

45% teinud rohkem kui kuus lasku jahikaliibriga relvast ilma kaitsevahenditeta. 

Kaheksakümne üheksal jahimehel, kes olid teinud enam kui kuus kaitsmata lasku, ei 

täheldatud mitte mingit kuulmiskahjustust. Samuti ei mänginud rolli laskude koguarv. 

Järeldati, et see kõik viitab sellele, et inimeste organism käitub erinevalt impulssmüra 

ekspositsioonile. Samas võivad üksikud kaitsmata lasud põhjustada pöördumatuid 
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kahjustusi ning selliste relvadega tulistades peaks ärgitama jahimehi kaitsevahendeid 

kasutama. [1] 

Kesk-Michigani Ülikooli audioloogia professor Michael Stewart on sel, aastal avaldanud  

raportis väitnud, et ekspositsioon mürale mis on kõrgem kui 140 dB(C) võib jäädavalt 

kuulmist kahjustada. Peaaegu kõik tulirelvad teevad müra, mis on sellest piirist rohkem. 

Isegi väike .22 kaliibriline püss küündib selle tasemeni, rääkimata suurtest kaliibritest, mis 

ulatuvad kuni 175 dB(C)-ni. Tulistades kohtades, kus heli võib põrkuda, näiteks seinad ja 

muud struktuurid, võib müra isegi võimenduda ja suurendada  kuulmiskahjustuse riski. 

Monteerides relvale suudmepiduri võib suureneda relva poolt tekitatav impulssmüra. [2] 

Suudmepidur (Muzzle brake) on tulirelva rauasuudme külge ehitatud seade, mis muudab 

laskmisel esineva tagasilöögi pehmemaks [3]. Kui olukord on vastav, piisab ühest lasust, et 

rängalt kahjustada kuulmist, kui ei kanta isikukaitsevahendeid. Stewart mainib veel seda, 

kuidas kaitsta ennast tulirelvade müra eest. Tema poolt esitatud mõned näpunäited: 

kasutada alati kuulmiskaitsevahendeid, kanda kaasas ühekordseid kuulmiskaitse 

vahendeid, tulistades suurekaliibrilistest relvadest kasuta topelt kuulmiskaitsevahendeid 

(kõrvatropid ja kõrvaklapid), valida võimalusel väiksem kaliiber, valida võimalusel 

ühelasuline relv poolautomaatse relva asemel, vältida gruppides tulistamist, kasutada 

elektroonilisi või mittelineaarseid kaitsevahendeid. Mittelineaarseteks 

kuulmiskaitsevahenditeks nimetatakse kuulmiskaitsevahendeid, mis summutavad kõrgeid 

müratasemeid, kuid lubavad madalatel ja keskmistel helidel kuulmiskaitsevahendit läbida. 

Samuti on seletatud, kuidas on kõrgete müratasemetega seotud probleem lahendatud USA 

sõjaväelaste puhul. Seal kasutatakse nii mittelineaarseid kui ka elektroonilisi kuulmiskaitse 

vahendeid [2]. 

2009. aastal läbiviidud uuringus uuriti USAs tsiviilkäibes olevate relvade impulssmürast 

tulenevad riske kuulmisele. Uuringu viis läbi Lääne-Michigani Ülikool. Uuringu käigus 

mõõdeti erinevate relvade poolt tekitatavat impulssmüra. Leiti, et müra suurus sõltub nii 

relvast kui ka kasutatavast laskemoonast. Kõige väikseima riskiga on relvad millel on 

väike kaliiber, pikk toru ning kasutatakse kõige väiksema plahvatusega  laskemoona. [4] 

Samal aastal, sama osariigi, kuid teise ülikooli uuringus uuriti veelinnuküttide jahipidamise 

harjumusi, sealhulgas ka kuulmiskaitsete kasutamist . Selgus, et vähem kui 40% vastanutes 

osalenud küttidest kasutab regulaarselt kuulmiskaitse vahendeid harjutamisel. Sarnane 
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tulemus saadi ka käesolevas uuringus.  80% vastanutest ei kasuta jahis mitte kunagi mitte 

mingeid kaitsevahendeid. Sarnane tulemus saadi ka käesolevas bakalaureusetöös. Eelpool 

kirjeldatud uuringus osales 96 jahimeest, neist 93 olid mehed ning 3 naised, vanuses 25-80. 

Küsimustik koosnes 23st küsimusest. [5] 

USA 2006. aasta uuringus leidsid Wisconsini ja Arizona ülikoolide teadlased, et 

uuritavatest inimestest vanuses 48-92, kasutasid kuulmiskaitseid ligi kaks korda enam 

pigem alla 65 aastased kui vanemad. Need kellel oli juba kahjustus, kasutasid suurema 

tõenäosusega kaitsevahendeid. Suitsetajad ja madalama haridusega inimesed kasutasid 

vähem kaitsevahendeid kui teised. Uuriti inimesi kes olid seotud jahinduse või laskmisega. 

Samuti ka metalli-, ja puutöödega, ning elektriliste tööriistadega. [6] 

2004. aastal hinnati Poolas impulssmüra kahjulikke mõjusid kuulmisorganile. Uuringus 

osales kaks gruppi. Esimene grupp oli jahimehed, kes ei kandnud 

kuulmiskaitsmevahendeid. Teine grupp olid noorpolitseinikud, kes kandsid 

kuulmiskaitsevahendeid. Grupid asetati müra ekspositsiooni keskkonda, mille järel 

mõõdeti erinevate sageduste kuulmist. Enne ja pärast impulssmüra ekspositsiooni teostati 

PTA ja TEOAE meetoditega kuulmistest. Tulemustest selgus, et isegi lühiajaline 

ekspositsioon väiksekaliibriliste tulirelvade mürale võib põhjustada ajutist kuulmishäiret 

neil kes ei kanna kaitsevahendeid. Grupis kaks kuulmisläve muutusi ei täheldatud.  

Kaitseklappide kasutamine on rangelt soovitatud. [8] 

 

1.2. Terminoloogia 

 

1.2.1 Relvastuse mõisted 

 

Jahitulirelv – siledaraudne, vintraudne või kombineeritud püss, püstol või revolver 

jahipidamiseks. Sellise relva omamiseks on vajalik kehtiv jahitunnistus. [9] 

Vintraudne tulirelv – tulirelv, mille relvaraua õõnes on vintsooned [9]. Vintraudse tulirelva 

müratase võib ulatuda suuremate kaliibrite puhul kuni 163,1 dB(C) ja väiksemate puhul 

kuni 159,9 dB(C) [10]. 

Sileraudne tulirelv –  tulirelv, mille relvaraua õõs on sile, ilma vintsoonteta [9]. Sileraudse 

relva maksimaalseks müratasemeks loetakse 162,7 [10]. 
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Kombineeritud tulirelv – sile- ja vintraudade kombinatsiooniga tulirelv. [10] 

Suudmepidur (muzzle brake) – tulirelva rauasuudme külge kinnitatud  seade, mis muudab 

laskmisel esineva tagasilöögi pehmemaks. Sellise seadme toimimine põhineb püssirohu 

põlemisel tekkivate püssirohugaasides sisalduva energia kasutamises. Relvarauaga risti 

asetatud põrkepinnad sunnivad relvarauda liikuma, kuuli liikumisega samas suunas. [3] 

Seega on sellise seadme kasutamine ergonoomilisuse mõistes kahe otsaga asi. Kasutades 

suudmepidurit vähendatakse õlale mõjuvat stressi, kuid samal ajal suurendatakse laskmisel 

tekkivat mürataset. Niimoodi vähendatakse sellega survet laskja õlale ning suurendades 

seeläbi täpsust. 

Tulirelva helisummuti – seade mille ülesandeks on laskmisel tekkiva heli summutamine. 

Helisummutit on lubatud relvale kinnitada vaid lasketiirus, omades sporditulirelva 

relvaluba [10]. Heli summutamise tulemusena väheneb tabamise täpsus [3]. Helisummuti 

kasutamine jahis on keelatud [11]. 

 

1.2.2. Lasketiiru mõisted 

 

Laskesektor – sektor mis kirjeldab laskekaugust või laskelaiust [13] 

Tulejoon – ka laskejoon. Piir, mis tähistab laskmistel laskeharjutuse toimumise kohta. 

Ohutuse tagamiseks peavad kõik lasketiirus olevad inimesed asuma laskejoonest taga pool, 

välja arvatud varjendis viibiv kohtunik või instruktor  [12, 13]. 

Laskeala – Laskejoone ja sihtmärkide vahele jääv ala [12]. 

Jahilasketiir – Lasketiir, milles on loodud tingimused suuruluki laskekatsete läbiviimiseks.  

