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ABSTRACT 

Soop, J. Ergonomics of diagnostic laboratory’s working environment. – Tartu: EMÜ, 2014. 

Thesis for applying the degree of Master of Science in Engineering. Estonian University of 

Life Sciences. 81 pages, 21 figures, 30 tables, format A4. In Estonian language. 

The fast development of medical equipment has created devices (analyzers) that help 

laboratory technicians make diagnosis and determine treatment. The fast development of 

technology has also brought changes to the working environment. The multitude of devices 

has created a situation in working environments where the level of noise has risen, the 

lighting has worsen at jobs and there is a growing number of micro-climatic paremeters 

variations. As a result the workspace areas have decreased but the total areas of working 

environments have remained the same. This has caused physical and ergonomical hazards 

that affect human psyche and the quality of work.  

The aim of this master's thesis is to through risk assessment identify and valuate the 

hazards that occur at the SA Pärnu Haigla diagnostic laboratory's working environment 

and to determine the changes in employees' ability to work during their shift. Also, to offer 

solutions for improving the working environment and for reducing health risks. 

 The results show that the noise level at the diagnostics laboratory was 66 dB(A) which can 

be considered as evenly disturbing noise. The lab technicians went through hearing-

protection tools' suitability testing and as a result it turned out that the most suitable 

earplugs are the Ultrafit20 earplugs. The analyzers rooms' average illumination is 459 lx 

which is below the required lighting environments' indicator that is 500 lx. The micro-

climate results revealed that there are problems in the lab with airs' relative humidity which 

stayed below the recommended level range. Also, the laboratory technicians were 

determined the change in their working performance during their shift which showed that 

in 83% of the cases the laboratory technicians' working performance was better in the 

middle of their shift and in 67% of the cases their working performance got worse at the 

end of the shift. Based on the results, recommendations for improving the working 

environment were provided. 

Keywords: environment, diagnostics laboratory, indoor environment, risk assessment, 

noise, work performance, hearing-protection tools, lab technicians. 
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SISSEJUHATUS 

Meditsiinitehnika kiire areng on loonud uusi seadmeid (analüsaatoreid), mis aitavad 

laborantidel teha diagnoose ja määrata ravi [1]. Tehnika kiire  areng on toonud muutusi ka 

töökeskkonnas. Seadmete paljusus on tekitanud töökeskkondades olukorra, et ruumides on 

tõusnud müratase, töökohtadel on halvenenud valgustatus ja üha rohkem esineb 

mikrokliima parameetrite väärtuste muutust. Selle tulemusena  on ruumide üldpindalad 

jäänud samaks, kuid tööruumi pindalad on vähenenud. Seoses sellega on töökeskkonnas 

tekkinud füüsikalised ja ergonoomikalised ohutegurid, mis mõjutavad inimese psüühikat ja 

töökvaliteeti. Lisaks füüsikalistele ohuteguritele puutuvad laborandid igapäevaselt kokku 

ka keemiliste ja bioloogiliste ohuteguritega [2], mille ennetamiseks on kehtestanud 

Sotsiaalministeerium määrusega nr 122 nõuded laboratooriumile ja töökeskkonnas 

kasutatavatele seadmetele [3]. 

Käesolev uurimistöö põhineb SA Pärnu Haigla diagnostikalabori töökeskkonnas esinevate 

ohutegurite välja selgitamisele läbi riskianalüüsi. Riskianalüüs annab ülevaate 

töökeskkonna ohuteguritest, mille abil saab hinnata nende mõju laborantidele. Uuringu 

käigus mõõdeti sisekliima parameetreid, milleks on õhu temperatuur, suhteline niiskus, 

liikumiskiirus, töökohtade valgustatus ja müra ning töö autor annab ülevaate sellest, kuidas 

muutub laborantide töövõime töövahetuse vältel. Sisekliima mõõtetulemusi on võrreldud 

Eesti Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud piirnormidega, mille tulemusel antakse ka 

hinnang töökeskkonna sobivusele.  

Uurimistöö aktuaalsuseks on kaasaegse meditsiinitehnika kiire areng, mille tulemusena 

muutuvad pidevalt erinevate analüsaatorite koosmõjul tekkivad ohutegurid, mis mõjutavad 

töökeskkonda. Uurimistöö muudab uudseks diagnostikalaboris töötavate laborantide 

töökeskkonna ohutegurite väljaselgitamine kaasaegses muutuvas töökeskkonnas. Saadud 

uuringu tulemustest lähtuvalt annan soovitusi töökeskkonna parendamiseks ja ohutegurite 

vähendamiseks.   

Uurimistulemused on esitatud konverentsil. 

1. Soop, J. Müratase haigla diagnostikalabori analüsaatorite ruumis. Magistrantide VIII 

teaduskonverents. „Inimene ja tehnoloogiad.” 17.04.2014 a. Tartu, EMÜ Tehnikainstituut.  
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1. TEEMAALANE KIRJANDUSE ÜLEVAADE  

1.1. Töökeskkonnas esinevad ohutegurid 

Töökeskkonnas esinevad erinevad ohutegurid, mis mõjutavad töötajate tervist. Peamisteks 

ohuteguriteks töökeskkonnas on füüsikalised, keemilised, bioloogilised, füsioloogilised ja 

psühholoogilised tegurid. Nimetatud tegurid ei või ohustada töötajat ega sealses 

töökeskkonnas viibiva isiku elu ega tervist [4]. Nende olemasolu ja mõju väljaselgitamine 

võimaldavad luua ohutu ning mugava töökeskkonna. Alljärgnevas peatükis antakse 

ülevaade nimetatud ohuteguritest ja nende mõjust töökeskkonnale ning töötajatele.  

1.2. Füüsikalised ohutegurid 

Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse alusel kuulub füüsikaliste ohutegurite alla  müra, 

valgustus, õhutemperatuur, õhu liikumise kiirus,  õhuniiskus, masinate ja seadmete 

liikuvad või teravad osad, kukkumis- ja elektrilöögioht ning muud samalaadsed tegurid. 

Sisekliima liigitatakse mikro-, para- ja elektrokliimaks. Mikrokliima alla kuuluvad 

õhutemperatuur, suhteline õhuniisus, õhu liikumiskiirus. Parakliima tuleb kreekakeelsest 

sõnast para, mis antud valdkonnas on kui igasuguse tegevusega põhjustatud kõrval-, 

juures- ja kaasatoimiv nähtus. Parakliima alla kuuluvad valgustatus ja müra [5]. 

Sisekliima kui mõiste,  ühendab endas järgmisi aspekte: õhutemperatuur, õhuniiskus ja õhu 

liikumiskiirus. Sisekliima on temperatuuri, siseõhu kvaliteedi ja ventilatsiooni 

õhuhulkadega iseloomustatavad tingimused ruumis või hoones [6]. 