 

1.2.3. Jahindus mõisted 

 

Suuruluk –  Eestis elutsevad suurulukid on: põder, punahirv, metskits, metssiga, pruunkaru, 

hunt, ilves ja hallhüljes. [11] 
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Suuruluki laskekatse – Laskeharjutus mille sooritamisel omandatakse suuruluki laskekatse 

tunnistus. Laskeharjutus koosneb harjutusest “ jooksev metssiga” mille käigus tuleb teha 

kokku kuus lasku. Neist kaks seisvasse ja neli jooksvasse märklauda. Laskekatsed leotakse 

sooritatuks kui märki on tabanud vähemalt 5 lasku . [14] 

Suuruluki laskekatse tunnistus – Eestis suuruluki küttimiseks vajalik dokument, mille 

väljastab Keskkonna amet või volitatud pädev isik, peale laskekatsete sooritamist. [14] 

Haavlilaskmine – spordiala, millega imiteeritakse linnujahti. Lindude asemel lennutatakse 

erinevatel kõrgustel ja kaugustel savist taldrikuid. Haavlilaskmiseks kasutatakse sileraudset 

12 kaliibrist jahirelva. 

Sporting –  Haavlilaskmise alaliik 

Individuaaljaht – ka üksikjaht. Jahipidamine üksikisiku osavõtul, hiilimis-, varitsus- või 

peibutusjahi meetodil.[11] 

Ühisjaht – Jahiliik suurulukitele mitme isiku osavõtul [11]. 

 

1.2.4. Müra mõisted 

 

Heli –  rõhu (deformatsiooni) lained keskkonnas [15]. 

Helirõhu tase –  ka müratase. Logaritmiline suurus inimese kuuldeläve suhtes [15]. 

Müra – Inimest häiriv või kuulmist kahjustav heli [18]. 

Kuuldepiirkonnaheli – Inimkõrvaga tajutav heli vahemikus 20 Hz kuni 20 kHz [18]. 

Helirõhk – gaasi või vedeliku meediumis olev heli lisarõhk paskalites (Pa) [18]. 

Impulssheli – Heli mille kestus ei ületa ühte sekundit [15]. 

p0 – ehk kuuldeläve helirõhk on minimaalne helirõhu tase mida inimkõrv on võimeline      

eristama, p0 = 20 µPa[18]. 

𝐿𝐴𝑒𝑞 –  Ekvivalentne müratase A skaalal, dB(A) [15]. 
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𝐿𝐸𝑋 –  Defineeritud kui müra taandatud ekspositsioonitase, samuti müraga kokkupuute 

tase. Mõõdetakse detsibellides. Väljendab inimesele mõjuvat ekvivalentse helirõhu taset 

tööpäeva või töönädala kohta detsibellides. [15] 

 

1.3. Müra kui ohutegur 

 

Müra defineerimiseks tuleb aru saada, mis on heli, ning kuidas see tekib. Müra ja 

vibratsioon on tihedalt seotud, sest vibratsiooniga kaasneb ka õhu molekulide vibreerimine, 

mis omakorda tähendab heli tekkimist. Seaduse kohaselt on müra, liiga vali ja/või 

ebameeldiv heli inimese jaoks [15]. Müra mõõtühikuks on detsibell (dB). See on 

kümnendlogaritmiline mõõtühik ning sellega väljendatakse kahe parameetri suhet. Neist 

üks on mõõdetav suurus, ning teine baassuurus. Näiteks on 0 dB defineeritud järgmise 

võrrandiga [16]: 

     20 log (pmõõdetud/pbaasväärtus) = 20 log 1 = 0 dB        (1.1) 

 

Seega, kui on öeldud, et helitase on 0 dB, ei tähenda see seda, et heli üldse ei eksisteeri, 

vaid see on võrdne baasväärtusega [16]. Inimeste puhul  on selliseks väärtuseks võetud 

kuulmislävi. Kui võrrandis 1.1 anda  pmõõdetud  parameetri suuruseks sama väärtus, mida 

kasutati baasväärtusena, siis lihtne põhikooli matemaatika ütleb, et kui lugeja ja nimetaja 

on võrdsed siis järelikult on vastuseks üks. Seega on võrrand saanud uue kuju  20 log (1) 

ning keskkoolist teame, et see võrdub nulliga.  

Heli tekkimiseks on vajalik, et õhu osakesed pannakse liikuma ja vibreerima teatud 

sagedusel. Kui osakesed hakkavad liikuma, tekib õhu osakeste kokkusurumine ja seejärel 

eemaldumine ning helilained kanduvad edasi. Mida suurem on õhuosakeste (rõhu) 

deformatsioon [15], seda valjem on müra. See on mehhanism tänu millele on heli 

võimeline levima mateerias. Heli ei levi mitte ainult õhus, vaid ka vees ja muudes osakesi 

sisaldavates meediumites. Näiteks on kosmoses vaikus, sest seal puudub heli levimiseks 

vajalik keskkond. Seda, et heli vajab levimiseks osakesi, tõestas Robert Boyle oma 

vaakumis heliseva kella eksperimendiga. Helilained on pikilained, sest osakesed 

vibreerivad laine liikumisega samas suunas. Mida suurem on helilaine amplituud, seda 

valjem on heli [17]. 
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Mida valjem on heli, seda ohtlikum on see inimese kuulmisorganile. Üldiselt loetakse 

ohtlikuks piiriks helisid alates 85 dB(A), arvestades ajafaktorit. Keskkondades, kus on 

sellise väärtusega või suurem müratase, tuleb vastavalt regulatsioonidele [15] kanda 

kuulmiskaitsevahendeid. Vastasel korral võib inimese kuulmisfunktsioon jäädavalt 

kahjustuda. Samuti ei tohi mürataseme tipphelirõhk mingil juhul ületada 137 dB(C), isegi 

impulssmüra puhul. Tabelis 1.1 on esitatud müras viibimise maksimaalne lubatud aeg 

tundides erinevate müratasemete korral.  

 

Tabel 1.1. Müras viibimise maksimaalne lubatud aeg [18] 

Müratase 

dB(A) 

Müras viibimise maksimaalne lubatud aeg 

tundides 

85 8 

88 4 

91 2 

94 1 

97 0,5 

100 0,25 

 

Mida suurem on müratase keskkonnas, seda vähem aega võib seal viibida. Kokkupuute 

taseme LEX,To  või tipphelirõhu teadmisel saab võrrelda mürataset piirnormidega. Arvestada 

tuleb mõõtemääramatust  (p= 0.95). Valemis 1.2 on näidatud, kuidas leitakse  müra 

taandatud ekspositsioonitase [15]. 

𝐿𝐸𝑋,𝑇0
= 𝐿𝐴𝑒𝑞,𝑇𝑒

+  10 𝑙𝑜𝑔( 𝑇𝑒/ 𝑇0),          (1.2) 

kus      𝐿𝐸𝑋,𝑇0
 on  ekvivalentne müratase ajavahemiku 𝑇𝑒 jooksul, dB(A); 

 𝑇𝑒 –  töötaja mürakeskkonnas viibimise aeg tööpäeva kohta tundides; 

  𝑇0 –  tööpäeva pikkus 8 tundi 

Kui tipphelirõhk on vähemalt 135 dB(C) või müra taandatud ekspositsioonitase 80 dB(A) 

või suurem, tuleb hakata rakendama abinõusid müra vähendamiseks [15] või võtta 

kasutusele kuulmiskaitsevahendid.  Kui vastumeetmeid või kuulmiskaitsevahendeid ei 

rakendata võib olla tulemuseks jäädav kuulmisfunktsiooni kahjustumine [2,7,6]. 
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2. MATERJAL JA METOODIKA 

 

2.1. Uuritavad lasketiirud ja valim 

 

Käesoleva uurimustöö ankeetküsitluse ja müramõõdistus andmed on kogutud kahest 

erinevast Lõuna- Eesti jahilasketiirust kolme päeva jooksul. Esimeses lasketiirus teostati 

mõõtmised kokku kahel päeval, mille käigus koguti 66,6% andmetest. Ülejäänud 33,3% 

andmetest pärinevad teisest jahilasketiirust. 

Lasketiirude valimisel jälgiti järgnevaid kriteeriume: 

1) lasketiir omab tegevusluba 

2) lasketiir korraldab suuruluki laskekatseid 

3) lasketiir on Eesti Jahimeeste Seltsi lepingupartner (joonis 2.1) 

4) lasketiir korraldab Jahiseltside laskepäevi 

5) lasketiir on nõus uuringus osalema 

 

 

Joonis 2.1. Eesti Jahimeeste Seltsi lepingupartnerilised lasketiirud  
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Kuna Tartu piirkonnas on kriteeriumitele vastavaid jahilasketiire vähe, siis pöörduti 

lähimate lasketiirude juhatuste poole, kellelt saadi luba uuringu läbiviimiseks. Joonisel 2.2 

on esitatud uuringu andmete kogumise ja mõõdistamiste käik lasketiirudes. 

 

 

Joonis 2.2. Mõõtmiste ja andmete kogumise käik lasketiirudes 

 

Kõik valitud lasketiirud olid nõus lasketegevuse ajal mõõtmiste teostamiseks ja 

ankeetküsitluse läbiviimiseks eeldusel, et peetakse kinni lasketiiru ohutusnõuete täitmisest.  