Kui varem arvati, et töökoha mikrokliima iseloomustamiseks piisab õhu temperatuuri, 

suhtelise niiskuse ja õhu liikumiskiiruse normeerimisest ja mõõtmisest, siis kaasaegne 

töökoha soojusmugavuse määratlemine toimub teistsugustel alustel, mis on esitatud 

harmoneeritud standardis EVS-EN 15251 (sisekeskkonna algandmed hoonete 

energiatõhususe projekteerimiseks ja hindamiseks, lähtudes siseõhu kvaliteedist, 

soojuslikust mugavusest, valgustusest ja akustikast). Neid norme ei saa alati ja täies 

ulatuses rakendada varem ehitatud hoonete puhul, kui neid hooneid kasutatakse tänapäeval 

töökeskkonna loomiseks. Varem ehitatud hoonete puhul võib soovitada töökeskkonna 

soojusmugavuse tagamiseks mikrokliima parameetrite normvahemikke, mida on varem 

rakendatud hoonete projekteerimisel Eestis [7]. 
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Töökoha õhutemperatuur on oluline parameeter tagamaks töökoha soojusmugavust. 

Liiga madal või kõrge õhutemperatuur muudab töötajatele töö ebameeldivaks ning võib 

langetada töö tegemise kiirust ja kvaliteeti [8]. Arvesse tuleb võtta ka tööruumis asuvate 

esemete ja pindade temperatuuri, sest need võivad  kiirgada lisasoojust või hoopis jahutada 

ruumis õhku. Ruumi õhutemperatuuri tajumine sõltub enamasti organismist endast. Mõnel 

inimesel tundub olevat kogu aeg külm, mõnel vastupidi pidevalt palav. Liiga palava või 

jaheda õhu tõttu võib tekkida töötajatel tervisehädasid [9]. Liiga palava õhutemperatuuri 

toimel langeb töötaja töövõime. Laborikatsetel on kindlaks tehtud, et +29 
o
C juures on 

töövõime langus 5%; +30 
o
C -10%; +31 

o
C – 17% ja +32 

o
C – 30% [10]. Lisaks 

individuaalsetele iseärasustele mõjutab inimeste vastuvõtlikkust sisekliima muutustele 

füüsiline aktiivsus ja riietus (kas ollakse riides liiga õhukeselt või liiga soojalt).  

Töö kategooria on töö piiritlemine füüsilise koormuse järgi inimorganismi üldise 

energiakulu alusel. Labori tööd liigitatakse kategooriasse Ib, energiakulu 500- 630 kJ/h. 

Tööd, mida tehakse istudes, seistes või käies, kaasneb alati ka mõningane füüsiline 

pingutus [11]. 

Tööruumides sisekliima norme ei ole õigusaktidega määratletud. Alates 01.01.2010 on 

tunnistatud kehtetuks sotsiaalministri 28. detsembri 1995 määrus nr 66 „Tööruumide 

mikrokliima tervisekaitse normid ja eeskirjad“, kuid millega on arvestatud varem ehitatud 

hoonetes. Vastavad normvahemikud laboratooriumi töökohal on esitatud tabelis 1.1 nii 

külmal, kui soojal ajal.  

Tabel 1.1. Soojusmugavuse parameetrite normvahemikud Ib (keskmise raskusega) sooja ja 

külma aastaaja kohta [11] 

Töö 

kategooria 

Õhu temperatuur 
o
C  Õhu suhteline niiskus 

% 

Õhu liikumiskiirus m/s 

Optimaalne Lubatud Optimaalne Lubatud 

ülemine 

piir 

Optimaaln, 

mitte üle 

Lubatud, 

mitte üle Alu- 

mine 

piir 

Üle- 

mine 

piir 

Alu- 

mine 

piir 

Üle- 

mine 

piir 

Alu- 

mine 

piir 

Üle- 

mine 

piir 

Külm aastaaeg 

Ib 

(keskmise 

raskusega) 

19 23 18 24 40 60 70 0,1 0,2 

Soe aastaaeg 

Ib 

(keskmise 

raskusega) 

22 24 20 25 40 60 70 0,2 0,3 
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Normvahemikud sõltuvad töö kategooriast ja aastaajast. Optimaalseks vahemikuks 

õhutemperatuuri puhul loetakse 18-24 kraadi. Sellise temperatuuri vahemikuga on 

enamikel inimestel tagatud soojuskomfort. Kui töökeskkonnas on tagatud  optimaalne 

temperatuuri vahemik, siis on inimestel hea töötada ja probleeme ei ole ning üldjuhul on 

töötajad  rahul ja tagatud hea töövõime [9].   

Eesti patoloogialaborites (SA Tartu Ülikooli Kliinikumi-, SA Põhja- Eesti 

Regionaalhaigla-, SA Ida- Tallinna Keskhaigla-, SA Pärnu Haigla patoloogiaosakond ning 

SA Viljandi Haigla histoloogia- tsütoloogia labor) läbiviidud uuringud [12] on näidanud, et 

töötajad ei olnud eriti rahul töökeskkonna temperatuuri ja õhu kvaliteediga. Uuringust 

selgus veel, et 97,9% juhtudel oli häirivaks teguriks halvad lõhnad. 86% arvates oli lisaks 

halvale lõhnale ka üheks häirivaks teguriks liiga soe või külm temperatuur ning 42,2% 

arvates oli häirivaks teguriks tuuletõmbus [12]. 

Õhu suhtelist niiskust võivad mõjutada mitmed asjaolud: ilmastik, tehnoloogiline protsess 

ja inimestelt endilt ruumi eralduv niiskus [9]. Optimaalseks niiskuseks loetakse 40- 60% 

õhu relatiivset niiskust [7]. „Kui 69% juures tekib inimesel õhupuudus, siis selle puhul 

öeldakse, et õhku ei jätku ja raske on olla. Inimorganismi reaktsioon kuivale õhule on 

limaskestade ärritusnähud, mis võivad avaldada silmades, ninas, kurgus ja suus.“ [9]. 

Ruumide reguleeritud õhuvahetusest tingitud õhu liikumine soodustab õhu temperatuuri 

tajumise ja inimeste keha soojusvahetuse ümbritseva keskkonnaga. Optimaalseks õhu 

liikumiskiiruseks sõltuvalt töötingimustest loetakse 0,2-0,4 m/s [7]. Istuva töö puhul ei 

tohiks liikumiskiirus ületada 0,1-0,2 m/s. Õhu panevad ruumis liikuma selle ebaühtlane 

soojenemine ja mehaanilised ventilatsiooni seadmed. Tavaliselt ei ole see tajutav, kuid 

tundma hakatakse seda siis, kui õhu liikumise kiirus on liiga suur või toimub kiirguse teel 

liigne soojuskadu külmadele pindadele. Ohtlikuks ja külmetust esile kutsuvaks võib see 

muutuda siis, kui keha jahtub ebaühtlaselt [9].  