Ankeetküsitlusel osalemiseks pidi uuritav vastama järgmistele kriteeriumitele: 

1) tegeleb jahindusega 

2) omab kehtivat relvaluba 

3) omab kas sile- või vintraudset jahirelva 

4) on vähemalt 18 aastat vana 

5) osaleb suuruluki laskekatsete sooritamisel 

6)  nõustub küsitluses osalema 

 

Uuringus nõustus osalema kokku 35 inimest, edaspidi nimetatud kui jahimehed, sealhulgas 

ka jahinaised. Viis jahimeest, enamjaolt vanemad inimesed, ei olnud nõus osalema, oma 

tervise, tehnikakartuse või ajapuuduse tõttu. Seega oli uuringu osalusprotsent 87,5%. Kõik, 

kes nõustusid vastama ankeetküsimustikule, olid nõus osalema ka müradosimeetriga 

müraekspositsiooni hindamisel.  
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2.2. Andmete kogumine 

 

Käesoleva uurimustöö valmimiseks kasutati vaatlus-, mõõtmis-, andmetöötlus- ja 

ankeetmeetodit. Uuringu tegevuste planeerimisel võeti arvesse kirjandusanalüüsi tulemusi 

jahilasketiirude müra mõõtmise ja terviseriskide hindamise kohta. Vaatlusmeetodiga jälgiti 

uuritavate kuulmiskaitsmete olemasolu, nende tüüpi ning  nende kasutamist. 

Mõõtmismeetodiga määrati laskjate müraekspositsioon dosimeetritega ja mõõdeti üldist 

helirõhu ekvivalendi taset mürameetriga. Andmetöötlusmeetodiga korrastati kogutud 

andmed ning teostati analüüs. Ankeetmeetodiga hinnati uuringus osalejate 

müraekspositsiooni seoses jahipidamise, laskeharjutuste, töö ja vabaaja tegevustega. 

Kirjandusanalüüsi käigus uuriti erinevatest allikatest sarnaste uuringute kohta, leiti 

seletused mõistetele ning otsiti vastuseid teemaga seonduvatele küsimustele. 

 

2.2.1. Vaatlusmeetod 

 

Joonisel 2.3. on kujutatud, vaatlusmeetodil kogutud info põhjal, suuruluki laskekatsete 

läbiviimise kohta lasketiirus A. Joonis on illustratiivne ja ei ole mõõtkavas.

 

Joonis 2.3 Suuruluki laskekatsete läbiviimise koht lasketiirus A 
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Joonisele on kantud selgitused ja peamised punktid, kus paiknevad laskekatsetel olevad 

inimesed lasketiirus A. Ehitis, mida joonisel on kujutatud, on rööbastel paiknev laskemaja, 

mille peamiseks eesmärgiks on müra summutamine ja lasketiiru müraemissiooni 

vähendamine. Ehitise seintesse ja relva suudme lähedale on paigaldatud müra summutav 

materjal. Samuti pakub kõne all olev ehitis kaitset ilmastiku eest. Selles on korraga kuni 

kaks inimest – laskja ning laskmist läbiviiv instruktor. Neid eraldab avatava aknaga 

vahesein. See annab võimaluse eksamineeritavale anda märku oma valmisolekust, ning 

tellida instruktorilt laskmiseks sihtmärk. Sihtmärgi tellimiseks kasutab eksamineerija 

elektroonilist pulti, millega on võimalik panna sihtmärk liikuma vasakult paremale, 

paremalt vasakule või jätta seisma keset laskesektorit.  

Laskmise ajaks sulgeb laskmiste läbiviija eelpool mainitud akna, et vähendada talle 

mõjuvat mürataset, mis lasu ajal tekib. Lisaks on veel aknad nii ustel, kui ka teistes 

suundades. See tagab instruktorile parema ülevaate ümberringi toimuvast ning tema poolt 

ohutuse tagamise võimalusi. Konstruktsiooni on võimalik hõlpsalt  liigutada sihtmärgile 

lähemale või kaugemale, vastavalt vajadusele. Tavaliselt on kauguseks sihtmärgist 35m 

sileraudse relvaga laskmisel ja 50 m vintraudse relvaga laskmisel. Laskemetoodika on 

mõlemal juhul sama. Kokku sooritab laskja kuus lasku, neist kaks seisva märklaua pihta 

ning neli liikuvasse sihtmärki. Liikuva märklaua laskmist nimetatakse ka jooksva metssea 

harjutuseks, [14] sest märklehel asub nimetatud looma kujutis. Laskekatse loetakse 

sooritatuks kui kuuest lasust on tabanud viis. Treeningalaks nimetatakse kohta, kus 

laskmiseks valmistuja saab teha laadimata relvaga sihtimisharjutusi liikuva märklaua 

suunas. Ooteala on tavaliselt võimalikult lähedal laskepositsioonile, ning see ei ole 

lasketiiru poolt reguleeritud, see kujuneb ise aja möödudes valmistuvatest ja ootavatest 

inimestest. Nii lasketiirus A kui ka B moodustus ooteala laskemaja ukse lähedusse.  

Sarnane laskemaja oli ka lasketiirus B, kuid oli massiivsem ning instruktor ehitises ei 

viibinud. Viimasel juhul viibis eksamineerija eraldi majakeses, laskjast umbes nelja meetri 

kaugusel. Eksamineeritavaga suhtlemine on korraldatud läbi väikese ava, laskemaja 

paremal küljel. Ka rööpad konstruktsiooni liigutamiseks olid olemas, kuid mitte- 

teadaolevatel põhjustel ei kasutatud neid. Laskemaja oli 50 m kaugusel sihtmärgist ja seda 

ei liigutatud kordagi. Sileraudse relvaga laskmiseks pidi laskja liikuma 35 m tulejoonele 

ning sooritama laskekatsed avatud maa pealt. Uuringust selgus, et kui laskmine toimus 

väljaspool kirjeldatud ehitist, suurenes pealtvaatajateni leviv müratase oluliselt. Sellest on 

täpsemalt kirjutatud peatükis 3, mõõtmistulemuste alajaotises. Negatiivse faktorina saab 
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veel välja tuua seda, et suhtlusava, kui ka uksekoht olid täiesti avatud, suurendades sellega 

laskemajast väljapoole jõudva müra suurust. Joonisel 2.4. on kujutatud, vaatlusmeetodil 

kogutud info põhjal, suuruluki laskekatsete läbiviimise kohta lasketiirus B. 

 

 

Joonis 2.4. Suuruluki laskekatsete läbiviimise koht lasketiirus B 

 

Vaatluse tulemusena tehti märkmeid kui paljud laskurid kasutasid laskmise ajal 

kuulmiskaitsevahendeid enda laskmiskorra väliselt. Kui tuvastati kaitsevahendi kasutamine 

siis märgiti kas tegemist oli kõrvaklappidega või -troppidega.  

 

2.2.2. Mõõtmismeetod 

 

Uuringu käigus teostati mõõtmised kahes erinevas lasketiirus, et selgitada välja lasketiirus 

viibiva inimese müraekspositsioon ning selle mõju tema kuulmisfunktsioonile.  

Mõõtmisteks kasutati kahte erinevat mõõturit. Erinevatelt kaugustelt mürataseme 

ekvivalendi määramiseks mürameetrit TES 1358A ning jahimeeste müraekspositsiooni 
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määramiseks dosimeetrit BK 4448-B. Kasutatud seadmete tehnilised andmed on esitatud 

tabelis 2.1.  

Tabel 2.1. Mõõturite tehnilised andmed 

Parameeter 
Mürameeter 

TES 1358A 

Müradosimeeter 

BK 4448- B 

Mõõtepiirkond 
30 dB - 130 dB 65.0 dB - 140.3 dB (𝐿𝐴𝑒𝑞; 𝐿𝐶𝑒𝑞) 

95.5 - 143.3 dB(C) 

Täpsusklass 
±1,5 dB(A) 

±1,5 dB(C) 

±1 dB(A) 

±1 dB(C) 

Mälumaht  1024 mõõtmist 180 tundi 

 

Kummaski lasketiirus on mõõtepunktid ümber laskepositsioonide valitud selliselt, et nende 

jaotuvus oleks võimalikult ühtne. Mõõtmised teostati vaid 180 kraadi ulatuses laskejoone 

taga. Laskejoonest eespool viibimine oleks olnud eluohtlik ning vastuolus lasketiiru 

ohutusnõuetega. Puudub ka vajadus teostada mõõdistusi laskealal, sest seal ei viibi 

laskmise ajal ühtegi inimest. Vahemaade mõõtmiseks kasutati tavalist mõõdulinti mille 

mõõteulatus oli 5 m.  

Lasketiirus A teostati müraekvivalendi mõõdistused 15 m kauguselt mõõtepunktides 1-5. 

Ühe mõõdistuse kestus oli 10 sekundit. Mõõturi käivitamiseks oodati, kuni laskja oli relva 

õlga võtnud, ning küsis instruktorilt sihtmärki. Seejärel käivitati mõõtur ning oodati 

mõõteaja möödumist. Kui aeg oli täis, märgiti müra ekvivalendi tase paberile ning liiguti 

edasi järgmisesse mõõtepunkti.  Sellist protseduuri korrati igas mõõtepunktis ning 

sileraudsele ja vintraudsele relvale eraldi. Seega teostati mõõtmised kokku kümnes eri 

punktis. Samal ajal toimus lasketiiru teises otsas haavlilaskmine kogu aja, mil lasketiir 

avatud oli. See võis olla üks mõõdistuste segav faktor. Igaks juhuks määrati ka hilisemaks 

analüüsiks tekkiva mürataseme ekvivalent, ning müraekspositsiooni tase, kuid kuna see ei 

ole suuruluki laskekatsete osa, siis seda töös täpsemalt ei kajastata. Mõõdistuspunktid on 

kujutatud joonisel 2.4. Laskemaja liigutamisel uuele kaugusele mõõdeti välja ka uued 

mõõtepunktid sarnase asetusega nagu eelmisel korral. Mõõtepunktides 6 ja 7 teostati 

mõõtmised müradosimeetritega. 
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Joonis 2.4 Müramõõdistuspunktid lasketiirus A 

 

Müraekspositsiooni määramiseks jahimehel kinnitati müradosimeeter laskja õlale. 

Enamjaolt vasakule õlale, sest valdav enamus jahimehi hoiab relva paremas õlas, ning 

sinna paigutatud dosimeeter segaks nende laskmist ning võib mõjutada lasketulemusi. 

Dosimeeter kinnitati laskjale juba ootealal, kuid käivitati alles siis kui laskma asuti. 

Lasketsükli ehk mõõteaja pikkus varieerus.  Lasketiirus A oli ühe mõõtetsükli pikkuseks 3-

10 min ning lasketiirus B 4,5- 12 minutit. Tsükli sisse jäi ka peale laskude sooritamist, 

koos instruktoriga, oma sihtmärgi juures käimine, ning tabamuste kokkulugemine.  

Sarnased mõõtmised viidi läbi ka lasketiirus B, kuid seal selgus, et külgedelt ei ole 

võimalik kaitsevallide tõttu mõõtmisi 15 m kauguselt teostada, seega võeti uueks 

standardkauguseks 5 m. Ühe mõõdistuse kestus oli 10 sekundit. Mõõturi käivitamiseks 

oodati, kuni laskja oli relva õlga võtnud, ning küsis instruktorilt sihtmärki. Seejärel 

käivitati mõõtur ning oodati mõõteaja möödumist. Kui aeg oli täis, märgiti müra 
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ekvivalendi tase paberile ning liiguti edasi järgmisesse mõõtepunkti.  Sellist protseduuri 

korrati igas mõõtepunktis ning sileraudsele ja vintraudsele relvale eraldi. Mõõtepunktid on 

esitatud joonisel 2.5. 

 

Joonis 2.5. Müramõõdistuspunktid lasketiirus B 

 

Ülaltoodud joonisel  on esitatud mõõtepunktid  1-5 sileraudse relvaga laskekatse 

sooritamisel, ning 7-11 vintraudse relvaga sooritusel. Punktides 6 ja 12 on mõõdetud 

müraekspositsiooni laskjal vastavalt sileraudse ja vintraudse relvaga laskmisel.  

 

2.2.3. Ankeetmeetod 

 

Ankeetküsimustiku koostamisel lähtuti jahindusterminoloogiast, võimalikest laskmisega 

seotud terviseriskidest ning uuringute tulemustest, kus oli kasutatud ankeetküsitlust. 

Koostatud ankeet oli kahepoolne sisaldades  48 küsimust (lisa 1). Küsimused olid jagatud 

kuute kategooriasse: üldküsimused, küsimused lasketiiru külastamise kohta, küsimused 
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müraga kokkupuute kohta tööl  ja kodus, küsimused isikukaitsevahendite kasutamise kohta 

ning küsimused tervise ja tervisekäitumise kohta. Küsimustiku koostamisel võeti arvesse 

asjaolu, et küsimustik ei oleks liiga pikk, sest see tuleb täita lasketiirus kohapeal ja 

kehvades tingimustes. Lasketiirus A puudus kirjutamiseks laud ning küsimustik tuli täita 

pingil. Lasketiirus B paigutati eraldi laud ja tool küsimustiku täitmiseks. Samuti võis pidev 

paugutamine segada vastajate keskendumisvõimet, seega olid paljud küsimused jah/ei 

vastustega.  

Ankeedid jagati uuritavatele uurija poolt isiklikult kohe peale seda, kui vaatlusalune oli 

osalenud suuruluki laskekatsel, sellega välistati mittejahimeeste osalemine küsitluses. 

Täidetud ankeedid lukustati tagastamisel koheselt kohvrisse, et vältida andmete sattumist 

kolmandate isikute kätte. Ankeetküsitlus oli anonüümne. Andmete hilisem analüüs toimus 

grupi tasemel.  

 

2.2.4. Andmetöötlusmeetod ja tarkvara 

 

Uurimustöö koostamiseks kasutati järgnevat tarkvara: 1) Microsoft Office Excel 2007 

andmete koondamiseks ning diagrammide loomiseks, 2) Mathcad 15 raskemate arvutuste 

tegemiseks, 3)  IBM SPSS  22.0  sagedusjaotustabelite, keskmiste, standardhälvete, 

korrelatsioonianalüüside (p < 0,05) ning paaris t-testi teostamiseks, 4) illustratiivsed 

joonised lasketiirudest ja mõõtekohtadest on valminud Microsoft Paint keskkonnas, 5) 

uurimustöö vormistamisel on kasutatud  Microsoft Office Word 2007 ja samalaadset 

vabavaralist online programmi Google Docs, 6) müradosimeetritelt andmete kogumiseks 

kasutati programmi Protector Type 7825.  

Kõikide täidetud ankeetküsitluste vastused sisestati tabelarvutusprogrammi ning leiti 

aritmeetilised keskmised ja standardhälbed vastavalt valemite 2.1 ja 2.2 alusel. [19] 

�̅� =
1

𝑛
∑ 𝑥𝑖

𝑛
𝑖=1 ,        (2.1) 

kus �̅�   on  aritmeetiline keskmine; 

n    –  parameetri esinemissagedus; 

𝑥𝑖  –  parameetri i-es arvväärtus. 

Esitatud valemit kasutati enamjaolt kaudselt, sest tarkvarasse on see valem sisse kodeeritud 

ning ise midagi uuesti välja kirjutama ei pea. Sama kehtib ka standardhälvete kohta. 



24 

𝜎 = √
1

𝑛 −1
∑ (𝑥𝑖 − �̅�)2𝑛

𝑖 = 1 ,      (2.2) 

kus 𝜎  on  standarhälve; 

 �̅�   –  aritmeetiline keskmine; 

 n    –  parameetri esinemissagedus; 

 𝑥𝑖  –  parameetri i-es arvväärtus. 

Mõõtmise metoodikas oli ette nähtud, et mürataseme ekvivalendi mõõtmised teostatakse 

konstantsel kaugusel laskjast ja niimoodi igas lasketiirus. Mõõtmiste käigus selgus, et 

lasketiirus B ei olnud piisavalt ruumi, et mõõta 15 meetri kauguselt. Seega teostati kõik 

sealsed mõõtmised 5 meetri kauguselt, ning see võetigi uueks konstandiks. Et andmeid 

adekvaatselt võrrelda, tuli juba varasemalt mõõdetud tulemused ümber arvutada. Müra ja 

kauguse suhet kirjeldab valem 2.3 [20]. 

         (2.3)  

kus 𝑟2 on  kaugus tsentrist punktis 2; 

 𝑟1 –  kaugus tsentrist punktis 1; 

 𝐿1– kaugusel 1 mõõdetud helirõhu tase; 

𝐿2–  kaugusel 2 mõõdetud helirõhu tase. 

Eelnenud valemist 2.3 on avaldatud käesolevas töös vajaminev valem, et leida helirõhu 

tase viie meetri kaugusel, kui on teada 15 meetri kauguselt mõõdetud tulemused.  

        (2.4) 

kus 𝐿1 on 5 meetri kaugusel otsitav helirõhk; 

𝐿2–  15 meetri kaugusel mõõdetud helirõhu tase; 

𝑟2 –  distants tsentrist 15 m; 

 𝑟1 –  distants tsentrist 5 m. 