Valgus loob inimesele visuaalsed tingimused ehk võimaluse ümbruskonna praktiliseks ja 

esteetiliseks hindamiseks ning kasutamiseks. Hea valgustatuse saavutamiseks on oluline, et 

peale nõutava valgustiheduse rahuldatakse ka teisi inimsilma kvalitatiivseid ja 

kvantitatiivseid vajadusi [13]. Valgus mõjutab inimeste tervist nii silmade kui keha 

kaudu [14]. Loomulik valgustus on inimesele vastuvõetavam ning see stimuleerib 

organismi elutegevust, inimesele jääb seos loodusega, väliskeskkonnaga [15]. Valgustusel 

on oluline osa nägemisfunktsiooni tagamisel ning sellel on ka füsioloogiline mõju (tagada 
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mõningate organismiprotsesside toimimist, näiteks ärkamine- ärkvelolek, päevitumine) ja 

soodne toime psüühikale [16].  

Valgustatus laboris on tähtis tegur ja peab tagama nägemusmugavuse, mis seisneb 

töötajate heaolutundes ja aitab kaudselt kaasa ka kõrgele tootlikkusele ning ohutusele. 

Valgustus peab tagama nägemisvõime, mille juures töötajad suudavad oma 

nägemisülesandeid ka keerukates oludes ja pika aja jooksul täita. Valguskeskkond on 

määratud järgmiste põhinäitajatega [13]: heledusjaotus; valgustustihedus ja tööpiirkonna 

valgustustiheduse ühtlus; valguse suund; värviesitus ja valguse näiv värv (kui on 

visuaalselt kergesti tuvastatav); valguse värelus ning päevavalguse esinemine.  

Töökoha valgustatust ehk valgustustihedust mõõdetakse luksides (lx) [17]. Tööruumi 

valguskeskkonna moodustab tavaliselt kunstlik üldvalgustus ning vajadusel ka 

kohtvalgustus. Valgustuse projekteerimisel tuleb eelistada loomulikku päevavalgust [18].  

Töökoha valgustingimusi tuleb hinnata vastavalt tehtava töö iseloomule, mida täpsem töö 

seda suurem peab olema tööpiirkonna valgustatus [19]. Standard EVS-EN 12464 – 1:2011 

annab juhised, milline peaks olema valgustatud töökoht ja mis ei koormaks töötaja tervist 

ega viiks alla töö kvaliteeti. Vajadusel tuleb töökoha valgustatust suurendada vastavalt 

töötaja eale või terviseseisundile. Valgus peab olema suunatud nii, et ei tekiks häirivaid 

varje ega pimestaks otse ega peegeldunult [19]. „Halb valgustus madaldab tööviljakust, 

soodustab silmade väsimist ning silma-, närvi-, südame-veresoonte jt haiguste teket ja 

arengut“ [22]. Tabelis 1.2 on antud sisevalgustusstandardi EVS-EN 12464 – 1:2011 

valguskeskkonna määravad parameetrid: valgustiheduse hooldeväärtused Em ja 

valgustiheduse ühtlustegur Uo  (valgustustiheduse ühtlus on pinna vähima ja keskmise 

valgustiheduse suhe.). 

Tabel. 1.2. Haigla laboratooriumi tööpiirkonnas nõutud valguskeskkonna näitajad [23] 

Nr Töökoht Em lx Uo 

5.49.1 Laboriruum 500 0,60 

5.49.2 Mikroskopeerimine ja preparaatide värvikontroll 1000 0,70 

Tabelist selgub, et laboriruumi tööpiirkonnas peab valgustatus olema vähemalt 500 lx ning 

mikroskoobiga töötades 1000 lx. 

Standardis on ära toodud nõuded valgustatuse ühtlustegurite kohta. Ühtlustegur 

väljendatakse minimaalse ja keskväärtuse suhtena.  Mõõtetulemused kui ka ühtlustegur on 
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esitatud samades ühikutes. Ühtlustegur näitab milline mõõtetulemus asub ühtlusnõuetega 

määratud piirkonnas [24]. 

Müra tekitavad enamasti meditsiiniseadmed ehk analüsaatorid (joonis 1.1.).  Enamik 

analüsaatoreid töötab kas ööpäevaringselt või siis iga 20 minuti tagant, mis muudab müra 

häirivaks ning töötaja tervist ja heaolu kahjustavaks heliks [4].  

Inimese kõrv on suuteline eristama helisid sagedusel 20- 22 000 Hz, millest kõige 

tundlikum sagedus on 4000 Hz. Mürataset mõõdetakse detsibellides [25]. Müra mõju 

tervisele sõltub olulisel määral müra intensiivsusest ja kestusest [26]. Töötajale mõjuva 

müra päevane kokkupuutetase (8- tunnise tööpäeva korral) ei tohi ületada 85 dB(A) ning 

müra tipphelirõhk ei tohi ületada 137 dB(C) [27]. Müra kokkupuutetase, mis 8- tunnise 

tööpäeva vältel ületab 80 dB(A), võib kahjustada inimese kuulmist ja sel juhul tuleb 

rakendada müra mõju vähendavaid abinõusid [11].   

Euroopa iga viies töötaja peab vähemalt pooltel juhtudel tööl häält tõstma, et end 

kuuldavaks teha. [28]. Töökeskkonnas, kus on pidev müra, kahaneb töötajal pikapeale 

töövõime ning kaasneb oht teha vigu.  Samuti võib olla häiritud ka ohusignaalide 

kuulmine, mistõttu satub inimene kergemini ohtlikesse olukordadesse [25]. 

Kontsentreerumist,  mõtlemist, otsustamist ja verbaalset suhtlemist vajava töö puhul ei tohi 

müra segada tööülesannete täitmist [29]. Müra saab jagada kaheks: häirivaks ja tervist 

kahjustavaks. Uuringud [30] on näidanud, et ekvivalentne müratase, mis jääb tööpäeva 

vältel alla 70 dB(A), ei kujuta endast ohtu inimese kuulmiselundkonnale, vaid esineb 

häirivuse tegurina, mille all mõeldakse tegurit, mida üksikisik või rühm tajub negatiivsena, 

ebameeldivana ja soovitamatuna [31]. Seega on see subjektiivne, negatiivne tundmus, mis 

ilmneb müraga kokkupuute ajal ja pärast seda. Häirivust võib nimetada mitte ainult 

ebameeldiva olukorra loojaks, aga ka tervisliku seisundi riskiteguriks, mis võib põhjustada 

funktsioneerimisvõime häireid ja haigestumist [31]. Häiriva müra keskkonnas langeb 

tööviljakus, suureneb vigade tegemise  arv, sagenevad väsimusega seotud sümptomid 

(nagu näiteks peavalud), kõrgenevad stressiindeksi näitajad, mis omakorda võivad viia 

kõrge vererõhu ja kroonilise väsimuse probleemideni [27]. Häiriv müra ei kujuta endast 

ohtu inimese kuulmiselundkonnale siis, kui anda talle pärast tööpäeva lõppu piisavalt 

puhkust [30].  