Sama valemit on kasutatud graafikute koostamisel, kus oli vaja leida erinevatel kaugustel 

olevaid müratasemeid. 
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3. TULEMUSED JA ARUTELU 

 

3.1. Ankeetküsitluse tulemused 

 

3.1.1. Üldnäitajad 

 

Ankeetküsitlusele vastasid jahimehed kahest erinevast lasketiirust, edaspidi lasketiir A ja 

lasketiir B. Kogutud andmed pärinevad vastavalt kaks kolmandikku esimesest ning üks 

kolmandik teisest uuringus osalenud lasketiirust. Ankeetküsitlus korraldati ajavahemikul 

09.08- 12.08.2016. Vastajate koguarv oli 33, millest 9,1% moodustasid naised ning 90,9% 

mehed. Noorim küsitlusel osaleja oli 21-aastane, mis on ka alampiiriks vintraudse relva 

omamisel [9]. Kõige vanem uuritav oli 71-aastane. Uuritavate keskmine vanus oli 45,5 

aastat ning jahistaaž 20,7 aastat. Keskmine jahimees käib aastas kaks korda lasketiirus. 

Jahiseaduse alusel kehtib suuruluki laskekatse tunnistus kaks aastat [14]. Seega käib 

keskmine jahimees lasketiirus 4 korda tihedamalt kui vaja on. Ühe külastuse keskmine 

kestus on 2,6 tundi. Tabelis 3.1. on esitatud uuritavate üldandmed. 

Tabel 3.1. Uuritavate jahimeeste üldandmete �̅�±SD ja mediaanväärtus 

Tunnus 
Lasketiir A 

(n=22) 
Lasketiir B (n=11) 

Lasketiirude 

keskmine 

Lasketiirude 

mediaan 

Vanus (aastat) 43,3±13,6 49,7±13,8 45,5±13,8 47 

Jahistaaž (aastat) 16,8±13,1 28,5±16,3 20,7±15,1 17 

Ühisjahtide arv 

aastas (korda) 18,5±6,4 28,1±14,3 21,7±10,6 20 

Individuaaljahtide 

arv aastas (korda) 28,5±25,7 33,7±46,4 30,3±33,4 15 

Lasketiiru 

külastuste arv 

aastas (korda) 6,6±11,1 9,0±13,7 7,4±11,8 2 

Ühe külastuse 

kestus (tundi) 2,5±1,2 45,5 2,6±1,1 2 
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Lasketiirude aastase külastuste arvu saamiseks on leitud antud parameetri mediaan, sest 

paar ankeeti andsid vastusteks liialt ekstsentrilise tulemuse, millega kergitatakse keskmine 

kordades kõrgemaks.  

Vastanutest 54,5% nõustusid, et neile on selgitatud laskmisega seotud terviseriske. 

Vaatlusmeetodiga selgitati välja uuringus osalejate hulk, kes kasutas kuulmiskaitse 

vahendeid ka pealtvaataja rollis (joonis 3.1.). Selgus, et sagedamini ei kasutata 

kuulmiskaitsevahendeid pealtvaatajana vintraudse relvaga laskmisel 60,7% ning 58,3% 

sileraudse relvaga laskmisel, kuigi vintraudse relva müra on reeglina suurem kui sileraudse 

relva oma [10]. Kõrvaklappe kasutab kokku 17,9% vintraudse ning 25,0% sileraudse 

relvaga laskmise läheduses. Kõrvatroppe kasutatakse pealtvaatajana vähem sileraudse 

relvaga laskmisel kui vintraudsega, vastavalt 17,9%  ja 16,7%. Kõikidel juhtudel kasutakse 

kuulmiskaitsevahendeid liiga vähe, sest mõõtmistulemustest selgus, et mürataseme 

ekvivalent ootealal on kõrgem kui 85 dB(A), mistahes laskmise toimumisel. Impulssmüra 

tasemed on veelgi kõrgemad, järelikult ei tohi lasketiirus üldse ilma 

kuulmiskaitsevahenditeta viibida. 

 

 

Joonis 3.1. Kuulmiskaitsevahendite kasutamine pealtvaataja rollis,  vint- ja sileraudse 

relvaga suuruluki laskekatsete sooritamise ajal, lasketiirudes A ja B 
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Sagedamini kasutatav jahirelvatüüp on vintraudne tulirelv mille märkisid 

enamkasutatavaks 75% vastanutest ehk 21 inimest. Vaid 25% ehk 7 uuritavat kasutab 

sagedamini sileraudset relva kui vintraudset. 10,3% uuritavatest leiab, et neid häirib 

rohkem sileraudse relva müra, kui vintraudse relva oma. Vintraudse relva müra märkisid 

häirivamaks 26 vastanut, moodustades 78,8% kõikidest uuritavatest.  

Töökeskkonnas puutub häiriva müraga kokku 54,5% jahimeestest ehk 18 uuritavat. 

Viisteist vastajat töökeskkonnas häirivat müra ei täheldanud. Kolmandik vastajatest pidas 

töökeskkonnas olevat müra ühtlaseks, 13,3% katkendlikuks, ning 53,3% pidevaks 

ebaühtlaseks müraks. Eelpool mainitud müra häiris tugevalt 18,2% , mõnevõrra häirivat 

müra täheldas 18,2%, vähehäirivat 45,5% ning 18,2% väitis, et neid ei häiri müra üldse. 

Koduses keskkonnas puutub müraga kokku 60,6% jahimeestest, kellest veidi üle poole 

52,4% vastas, et müra on pidev ühtlane, ühel juhul täheldati katkendlikku müra (4,8%) 

ning 42,9% pidas müra pidevaks ebaühtlaseks.  Müratugevus häiris tugevalt 16,0% 

vastajatest, 32 oli arvamusel, et kodune müratugevus häirib mõnevõrra, 44% märkis, et 

häirib vähe ning 8% et, ei häiri üldse. Kodu- ja töökeskkonna müra häirivuse tasemed on 

esitatud joonisel 3.2. 

 

 

Joonis 3.2. Jahimeeste hinnangud kodu- ja töökeskkonna müra häirivuse tasemetele 

lasketiirude võrdluses. (%, vastajate osakaal) 
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Jahil kasutab kõrvatroppe vaid 3% vastanutest, ning kõrvaklappe 18,2% jahimeestest. 

Sarnane tulemus saadi ka rootsi jahimeeste uuringus, kus leiti, et jahis kasutab 

kuulmiskaitsevahendeid vaid 19% küttidest. Lasketiirus on kord karmim, ning seal 

kasutatakse kuulmiskaitse vahendeid järgnevalt: 21% eelistab kõrvatroppe, ning 72% 

kõrvaklappe. 7% vastajatest ei kanna kuulmiskaitsevahendeid isegi mitte lasketiirus. Tööl 

kasutab kõrvatroppe 6,1% ning kodus nende kasutamist ei registreeritud. Kõrvaklappe 

kannab tööl 18,2% vastanutest ning kodus 24,2% jahimeestest. 100,0% Jahimeestest kodus 

kõrvatroppe ei kasuta. Esitatud info on kujutaud ka kahe grupi võrdluses joonisel 3.4. 

Laskekatsetel on kuulmiskaitsevahendite kasutamine tõenäolisem kui jahis, sest lasketiirus 

on instruktor, kes seda võib nõuda. Metsas, ei sunni jahimeest keegi oma kuulmist kaitsma.  

 

 

Joonis 3.4. Jahimeeste kuulmiskaitsevahendite kasutamisharjumused lasketiirude 

võrdluses  (%, vastajate osakaal)  

 

Oma kõrvatropid tunnistas sobivaks jahil 6,1%, lasketiirus 21,2%, tööl 6,1% ning kodus 

6,1% vastanutest. Oma kõrvaklapid tunnistasid sobilikuks jahis 12,1 % , lasketiirus 60,6%, 

kodus  18,2% ning tööl 15,2% uuritavatest. Joonisel 3.3. on kirjeldatud sama asja kuid 

lasketiirude võrdluses. 
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Joonis 3.5. Jahimeeste hinnangud kuulmiskaitsevahendite sobivusele lasketiirude 

võrdluses  (%, vastajate osakaal)  

 

Nagu selgub jooniselt 3.3. on jahimehed pigem seda meelt, et kuulmiskaitsevahendid 

sobivad pigem lasketiirus kasutamiseks kui jahile. Kui oleks valida kõrvaklappide või- 

troppide vahel, siis valib enamus alati kõrvaklapid, kuigi võiks arvata, et kõrvatroppe on 

lihtsam kaasas kanda ning need on ka odavamad.  

Kõik jahis ja lasketiirus kõrvatoppide kasutajad on saanud juhiseid kõrvatroppide 

kasutamise kohta ning on arvamusel, et need kaitsevad nende kuulmist piisavalt. 

Vastajatest pole lasketiirus kõrvaklappide kasutamise kohta juhiseid saanud 39,4 % 

kõrvaklappide kasutajatest.  