Häiriva müra hindamise jaoks on tabelis 1.3. välja toodud mürast tingitud riskitaseme 

hindamise tabel. 
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Tabel 1.3. Müratasemete hindamine häiriva müra korral [32] 

 

Riskitase 

Müratase töö puhul, 

mis ei nõua 

verbaalset suhtlemist 

dB(A) 

Müratase töö puhul, 

mis nõuab verbaalset 

suhtlemist dB(A) 

Müratase töö puhul, 

mis nõuab 

kontsentreerumist 

dB(A) 

I    - tühine alla 50 alla 40 alla 35 

II  - vastuvõetav 50 – 55 40 - 50 35 - 45 

III – mõõdukas 56 – 65 51 - 55 46 - 50 

IV - suur 66 – 80 56 - 65 51 - 65 

V  - liiga suur üle 80 üle 65 üle 65 

 

Tabeli 1.3 alusel saab järeldada, et laborantide töö, mis nõuab kontsentreerumist, on 

akustiline töökeskkond vastuvõetav, kui häiriva müra tasemed jäävad vahemikku 

35- 45 dB(A). 

 

 
Joonis 1.1. Biokeemiline analüsaator Architect C8000 

 

Allikast [4] selgub, et Terviseasutuste arstikabinettides ja uuringuruumides on müra 

normtasemeks 40 dB(A). 

Müratundlikkust võib suurendada ka inimese organismi eripära ning harjumustest tingitud 

tegurid. Näiteks suitsetamine põhjustab iseenesest tervisenäitajate halvenemist ning koos 

müramõjudega on toime veelgi kahjulikum. Kõrge kolesterooli ja kõrge vererõhu näitajad 

võivad olla juba mürakahjustuse tagajärgedeks, kuid nende olemasolu suurendab veelgi 

müratundlikkust. Samuti ka väsinud inimesele tundub müratase valjem, kui see tegelikult 

on [33, 34, 35]. 
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1.3. Bioloogilised ohutegurid 

Bioloogilised ohutegurid on bakterid, viirused, seened, rakukultuurid, inimese 

endoparasiidid ning muud bioloogiliselt aktiivsed ained, mis võivad põhjustada 

nakkushaiguseid, mürgistusi, allergiat [36]. Bioloogiliste ohuteguritega nakatumine võib 

toimuda millal iganes, kui inimesed on töö juures kontaktis looduslike või orgaaniliste 

materjalidega (muld, savi), loomsete päritolu ainetega (vill, karvad), toiduga, orgaanilise 

tolmuga (jahu, paberitolm, loomne kõõm), jäätmete ja reoveega, vere ja teiste 

kehavedelikega [37]. Bioloogilised ohutegurid levivad õhu (tolmuosakesed, aerosoolsed 

osakesed, sülje- ja rögapiisad), kontaktülekande (otsene-, kaudne, vahetu kokkupuude) kui 

ka saastunud materjalide (toidu-, veega, mustade instrumentidega) kaudu [38]. 

„Kui töötegevus sisaldab bioloogiliste ohutegurite (tahtlikku ja ettekavatsetud) kasutamist 

nagu mikroorganismide kultiveerimine mikrobioloogia laborites või nende kasutamine 

toiduainete tootmisel, on bioloogiline ohutegur tuntud ning seda saab palju lihtsamalt 

seirata ja kohandada, kasutades preventsioonimeetmeid organismile põhjustatud riskiks. 

Teave kasutatava bioloogilise ohuteguri omaduste ja mõjude kohta tuleks sel juhul lülitada 

ohtlike ainete inventuuriloendisse“ [37]. 

Kaitseks töökohas toimivate bioloogiliste ohutegurite eest peab tööandja võtma tarvitusele 

erinevad abinõud, arvestades ohuteguri nakatumisvõimet. Tööandja kohustus on tagada 

töötaja kaitse bioloogiliste ohutegurite eest [39]. 

Bioloogilised ohutegurid jagatakse ohurühmadesse vastavalt nende nakatumis-

võimele [40]: 

I rühma ohutegurid teadaolevalt ei põhjusta inimese haigestumist (risk madal).  

II rühma ohutegurid (näiteks gripiviirus) võivad põhjustada inimese haigestumist mistõttu 

ohustavad töötaja tervist, kuid ei põhjusta nakkusohtu elanikkonnale. Nende vastu on 

olemas tõhusad ennetus- ja ravivahendid. Risk on indiviidile kõrge, kuid ühiskonnale 

madal.  

III rühma ohutegurid (näiteks tuberkuloos) võivad põhjustada inimese rasket 

haigestumist, mistõttu ohustavad tõsiselt töötaja tervist. Võivad põhjustada nakkusohtu 

elanikkonnale, kuid nende vastu on olemas tõhusad ennetus- ja ravivahendid. Risk on 

indiviidile mõõdukas ja ühiskonnale madal. 

IV rühma ohutegurid (inimest ohustavad viirused) põhjustavad inimese rasket haigestu-

mist, mistõttu ohustavad tõsiselt töötaja tervist ja võivad põhjustada nakkusohtu 
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elanikkonnale. Nende vastu tõhusad ennetus- ja ravivahendid tavaliselt puuduvad. Risk on 

nii indiviidile kui ka ühiskonnale kõrge [40]. 

Peamised ennetusabinõud bioloogilise ohuteguri puhul on ventilatsioon töökohas. Samuti 

on ka tähtis õige tehnoloogia. Vajaduse korral tuleb töökohas kasutada suletud süsteeme, 

muudel juhtudel aga järgida hügieeninõudeid (regulaarne puhastamine ja 

desinfitseerimine). Sobilike isikukaitsevahendite kasutamise valik peab vastama nii 

tegelikule ohule, kui ka kandja mugavusele ja eelistustele. Isikukaitsevahendi olemasolu ei 

muuda olukorda töötajale paremaks, kui ta ei kasuta vahendit sihipäraselt. 

Isikukaitsevahendid on kindad, maskid, rõivad ning üksikjuhtumitel kogu keha 

väliskeskkonnast isoleerivad kombinesoonid. Väga tähtis on ka saastunud jäätmete 

reeglitepärane käsitlus, mis hõlmab nende pakendamist, kogumist ja võimalikku 

kahjutustamist (põletamist või steriliseerimist) tekkekoha lähedal, sest iga täiendav etapp 

transportimisel suurendab teguri leviku ohtu. Töötajate immuniseerimine on levinud ja 

tõhus abinõu, kuid kahjuks pole võimalik kõikide haiguste vastu end kaitsta. Mõnel juhul 

saavutatakse vaktsineerimisega üksnes ajutine kaitse, mõnel juhul, aga saabub kaitse mitu 

kuud pärast vaktsineerimist, mistõttu tuleb seda õigeaegselt planeerida. Isiklik hügieen on 

väga tähtis ja lihtne abinõu, mida tuleb kindlasti rakendada ka neil juhtudel, kui tööprotsess 

otseseid bioloogilisi ohuteguri riske ei kätke, sest mistahes materjaliga määrdunud nahk 

nakatub kergesti [41]. 

 

1.4. Keemilised ohutegurid 

Keemilised ohutegurid on ettevõttes käideldavad ohtlikuks klassifitseeritud ained, 

valmistised ja tooted,  millised oma omaduste tõttu võivad kahjustada tervist, keskkonda 

või vara [42]. 