Kuulmiskaitsevahendid häirivad kõige enam jahil ehk 18,2% vastanutest. 12,1 % leidis, et 

kõrvaklapid häirivad neid lasketiirus. Kõrvatropid häirivad jahil käies 9,1%  ja lasketiirus 

6,1% vastanutest. Tööl ja kodus häirivad kõrvatropid 3% jahimehi ning kõrvaklapid 

vastavalt 9,1% ja 6,1% uuritavatest. 
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Tabel 3.2. Kuulmiskaitsevahendite (KKV) kasutamisharjumused ning nende 

kasutusmugavus uuritavate hulgas. (TR- kõrvatropid; KL kõrvaklapid) 

Koht Jahil Lasketiirus Tööl Kodus 

Kuulmiskaitsevahend 
TR 

(%) 

KL 

(%) 

TR 

(%) 

KL 

(%) 

TR 

(%) 

KL 

(%) 

TR 

(%) 

KL 

(%) 

1. Tavaliselt kasutan 

KKVd 

3,0 18,2 21,2 72,7 6,1 18,2 0,0 24,2 

2. KKVd on mulle 

sobivad  

6,1 18,1 21,2 60,6 6,1 15,2 6,1 18,2 

3. Olen saanud juhiseid 

KKV kasutamise  

kohta 

3,0 6,1 18,2 33,3 9,1 15,2 3,0 9,1 

4. KKVd kaitsevad 

mind piisavalt 

3,0 6,1 18,2 57,6 9,1 18,2 6,1 18,2 

5. KKVd häirivad 

mind 

9,1 18,2 6,1 12,1 3,0 9,1 3,0 6,1 

 

Tabelis 3.3 on esitatud uuritavate erinevate parameetrite gruppidevaheline jagunemine 

lasketiirude A ja B võrdluses. Samuti on välja toodud miinimumid ja maksimumid 

kummaski lasketiirus, ning statistiliselt oluline erinevus gruppide vahel.   
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Tabel 3.3. Uuritavate müraekspositsioon uuringugruppides A ja B seoses jahitegevuse ja 

laskeharjutustega jahilasketiirus ning müraga kokkupuutest tööl ja kodus (sagedusjaotused 

ja keskmised (�̅�±SD), p – statistiliselt oluline erinevus gruppide A ja B vahel) 

Näitaja Tiir A Tiir B 
Miinimum 

A/B 

Maksimu

m A/B 
p 

Jahistaaž (�̅�±SD) aastat 16,8±13,1 28,6±16,3 1/6 50/48 0,032 

1-10, % (n) 40,9 (9) 18,2 (2)       

11-20, % (n) 45,5 (10) 36,4 (4)       

21-50, % (n) 13,6 (3) 45,5 (5)       

Ühisjahil käimine (korda/aastas) 18,5±6,4 28,1±14,3 8/10 30/60 0,012 

1-10, % (n) 18,2 (4) 18,2 (2)       

11-30, % (n) 81,8 (14) 54,5 (6)       

31-50, % (n) - 27,3 (3)       

Individuaaljahil käimine (�̅�±SD) 29,9±25,6 37,1±47,5 4/3 100/130 0,573 

18-34 korda, % (n) 22,7 (5) 9,1 (1)       

35-54 korda, % (n) 68,2 (15) 63,6 (7)       

55-74 korda, % (n) 9,1 (2) 27,3 (3)       

Relvatüüp (sile-/vintraudne), % 22,2/77,8 30,0/70,0       

Lasketiiru külastamine (�̅�±SD) 13,2±22,2 18,0±27,4 1/1 100/80 0,056 

1-10 korda 2 aasta jooksul, % (n) 81,0 (17) 72,7 (8)       

11-30 korda 2 aasta jooksul, % (n) 14,3 (3) 18,2 (2)       

31-50 korda 2 aasta jooksul, % (n) 4,8 (1) -       

>50 korda 2 aasta jooksul, % (n) - 9,1 (1)       

Keskmine tiirus viibimise aeg 

(�̅�±SD) 

2,5±1,2 2,7±1,0 1,0/1,5 5,0/4,0 0,637 

1-3 h, % (n) 81,0 (17) 72,7 (8)       

4-5 h, % (n) 19,0 (5) 27,3 (3)       

Müraekspositsioon tööl (�̅�±SD), 

h/nädalas 

19,3±20,6 21,2±16,9 0,5/7,0 48,0/45,0 0,794 

Müraekspositsioon kodus (�̅�±SD), 

h/nädalas 

2,4±2,0 8,9±12,9 0,2/2,0 8,0/40 0,026 
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Jooniselt 3.3 selgub, et tiirus B oli jahimeestel oluliselt pikem  jahistaaž (p=0,032), 

ühisjahil käimise sagedus kõrgem (p=0,012) ja lasketiiru külastamise sagedus kõrgem 

(p=0,056) kui tiirus A.  

 

3.1.2 Terviseküsimused 

 

Uuringus osalenud jahimeestest on 87,9% läbinud perioodilise tervisekontrolli, ning neist 

87,5% on seda teinud mitte hiljem kui kolm aastat tagasi. Seega võib lugeda vastused 

terviseküsimustele usaldusväärseteks, eeldusel, et vastatud on ausalt. 12,5 % uuritavatest 

on läbinud tervisekontrolli üle 3 aasta tagasi. 12,1% pole seda üldse teinud.  

Raskusi vestluse jälgimisega muu müra taustal tunnistab 11 jahimeest, mis on 33,3% 

vastajatest. 66,6% seda probleemi ei tunnista. Vilinaid või kohinat kõrvus on esinenud 59,4 

% vastajatest ehk 19 jahimehel. 13 jahimehel see probleem puudub. 78,8 % vastajatest 

väidavad, et neil ei ole kuulmine halvenenud võrreldes ajaga, kui nad alustasid jahimehe 

hobiga. 21,2 % ehk 7 jahimeest aga väidavad vastupidist.  

Laskeharjutuste või jahi ajal on kuulmekilevigastust esinenud vaid ühel juhul ehk 3%. 

Küsimusele jättis vastamata üks uuritav. Ülejäänud 93,9 % kinnitasid, et nendega sellist 

asja juhtunud ei ole.  

Kuulmislangus on diagnoositud 19,4% ehk kuuel uuritaval. See võib olla tingitud ka 

sellest, et uuritavate grupis oli palju eakaid inimesi, kelle kuulmine võib aja jooksul nii või 

teisiti väheneda. 80,6 % vastajatest teadsid, et neil kuulmislangust diagnoositud pole, neid 

oli kokku 25. Küsimusele ei vastatud kahel juhul. 

Suitsetajaid oli uuritavas grupis vaid 4 ehk 12,1 %, kes tegid päevas keskmiselt 15 

sigaretti.  

 

3.1.3. Seoste analüüs 

 

Töös on teostatud seoste analüüs müra ekspositsiooni ja kuulmisfunktsiooni näitajate 

vahel. Pearson’i korrelatsioonanalüüs näitas et, oluline seos esineb vanuse ja jahistaaži 
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vahel (r=0,858, p=0,01). Vanematel jahimeestel on sagedamini diagnoositud 

kuulmislangust (r=0,376, p=0,037). Nooremad ja lühema jahistaažiga vastajad teevad 

rohkem sporti (r=-0,369, p=0,035; r=-0,358, p=0,041). Jahistaaži pikkus on seotud 

kuulmislanguse (r=0,417, p=0,020) ja häiriva müraekspositsiooniga tööl (r=-0,571, 

p=0,041).  

Positiivne korrelatsioon esineb kõrva kuulmekile vigastuse ja diagnoositud kuulmislanguse 

vahel (r=0,373, p=0,039) ja negatiivne seos sportimise sageduse ja kuulmislanguse vahel 

(r=-0,402, p=0,022). 

 

3.2 Mõõtmiste tulemused 

 

Kirjandusest on teada, et erinevat tüüpi tulirelvad tekitavad müra erinevatel tasemetel [10] 

ning suuremakaliibrilised vintrelvad ületavad tavaliselt sileraudse relvaga laskmisel 

tekkivat mürataset. See leidis kinnitust ka käesolevas uuringus, kus mõõdeti nii vint- kui ka 

sileraudse jahirelva ekvivalenti. Kuna mõõteaeg oli alati sama, ehk 10 sekundit, siis 

ainusparameeter, mis muutuda sai oli helirõhutase. Kahjuks ei saa võrrelda kahe lasketiiru 

sileraudsetest relvadest laskmisel tekkinud mürataset, sest mõõtetingimused ei olnud 

võrdsed. Nii nagu juba metoodikas varasemalt kirjeldatud, teostati lasketiirus B sileraudse 

relvaga laskekatsed laskemajast väljaspool. See suurendas märgatavalt ekvivalendi taset 

(tabel 3.4.).  