Keemilised ohutegurid (edaspidi ohtlikud kemikaalid) võivad esineda auruna, suitsuna, 

aerosoolina, tolmuna, vedelikuna ja tahkena. Peamine kokkupuude ohtliku kemikaaliga 

toimub kolmel moel: hingamisteede, seedesüsteemi ja naha kaudu. Kõige levinuim viis 

töökeskkonnas on hingamisteede kaudu sisenemine, olgu see siis tolm, aur, suits või 

aerosool. Seedesüsteemi kaudu satub kemikaal kõigepealt suhu ning inimene neelab selle 

alla [43].  

Ohtlikke kemikaale on leida paljudes töökohtades. Üks hiljutine uurimus tegi kindlaks, et 

16 % küsitletud Euroopa töötajatest käitleb ohtlikke kemikaale ja 22% puutub kokku 
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toksiliste aurudega [44]. Kokkupuude ohtlike kemikaalidega võib töö juures aset leida 

kõikjal: taludes, juuksurisalongides, mootorsõidukite remonditöökodades, keemia-

tehastes jt ettevõtetes [45]. 

 

1.5. Füsioloogilised ohutegurid 

„Füsioloogilised ohutegurid on raske füüsiline töö, sama tüüpi liigutuste kordumine ning 

üleväsimust põhjustavad sundasendid ja ühesugused liigutused töös ning muud 

samalaadsed tegurid, mis võivad aja jooksul viia tervisekahjustusteni“ [46]. Laiemalt 

mahuvad selle mõiste alla mistahes tegurid, mis põhjustavad organismi kiire füüsilise 

väsimuse.  

Ergonoomilisteks ohuteguriteks töökeskkonnas on valed tööasendid, -liigutused ning töökoha 

kujundus. Tööasendite ja liigutuste all mõeldakse kaela, käte, õlgade, selja, puusade ja 

jalgade asendit ning liikumist töö ajal [47]. Õige asend kindlustab kõrge tööviljakuse ning 

hea ja kestva tervise töötajale [48]. Ergonoomika on suunatud eelkõige töötraumade ja –

kahjustuste ennetamiseks [49]. Ergonoomilise töökoha kujundus tähendab eelkõige töö 

kohandamist inimesega [48], mis peab vastama inimese kehaehitusele [50]. Töökohtade 

loomisel tuleb esmalt arvestada asjaoluga, et inimesed on erinevad oma mõõtmete poolest 

[51]. Lähtudes inimeste mõõtmetest, tuleb jälgida järgnevaid aspekte, milleks on tööala 

kõrgus, nägemisdistants, nägemisnurk, jalgade ruum, iste ning käsitööriistad [47]. 

Laboritöid tehakse nii istuvas kui ka püstises asendis, mille tulemusena ei saa koormust 

mitte ainult kaela- ja õlapiirkonnad, vaid ka selg ja jalad. Peale füüsilise koormuse nõuab 

töö ka vaimset heaolu, mistõttu peab olema laboritöötaja ka psühholoogiliselt tugev.  

 

1.6. Psühholoogilised ohutegurid 

Psühholoogilisteks ohuteguriteks on ületöötamine (kõrget töötulemust nõudev ja 

ülemääraste tähtaegadega töö), monotoonne töö või töötaja võimetele mittevastav töö, 

pikaajaline töötamine üksinda, halb töökorraldus, suure vigastusohuga töö, kõrge sotsiaalse 

vastutusega ja juhtiv töö ning muud psühhosotsiaalsed tegurid, mis võivad põhjustada aja 

jooksul muutusi töötaja psüühilises seisundis [46, 52].  
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Laboritöö on mitmekülgne, mistõttu esineb monotoonset tööd lühiajaliselt. Sellegipoolest 

on töös palju psühhosotsiaalseid ohte. Üldjuhul mõjutavad pshühhosotsiaalsed ohutegurid 

tervist läbi stressireaktsiooni. 

Tööstressiga seotud terviseriskid on tööga seotud terviseprobleemidest luu- ja lihaskonna-

vaevuste järel teisel kohal Euroopa Liidus. Stress on seotud südamehaiguste, depressiooni, 

ärevushäirete ning mitmete teiste haigustega, mis võib tervisele olla sama laastav kui 

suitsetamine ja vähene treenitus. [53]. „Stress on pingeseisund, mis tekib, kui inimene 

tajub vastuolu keskkonna poolt esitatud väljakutsete ja oma toimtulekuvõimaluste vahel. 

Stress on olukord, kus isiku ja keskkonna vahel valitseb pikaajaline või võimas lühiajaline 

tasakaalutus, mis nõuab inimeselt reageerimist eriliste kaitse- ja kohanemistegevusega. 

Nendega ebaõnnesumine ja  pikaajaline või tugev olukorra juurdumine võivad viia 

psüühilise või füüsilise häireolukorrani.“ [50]. 

Üldistele psühholoogiliste ohutegurite vältimise abinõudele viitab töötervishoiu ja 

tööohutuse seadus § 9 lõigetes 3.3, kus tööandja kohustus on kohandada töö töötajale 

võimalikult sobivaks, et vältida füüsilise ja vaimse ülekoormuse teket. „Töökoha 

kujundamisel ja töö korraldamisel peab arvestama töötaja kehalisi, vaimseid, soolisi ja 

ealisi iseärasusi, tema töövõime muutumist tööpäeva või vahetuse jooksul ning võimalikku 

pikaajalist üksinda töötamist.“ 

 

1.7. Töövõime 

Töövõime on süsteemi või selle elemendi seisund, mille puhul ta on võimeline täitma 

määratud ülesandeid [54]. Töötegemisel mõjutavad inimesele töökeskkonna erinevad 

faktorid nagu näiteks füüsilised (lihasmassi töö, jõu kasutamine, tööasend ning seadmete 

konstruktsioon ja ergonoomilisus), psüühilised (tööülesanded, inimsuhted) ning ümbritseva 

keskkonna faktorid (sisekliima, füüsikalised ja bioloogilised tegurid). Need faktorid 

mõjutavad organismi töövõimet [55]. Inimese töövõime on pidevas muutumises, sõltudes 

organismis toimuvate füsioloogiliste ja vaimsete funktsioonide muutustest [56]. Töövõime 

sõltub lisaks tööst tingitud töökeskkonna teguritest ka inimeselt tulenevatest faktoritest 

nagu tervislik seisund, pärilikkus, lihasjõud ja- vastpidavus [57]. Samuti on kindlaks 

tehtud, et meeste töövõime on parim keskeas ja naistel vanemas eas. Vanemas eas tekib 

väsimus kiiremini ja seetõttu peab puhkus töövõime taastamiseks olema pikem kui noortel. 
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Töövõime tõusule mõjub hästi aktiivne puhkus, emotsionaalne huvitatus ning 

meelelahutus [58]. 

Käesolev peatükk andis ülevaate töökeskkonna ohuteguritest ja nende mõjust töötajale, 

mida peab iga tööandja järgima ja tagama töötajale ergonoomilise ja tervist hoidva 

töökeskkonna. Tulenevalt töökeskkonna ohuteguritest on käesolevas magistritöös seatud 

uurimistöö eesmärgiks uurida erinevaid ohutegureid töökeskkonnas läbi riskianalüüsi, 

millele keskendub magistritöö järgnev peatükk. 
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2. UURIMISTÖÖ EESMÄRK JA ÜLESANDED 

 

SA Pärnu Haigla diagnostikalabori laborandid puutuvad igapäevaselt kokku erinevate 

seadmete ja analüsaatoritega, mis tekitavad müra ja mõjutavad sellega töötajate tervist ning 

heaolu.  Kuna töötajad veedavad suurema osa oma päevast või ööst töötades laboris, on 

oluline, et töökeskkond kus viibitakse oleks töötaja jaoks võimalikult ergonoomiline ning 

ohutegurid oleksid seal minimeeritud.  

Kuigi uued tehnoloogiad on loodud võimalikult kasutajasõbralikud, tekitavad nende 

koostoimed ühes tööruumis siiski erinevaid võnkeid ja ebameeldivat heli ning müra, mille 

keskel päevast päeva töötades mõjutab see siiski inimese psüühikat, tekitades 

töökeskkonnas stressi ja kuulmishäireid.  

Magistritöö eesmärgiks oli läbi riskianalüüsi välja selgitada ja hinnata SA Pärnu Haigla 

diagnostikalabori töökeskkonnas esinevad ohutegurid ning määrata töötajate töövõime 

päevane muutus töövahetuse vältel. Pakkuda välja lahendusi töökeskkonna parendamiseks 

vältimaks võimalikke ohutegureid ning seoses sellega vähendada terviseriske.  

Eesmärgi saavutamiseks on täidetud järgmised ülesanded: 

1. Teemaalane kirjanduse ülevaade; 

2. Sisekliima parameetrite mõõtmine; 

3. Riskianalüüsi läbiviimine; 

4. Laborantide töövõime muutuse määramine; 

5. Kuulmiskaitsevahendite sobivuse hindamine; 

6. Järelduste ja soovituste tegemine. 

 

Uurimistöö muudab aktuaalseks kaasaegse meditsiinitehnika kiire areng, mille 

tulemusena muutuvad pidevalt erinevate analüsaatorite koosmõjul tekkivad ohutegurid, 

mis mõjutavad töökeskkonda. Kuna seadmed ja analüsaatorid on pidevas muutumises, siis 

nende koosmõju toimimist tuleb pidevalt jälgida ja mõõta,  kuidas need mõjutavad 

töötajaid, kes päevast päeva labori ruumis viibivad. Uurimistöö muudab uudseks 

diagnostikalaboris töötavate laborantide töökeskkonna ohutegurite väljaselgitamine 

kaasaegses muutuvas töökeskkonnas. Varasemad uuringud nimetatud töökeskkonnas 

puudusid. Saadud uuringu tulemustest lähtuvalt annan soovitusi töökeskkonna 

parendamiseks ja ohutegurite vähendamiseks.   
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3. UURIMISTÖÖ METOODIKA 

3.1. Ülevaade uurimistöö läbiviimise ettevõttest  

Magistritöö uurimistöö objektiks on SA Pärnu Haigla diagnostikalabor ning seal töötavad 

laborandid. Pärnu Haigla on Pärnumaa ja osaliselt ka Lääne-, Saare- ja Hiiumaa elanikke 

teenindav keskhaigla. Pärnu Haigla on Pärnumaa suurim tööandja, kus töötab üle 1200 

inimese. Suveperioodil, kui Pärnu linna külastavad sise- ja välisturistid tuleb haiglal 

teenindada üle 300 000 patsiendi. Haigla paikneb neljas erinevas korpuses, linna erinevates 

osades. Peahoone (joonis 3.1.) asub Ristiku tn 1, kus on statsionaarne, ambulatoorne, 

erakorraline arstiabi, taastusravi- ja heaolukeskus, psühhiaatriakliinik ning ka diagnostika-

labor [59]. Jooniselt 3.1 on näha diagnostikalabori asukoht. 

 

Joonis 3.1. SA Pärnu Haigla, Ristiku tn 1 [60] 

 

Käesoleva magistritöö uurimisobjektiks on diagnostikalabor, kus töö autor viis läbi 

riskianalüüsi ja uuris töökeskkonna ohutegureid ja nende mõju laborantidele. 

 

3.2.  Diagnostikateenistus asutuse juhtimisstruktuuris  

Pärnu haigla on loodud sihtasutusena lähtudes sihtasutuse seadusele ning registreeritud 

mittetulundusühingute ja sihtasutuste registris. Seaduse kohaselt on sihtasutusel kaks 

põhilist juhtimisorganit: sihtasutuse nõukogu ja sihtasutuse juhatus. Sihtasutuse 

http://www.ph.ee/kliinikud_teenistused
http://www.ph.ee/kliinikud_teenistused/erakorralise_meditsiiniabi_teenistus/emo
http://www.ph.ee/patsiendile_kulastajale/taastusravi_ja_heaolukeskus
http://www.ph.ee/kliinikud_teenistused/psuhhiaatriakliinik
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nõukogu on sihtasutuse kõrgeim juhtimistasandi organ. Vastavalt sihtasutuse seaduse 

paragrahvile 24 kavandab nõukogu haigla tegevust ning korraldab sihtasutuse juhtimist ja 

teostab järelevalvet sihtasutuse tegevuse üle. 

Vastavalt SA Pärnu Haigla põhikirjale (kinnitatud Pärnu Linnavolikogu 21. septembri 

2000. a otsusega nr 72) on nõukogu seitsme liikmeline ning liikmete volitused kestavad 

neli aastat. Sihtasutuse juhatus on haigla igapäevast tegevust suunav organ, mis juhib ja 

esindab sihtasutust [61]. Sihtasutuse juhatuse liikmete lepingud kehtivad viis aastat. 