 

Tabel 3.4. Helirõhu ekvivalentsed tasemed  mõõtepunktides 1-5 lasketiirudes A ja B 

Mõõtepunkt 

Lasketiir A Lasketiir B 

Sileraudne 

dB(A) 

Vintraudne 

dB(A) 

Sileraudne 

dB(A) 

Vintraudne 

dB(A) 

1 89,4 93,3 100,0 88,6 

2 88,2 85,8 99,9 91,4 

3 86,5 80,3 100,0 99,3 

4 89,1 92,1 100,0 91,3 

5 91,4 94,2 99,7 92,3 
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Samuti võib täheldada kõrgemat mürataset ka lasketiiru B kolmandas mõõtepunktis (tähele 

tuleb panna, et töö autor on tabelis esitamiseks kasutanud ka vintraudse relva puhul  

mõõtepunktideks nummerdust 1-5 mis tegelikkuses vastavad numbritele 7-11, täpsemalt on 

see kirjeldatud joonisel 2.5.) , vintraudse relvaga laskmisel. See esines, selle tõttu, et 

laskemajale ei olnud kinnitatud ust. Samas oleks see vajalik, sest just punktide 3 ja 4 ( 9 ja 

10) vahele jääb antud lasketiirus ooteala. Seega on seal ootava jahimehe müraekspositsioon 

suurem kui teistes punktides. Vastupidiselt lasketiiru B vintraua kolmandas punktis, kus 

müratase hüppeliselt suurenes, oli lasketiirus A samal positsioonil müratase hoopiski 

väiksem. Põhjust ei tule kaugelt otsida, piisab kui pöörata lehekülg tagasi joonisele 2.3, 

millel on kujutatud laskemaja seinte asukohad. Et heli jõuaks kolmandasse mõõtepunkti 

peab see läbima oma teel kaks seina, mis summutab mürataset oluliselt.  

Seda kuidas laskemaja olemasolu võib vähendada mürataseme ekspositsiooni nii lähedal 

seisvale inimesele kui ka kaugemal asuvatele hoonestatud aladele, näitab eriti hästi  joonis 

3.6. Nimetatud joonisel on kujutatud müraekspositsiooni taset lastes jahirelvaga 

laskemajast ja väljaspool laskemaja. 

 

 

Joonis 3.6. Mürataseme ekvivalendid mõõtepunktides 1-5, mõõdetuna viie meetri 

kauguselt müra emissiooni primaarsest allikast, vint- ja sileraudse relvaga suuruluki 

laskekatse sooritamisel lasketiirus B 

 

Sinise joonega on märgitud müra ekvivalentne tase viie meetri kaugusel mõõtetuna 10 

sekundiliste intervallidena. Ning rohelise joonega kujutatud juhul on laskmine toimunud 
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avatud alal, väljaspool laskemaja. Antud relvad millega lasti olid küll erinevad, kuid see 

vaid vähendas efekti, sest vintraudse relva müra on suurem kui sileraudsel. Antud näites oli 

sileraudse relva helirõhutase suurem kui vintraudsel, sest viimase müra oli summutatud. 

Mõõtepunktis 7 ei olnud müra takistamiseks maja ja mõõtepunkti vahel ust, ning jooniselt 

on näha, et sinine ja roheline joon kattuvad. Seega saab siinkohal soovitada laskemajade 

kasulikkust. Need vähendavad müraekspositsiooni nii lähedal seisjatele kui ka kaugemal 

asuvatele hoonestatud aladele. Samuti tuleks olemasolevad uksed ja luugid kinni hoida, et 

mürataset veelgi vähendada. Lasketiirus A jääb ekvivalentne müratase peaaegu isegi 

piirnormi piiresse (joonis 3.7.) kuid see ei tähenda seda, et kuulmiskaitsmeid kandma ei 

peaks. Vastupidi, lasketiirus viibides ei tohiks kordagi kuulmiskaitsevahendeid eemaldada, 

sest see suurendab müra ekspositsiooni.  

 

 

Joonis 3.7. Mürataseme ekvivalendid mõõtepunktides 1-5, esitatuna viie meetri kauguste 

tasemetena, müra emissiooni primaarsest allikast, vint- ja sileraudse relvaga suuruluki 

laskekatse sooritamisel lasketiirus A 

 

Lisaks sellele soovitab käesoleva töö autor mitte viibida viie meetri raadiuses laskude 

allikast, olenevalt laskemaja konstruktsioonist ja summutusvõimest. Samuti tuleb meeles 

pidada, et avade juures on helitase kõrgem. Soovitatav on muretseda digitaalsed 

kõrvaklapid või -tropid, kui on soov teiste jahimeestega juttu ajada, et ei peaks vestluse 

ajaks kuulmiskaitsevahendit eemaldama ning riskima oma kuulmisfunktsiooni 

kahjustumisega.  
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KOKKUVÕTE 

 

Ankeetküsitluse ja müramõõdistuste läbiviimine, võimaldas tuvastada ning analüüsida 

seoseid erinevate parameetrite ja jahimehe kuulmisfunktsiooni vahel, seonduvalt müra 

ekspositsiooniga suuruluki laskekatsetel. Mõõdistati kokku kahte lasketiiru ning küsitleti 

33 jahimeest. Hoolimata kuulmiskaitsevahendite vähesest kasutamisest ja pikast 

jahistaažist ei näita uuring, et kõrgetasemeline impulssmüra ja tihe müraekspositsioon 

mõjuksid jahimehele ülemäära kahjulikult. 

Bakalaureusetöö tulemuste põhjal võib teha järgnevaid järeldusi ja soovitusi: 

1. Keskmine jahimees käib lasketiirus 4 korda tihedamalt kui seda on jahiseaduses 

ette nähtud. Enamus jahimehi eelistab kõrvatroppide asemel kanda kõrvaklappe. Keskmine 

jahimees osaleb aastas 20 korda ühisjahil, käib 15 korda individuaaljahis ning külastab 

lasketiiru 2 korda aastas, viibides seal keskmiselt 2 tundi ja 36 minutit. 75% vastanutest 

kasutab sagedamini vintraudset tulirelva kui sileraudset, mida eelistab vaid 25% 

uuritavatest. Jahistaaži pikkus on seotud kuulmislanguse (r=0,417, p=0,020) ja häiriva 

müraekspositsiooniga tööl (r=-0,571, p=0,041). 

2. Laskekatsetel on kuulmiskaitsevahendite kasutamine tõenäolisem kui jahis, sest 

lasketiirus on instruktor, kes seda võib nõuda. Metsas, ei sunni jahimeest keegi oma 

kuulmist kaitsma. Pealtvaataja rollis kannab kõrvaklappe või -troppe 40,4% jahimeestest. 

Jahil kasutab kõrvatroppe vaid 3% vastanutest, ning kõrvaklappe 18,2% jahimeestest. 7% 

vastajatest ei kanna kuulmiskaitsevahendeid isegi mitte lasketiirus. Mitte üksi jahimees 

kodus kõrvatroppe ei kasuta. 60,6% kõrvaklappide kasutajatest on rahul oma 

kõrvaklappidega. Kuulmiskaitsevahendid häirivad kõige enam jahil ehk 18,2% vastanutest. 

Lasketiirus häirib  kõrvklappide kasutamine 12,1 % jahimeestest. 

3. Diagnoositud kuulmislangust kinnitas 18.9% uuritavatest. Töökeskkonnas puutub 

häiriva müraga kokku 54,5% jahimeestest. Uuringus osalenud jahimeestest on 87,9% 

läbinud perioodilise tervisekontrolli, ning neist 87,5% on seda teinud mitte hiljem kui kolm 

aastat tagasi. Seega võib lugeda vastused terviseküsimustele usaldusväärseteks. Vilinaid 

või kohinat kõrvus on esinenud 59,4 % vastajatest ehk 19 jahimehel. 78,8 % vastajatest 
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väidavad, et neil ei ole kuulmine halvenenud võrreldes ajaga, kui nad alustasid jahimehe 

hobiga. Suitsetajaid oli uuritavas grupis vaid 4 ehk 12,1 %. 

Nooremad ja lühema jahistaažiga vastajad teevad rohkem sporti (r=-0,369, p=0,035; r=-

0,358, p=0,041). 

Soovitustena on töö autor väitnud järgmist: 

1. Laskemajade kasutamine lasketiirus vähendab müraekspositsiooni nii 

lähedalseisjatele kui ka kaugemal asuvatele hoonestatud aladele. Kui sellist ehitist 

lasketiirus pole, tuleks see rajada. 

2. Laskemaja uksed ja aknad hoida laskmise ajal suletud asendis. Kui neid ei ole 

tuleks need lisada. 

3. Lasketiir B peaks oma laskemaja ümber ehitama funktsioonilt sarnaseks lasketiirus 

A olevale. See tagaks paremad töötingimused instruktorile ning suurendaks ohutust 

tulejoonel. Samuti oleks vähendatud lasketiiru müraemissioon.  

4. Laskemajast tuleks hoiduda vähemalt viie meetri kaugusele, kui ollakse 

laskejärjekorras. 

5. Lasketiirud peaksid rangemalt jälgima kuulmiskaitsevahendite kasutamist. 

6. Soovitatav on muretseda digitaalsed kõrvaklapid või -tropid, kui on soov teiste 

jahimeestega juttu ajada, et ei peaks vestluse ajaks kuulmiskaitsevahendit 

eemaldama ning riskima oma kuulmisfunktsiooni kahjustumisega. 