Joonisel 3.2 on välja toodud diagnostikateenistuses oleva laboratooriumi struktuur, kus on 

loetletud laboratooriumis tehtavad uuringud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joonis 3.2. Diagnostikateenistuse laboratooriumi struktuur 

 

Diagnostikateenistuse  struktuuriüksuses asub diagnostikalabor, kus korraldatakse, 

laboratoorset diagnostikat, patomorfoloogilist ja patoanatoomilist diagnostikat, doonorlust, 

vere ja verekomponentide valmistamist, immuunohematoloogilist diagnostikat ja 

hemotransfusioloogiaalast tegevust ning kliinikute, meditsiiniliste teenistuste ja teiste 

SA PÄRNU HAIGLA 

DIAGNOSTIKATEENISTUS 

LABORATOORIUM 
PATALOOGIA VERETALITUS 

Teostatavad uuringud: 

1. Hüübimissüsteemi uuringud 

2. Elektrolüüdid 

3. Biokeemilised uuringud 

4. Hematoloogilised uuringud 

5. Immunoloogilised uuringud 

6. Ravimid 

7. Haigustekitajate määramine 

8. Uriiniuuringud 

9. Roojauuringud 

10. Liikvoriuuringud 

11. Astsiidilivedeliku uuringud 

12. Pleuravedeliku uuringud 

13. Mikrobioloogilised uuringud 

14. Molekulaardioagnostilised uuringud 

15. Immunohematoloogilised uuringud 

http://www.ph.ee/meie_haigla/haigla_juhtimine/noukogu
http://www.ph.ee/meie_haigla/haigla_juhtimine/juhatus
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tellijate kindlustamist vere ja verekomponentidega, osutades teenuseid mitte ainult Pärnu 

Haiglale, vaid kogu Pärnu maakonna meditsiiniasutustele [60]. SA Pärnu Haigla 

diagnostikalaboril on väga oluline roll uuringute läbiviimisel.  

Järgnevas peatükis antakse ülevaade laborantide töökeskkonnast, milleks on diagnostika-

labori analüsaatorite ruum, mis on käesoleva magistritöö uurimisobjektiks. 

 

3.3. Laborantide tööiseloom ja ülesanded 

Labori töö eesmärgiks on laboratoorse teenuse osutamine nii Pärnu haiglale kui ka teistele 

klientidele. Labori tegevust juhib, korraldab ja labori töö eest vastutab diagnostika-

teenistuse juhataja. Erialase töö eest erinevates töölõikudes vastutavad laborispetsialistid. 

Igapäevase töö korraldamise eest laboris vastutab vanemlaborant. Personalile on seatud 

konkreetsed ametikoha nõudmised, tööülesanded, kohustused, õigused ja vastutus.  

Töötajate asendused fikseeritakse ametijuhendites, mis on kinnitatud diagnostikateenistuse 

juhataja poolt. Laborisisene tööjaotus põhineb töötajate ametijuhendites fikseeritud 

töökohustustel ning diagnostikateenistuse juhataja ja vanemlaborandi poolt antud 

korraldustel. Töötajate töösoorituse hindamise aluseks on nende töökohustuste 

täitmine [62].  

Laboratoorium töötab ööpäevaringselt. Päevane vahetus toimib kella 08:00- 16:00 (kaks 

töötajat jääb alati tööle kuni kella 18:00, et oodata öise vahetuse töötajaid), kus töötab 16 

töötajat, ning öine vahetus toimib kella 18:00- 08:00, kus töötab  1 töötaja. Kokku on 

laboratooriumis 17 töötajat.  

Järgmises peatükis antakse ülevaade laborantide töökeskkonnast, milleks on analüsaatorite 

ruum. 

 

3.4. Laborantide töökeskkond 

Tänapäeva meditsiinitehnika areng on aidanud laborantide tööd lihtsamaks muuta. 

Analüüse ja uuringuid tehakse kaasaegsete meditsiiniseadmetega. Meditsiiniseadmed 

mõjutavad labori töökeskkonda üsna palju. Nimelt seadmed tekitavad müra, varjavad 

osaliselt ära valgustatust ning võtavad palju ruumi, mis teeb liikumisteed kitsamaks. 

Jooniselt 3.3 on näha Pärnu Haigla diagnostikalabori töökeskkond ja analüsaatorite 

paigutus, kus tehakse enamus uuringuid. 
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Joonis 3.3. Laborantide töökeskkond analüsaatorite ruumis 

Diagnostikalabori seadmeid, analüsaatoreid ja töölaudade asetust  tõstetakse tihti ümber 

kuna pidevalt on tulnud uusi meditsiiniseadmeid. Üldvalgustite paiknevus (joonis 3.5.) on 

jäänud samaks, mistõttu kõikidel töökohtadel  ei ole tagatud piisav valgustatus 

tööülesannete tõhusaks täitmiseks. Diagnostikalaboris, kus asuvad analüsaatorid on 

valgustatuseks kasutatud luminofoorlampe, mis on toodud  tabelis 3.1.  

Tabel 3.1. Laboratooriumi analüsaatorite ruumi valgustite andmed 

Nr Tüüp Võimsus  

w 

Mõõtmed  

mm 

Spektrid Sokli 

tüüp 

Kogus 

tk 

1 T8, luminofoorlamp 58 26x1500 840 G13 20 

2 T8, luminofoorlamp 18 26x 590 840 G13 6 

 

Nimetatud ruumis on olemas ainult kahe võimsusega lampe, kus 58 w lampe kasutatakse 

üldvalgustiks ja 18 w kohtvalgustiks. Kohtvalgusteid töökohas ei kasutata kuna nende 

valgustatus tööpindadele on puudulik tänu halvale paigutusele (joonis 3.4.). 
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Joonis 3.4. Analüsaatorite ruumi kohtvalgustite paigutus 

 

Jooniselt 3.4. on näha, et kohtvalgustid on paigutatud riiulite alla, mistõttu valgustihedus ei 

jõua tervele tööpinnale. Samuti on paigutatud riiulite vastu ka monitore ja analüüsi- 

seadmeid, mis varjavad kohtvalgustite funktsiooni. Laborandid ei kasuta kohtvalgusteid, 

seega ei ole neid arvestatud ka valgustatuse mõõtmisel. 

Labori üheks peamiseks probleemiks töökeskkonnas on müra. Müra teevad meditsiini-

seadmed, mida nimetatakse analüsaatoriteks (joonisel 3.5 on näha kahte analüsaatorit, mis 

töötavad ainult üks kord päevas). Ühes ruumis on kokku kümme analüsaatorit (joonis 3.6 

on esitatud diagnostikalabori analüsaatorite ruumi skeem),  millest kaks analüsaatorit 

töötab ööpäevaringselt ning ülejäänud vastavalt vajadusele. Lisaks sellele on veel laboris 

printerid, veepehmendid, külmkapid, arvutid, mis tekitavad samuti müra. Müra ei ole 

laborantide sõnul kuulmist kahjustav heli, kuid tekitab neile stressi ja väsimust. 

Laborantide väitel tunnevad nad pärast tööpäeva lõppu kerget peavalu. Laboris on olemas 

ka kuulmiskaitsevahendid, mille summutustegurid jäävad vahemikku 26... 30 dB (A). 

Laborantide sõnul on kuulmiskaitsevahendid ebamugavad ning nende summutustegur on 

liiga suur kuna nende töö juurde käib ka verbaalne suhtlemine, mida antud kõrvatropid ei 

võimalda.  
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Joonis 3.5. Vasakult analüsaator Immulite 2000, Uriini analüsaator Triturus 

 

Laboris on kaasaegne ventilatsioonisüsteem ning osades ruumides lisaks veel 

konditsioneer, mis peab tagama õhu sobiva temperatuuri ja suhtelise niiskuse nii töötajatele 

kui ka seadmete tööks. Labori ruumides on tuletõrjeandurid. Tuleohutuse tagamise nõuded 

on kirjeldatud SA Pärnu Haigla tuleohutusnõuete juhendmaterjalis, mis on kättesaadav 

ainult personalile. Tööruumides on olemas  väljatõmbekapid, et tagada vajadusel kahjulike 

lendavate ainete väljatõmme. Ruumid, kus tehakse analüüse ja säilitatakse proove, on 

varustatud külmkappidega. Labori mööbel ja põrandakattematerjal on vastupidavast, 

kergesti puhastatavast materjalist ja desinfitseeritav. Tööruumid on varustatud telefonide ja 

arvutitega. 