Kuulmiskaitsevahendit peaks kandma kogu lasketiirus viibimise aja.  
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NOISE IMPACT ON HUNTERS’ AUDITORY FUNCTION DEPENDING 

ON NOISE EXPOSURE DURING BIG GAME SHOOTING TESTS 

 

SUMMARY 

 

The conduction of questionnaire and measurement lead to the further analysis in order to 

detect the connections between different parameters and hunters’ auditory function 

affected by noise exposure during big game hunting tests. Two different firing ranges were 

measured and 33 hunters questionnaired. Dispute the fact that hearing protection is not 

used very commonly and the seniority of hunting is quite big, the research did not detect 

any major hearing impairments amongs the hunters using firing range A or B.  

From the results of this bachelor thesis following conclusions and recommendations can be 

made.  

1. On average a hunter visits the firing range approximately 4 times more than it is 

necessary by the law. Most of the hunters prefer to use earmuffs instead of earplugs. An 

average huntsman takes part from 20 group hunting sessions, goes solo for 15 times and 

visits hunting shooting range for 2 times per year on average, during which he/she is 

spending 2 hours and 36 on average per visit. 75,0%  of the responces showed that one 

prefers to use rifled weapon other than smoothbarrel gun, which is only prefered by 25% of 

hunters. The seniority of hunting is connected with hearing impairment and disturbing 

noise exposure duing work hours (r=-0,571, p=0,041). 

2.  Using hearing protection is more common during the time that is spent in the firing 

range because demanded by instructors. In the forest, hunter has no obligations to use the 

hearing protection. During the shooting excercises only 40,4% of hunters apply hearing 

protections as a spectator. In the woods whilst hunting 3% uses earplugs and 18,2% 

earmuffs. There were no signs of wearing any kind of hearing protection amongs 7% of 

hunters. Not even one hunter uses earplugs at home. 60,6 % of hunters are pleased with 

their earmuffs. The place where hearing protection diturbs the user most in found to be 

hunting with 18,2% of answers. In the firing range the same number is 12.1% 

3.   Diagnosed hearing impairment were confessed by 18,9% of the test subjects. 

54,5% were found to have disturbing noise in working environment. 87,9 percent of the 

hunters assured that they have passed periodical medical examination, not more that 3 
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years ago. That means the answers for health inquiring can be trusted. Whistling or swash 

was occured amongs 59,4 % that is 19 hunters. 78,8 % are certain that becoming a hunter 

had no effect on hearing. Only 4 smokers were found in the questionnaire, that is 12.1%. 

Younger and less seniority tends to do sports more often (r=-0,369, p=0,035; r=-0,358, 

p=0,041). 

 

Authors recommendations: 

1. Firing ranges that have no shooting house, should build it. 

2. The doors and windows of such building should remain closed during shooting, so 

that the noise exposure is lessened outside the shooting facilty. 

3. Firing range B should redesign their hunting house to a similar one at range A. That 

will greatly increase the working environment of instructor and grants extra safety 

beyond the firing range.  

4. One should remain at a distance of at least 5meters when queing for shooting. 

5. Shooting ranges should be more strickt about controlling the usage of hearing 

protection 

6. It it mandatory to purchase digital earmuffs or plugs so that the needs of speaking 

to other people can be solved without exposing him/herself to noise. Also hearing 

protection must be used at all times whilst in firing range. 
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Lisa 1. Ankeetküsimustik 

Lugupeetud jahimees!  

 

Olen Eesti Maaülikooli ergonoomika eriala üliõpilane Aksel Mõttus. Pöördun Teie poole 

seoses oma bakalaureusetöö läbiviimisega, mille eesmärgiks on välja selgitada 

jahilasketiirude müra ekspositsioon ja hinnata selle toimet lasketiiru külastaja tervisele. 

Uurimistöö aitab teadvustada  mürast tulenevaid terviseriske jahimeeste ja lasketiiru 

töötajate hulgas, annab võimaluse töökeskkonna parendamiseks lasketiirus ja terviseriskide 

vähendamiseks.  

Küsitlus on anonüümne, sest küsimustikud jagab laiali ja korjab kokku uurija isiklikult. 

Vastused sisestatakse andmebaasi, mis on hallatav uurija poolt ja andmed ei satu kõrvaliste 

isikute kätte. Tulemused analüüsitakse üldistaval kujul ehk esitatakse uuritavate kohta 

tervikuna.   

 

Üldküsimused 

Sugu: □0mees  □1 naine 

Vanus: .......... aastat (1 – 18…34; 2 – 35…54; 3 – 55…74) 

Teie jahistaaž: ..... aastat (1 – 1…9; 2 – 10…19; 3 – 20…39; 4 – 40…60 ) 

Kui sageli Te käite ühisjahil?…….. korda aastas (1 – 1…10; 2 – 11…30; 3 – 31…50) 

Kui sageli Te käite individuaalselt jahil? …….. korda aastas (1 – 1…10; 2 – 11…30; 3 – 

31…60; 4 – 61…130) 

Millist tulirelva tüüpi Te sagedamini kasutate? □0sileraudne  □1 vintraudne 

 

I Müra jahilasketiirus 

1. Kui tihti Te käite lasketiirus laskmas?........... korda kahe aasta jooksul (1 – 1…10; 2 

– 11…30; 3 – 31…50; 4 – 51…80) 

2. Lasketiirus viibimise kestus ühe külastuse vältel on keskmiselt.................tundi (1 – 

1…3; 2 – 4…5) 

3. Missugune tulirelva liik tekitab Teile rohkem müra?  □0 sileraudne  □1 vintraudne 

4. Kas Teile on selgitatud laskmisega seotud terviseriske? □0 ei  □1 jah 

 

II Müra töökeskkonnas 

1. Kas Te puutute kokku häiriva müraga töökeskkonnas? □0 ei  □1 jah 

2. Kui jah, siis keskmiselt puutun müraga kokku ...... tundi nädalas. 

3. Missugune on müra iseloom?  □1 pidev ühtlane   □2 pidev ebaühtlane□3 katkendlik    

4. Kuivõrd Teid häirib müratugevus?  □3 tugevalt häiriv  □2 mõnevõrra häiriv  □1 häirib 

vähe□0 ei häiri üldse 

 

III Müra kodus (töö muruniiduki, trelli vms seadmete või masinatega) 

1. Kas Te puutute kokku häiriva müraga kodukeskkonnas? □0 ei  □1 jah 

2. Kui jah, siis keskmiselt puutun müraga kokku ...... tundi nädalas. 

3. Missugune on müra iseloom?  □1 pidev ühtlane   □2pidev ebaühtlane□3 katkendlik   

Kuivõrd Teid häirib müratugevus?  □3 tugevalt häiriv  □2 mõnevõrra häiriv  □1 häirib 

vähe□0 ei häiri üldse 
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IV Isikukaitsevahendid  

Palun märgi ristikesega, kas olete nõus allpool toodud väidetega kuulmiskaitsevahendi (KKV) kohta. 

 

Koht Jahil Lasketiirus Tööl Kodus 

Kuulmiskaitsevahend Tropi

d 
Klapid Tropid Klapid Tropid Klapid Tropid Klapid 

1. Tavaliselt kasutan 

KKVd 
□ □ □ □ □ □ □ □ 

2. KKVd on mulle 

sobivad  
□ □ □ □ □ □ □ □ 

3. Olen saanud 

juhiseid KKV kasutamise  

kohta 

□ □ □ □ □ □ □ □ 

4. KKVd kaitsevad 

mind piisavalt 
□ □ □ □ □ □ □ □ 

5.    KKVd häirivad mind □ □ □ □ □ □ □ □ 

V Tervis ja tervisekäitumine 

1. Kas olete läbinud perioodilise tervisekontrolli? □0 ei  □1 jah 

2.    Kui kaua aega tagasi läbisite viimati tervisekontrolli? □1 alla aasta  □2 1-3 aastat  □3 üle 3 aasta  

3. Kas Teil on raskusi vestluse jälgimisega muu müra taustal? □0 ei  □1 jah 

4. Kas Teil on esinenud vilinaid või kohinat kõrvus? □0 ei  □1 jah 

5. Kas Teie kuulmine on halvenenud võrreldes ajaga, kui alustasite jahimehe hobiga?□0 ei  □1 jah 

6. Kas Teil on esinenud kuulmekile vigastust laskmisharjutuste või jahi ajal?□0 ei  □1 jah 

7. Kas Teil on diagnoositud kuulmislangus? □0 ei  □1 jah 

8. Kas Te suitsetate?   □0 ei  □1 jah 

                Kui „jah“, siis mitu sigaretti päevas?  …….. 

9. Kas Te tegelete spordiga?  □0 ei tegele  □1 harva  □2 sageli (rohkem kui 2 korda nädalas) 

  

Ettepanekuid, arvamusi: …………………………………………………………………....... 
……………………………………………………………………………………………....... 
……………………………………………………………………………………………....... 
  

  

  
Suur tänu vastamise eest!  
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