Joonisel 3.6. on esitatud diagnostikalabori analüsaatorite ruumi skeem, kus tehakse 

erinevaid uuringuid. Ruumis on kokku kümme analüsaatorit, millest analüsaator nr 1 ja 2 

töötavad ööpäevaringselt. Ülejäänud analüsaatorid töötavad kord päevas 20 min. Ruum on  

varustatud kolme külmkapi ning ühe tõmbekapiga. Skeemil on välja toodud valgustite 

paiknevus, kust on näha, et töölauad ja valgustid on omavahel nihkes, mille tulemusena on 

ruumis halb üldvalgustatus. Ruumis on ka neli suurt akent, mis lisab päeval ka loomulikku 

valgustust. Tööruum on 14 m pikk ja 7 m lai ning ruumi pindala on 98 m
2
. 
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Joonis 3.6. Diagnostikalabori analüsaatorite ruumi skeem plaanis: 1- biokeemiline analüsaator Architect C8000; 2- Architech C4000;                  

3-veregaaside analüsaator ABL 835; 4- ABL 80; 5- Celtak (MEK 640); 6- Sysmex XE 2100; 7- mini IDAS; 8- Sysmex CA 500;      

9- uriini analüsaator Triturus; 10- Immulite 2000; 11- külmkapid; 12- tõmbekapp; 13- veepehmendi; 14- kraanikauss 
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Ülevaade laborantide töökeskkonna seadmest andis tõendusmaterjali sellest, et ruumis kus 

laborandid töötavad, on palju seadmeid, mis tekitavad ruumis müra ja mis omakorda 

mõjutavad töötajate meeleolu ja tervist.  

Järgmises peatükis tutvustatkse sisekliima parameetrite mõõtmise metoodikat. 

 

3.5. Sisekliima parameetrite mõõtmine 

SA Pärnu Haigla diagnostikalabori analüsaatorite ruumis mõõdeti järgnevaid sisekliima 

parameetreid: õhu temperatuuri (°C), õhu suhtelist niiskust (%), liikumiskiirust (m/s), 

valgustihedust (lux) ja mürataset [dB (A)]. Mõõtmised tehti talvel (kõige külmal aastaajal) 

ajavahemikus 10.02.2014... 25.02.2014. Kõiki parameetreid peale valgustiheduse mõõdeti 

1,5m kõrguselt põrandast kuna laborantide töö toimub püstasendis [63]. Andmete 

töötlemiseks kasutati tekstitöötlusprogrammi Microsoft Word ning tabelarvutusprogrammi 

Microsoft Excel.  

Mikrokliimat (õhu temperatuuri, suhtelist niiskust ja liikumiskiirust) mõõdeti neljal 

päeval nädalas, kolm korda päevas (hommikul kell 08:00, lõunaaajal kell 12:00, õhtul kell 

18:00). Mõõtmise ajal fikseeriti ka väliskliima parameetrid, mis aitas määrata võimalikku 

seost väliskliima ja töökeskkonnas valitsevate parameetrite väärtuste vahel. Parameetrite 

mõõtmisi tehti tööruumis neljas mõõtepunktis . Õhutemperatuuri ja õhu suhtelise niiskuse 

mõõtmiseks kasutati Temperature humidity logger S3120 mõõturit. Antud mõõturi 

temperatuuri mõõtepiirkond on -30... 70 °C (täpsusega ±0,4 °C) ja suhtelise niiskuse 

mõõtepiirkond on 0... 100 % (täpsusega ±2,5 %). Õhu liikumiskiiruse mõõtmiseks kasutati 

Testo 405-VI mõõturit. Antud mõõturi mõõtepiirkond on -20... 0 °C temperatuuri korral 

0... 5 m/s (täpsusega 0... 2 m/s) ja 0... +50 °C temperatuuri korral 0... 10 m/s (täpsusega 

0... 2 m/s). Joonisel 3.7. on välja toodud õhu temperatuuri, suhtelise niiskuse ja 

liikumiskiiruse ning valgustiheduse mõõtmiskohad. 

Jooniselt 3.7 on märgitud ruumi sisekliima parameetrite mõõtmiskohad. Joonisel on 

esitatud nii mikrokliima parameetrite mõõtekohad, kui ka valgustatuse mõõtekohad. 

Samuti on ka jaotatud tööpiirkond neljaks. 
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Joonis 3.7. Diagnostikalabori analüsaatorite ruumi sisekliima parameetrite mõõtmiskohad: 

S1... S4 – mikrokliima parameetrite mõõtmiskohad;  

V1- V11- valgustatuse mõõtmiskohad; 1... 4- töötajate tööpiirkond 

 

Valgustihedust mõõdeti õhtusel ajal, kus loomulik valgus ei seganud kunstliku 

valgustatuse mõõtmist. Mõõtmised tehti töölaua tasandilt, milleks on 0,9 m. Enne 

mõõtmist lasti valgustitel nii kaua põleda kuni saavutati väljakujunenud valgustusolukord. 

Valgustihedust mõõdeti ruumi 11 mõõtekohas (joonis 3.6.), kus ühes mõõtmiskohas 

mõõdeti omakorda viiest erinevast punktist, mis kokku teeb 55 mõõtmistulemust. 

Mõõtekohad olid võetud vastavalt töökohtadele, kus kõige enam laborandid viibivad. 

Mõõtmisel kasutati Digital Light Meter YF-170 mõõturit, mille mõõtevahemikuks on 

200... 20000 lx, mõõtmistäpsusega ±3 lx.  

 

Mürataseme mõõtmiskohaks (n=15) valiti ruumis sümmeetriliselt võrdsete vahe 

kaugustega, mis hõlmas omakorda ka töötajate töökohta (joonis 3.8.). Igas mõõtekohas 

tehti viis mõõtmist, kus mõõdeti müra 30 sekundi perioodi kaupa. Kokku saadi 75 

mõõtetulemust. Mürataseme mõõtmiseks kasutati Sound Level Meter TES-1350A 

müramõõturit. Antud mõõtevahendi mõõtevahemik on 31,5 Hz... 8 KHz, täpsus ±2 dB(A), 

resolutsiooniga 0,1 dB(A).  
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Joonis 3.8. Diagnostikalabori analüsaatorite ruumi mürataseme mõõtmiskohad:  

1-biokeemiline analüsaator Architecht Ci8200; 2- biokeemiline analüsaator 

Architech Ci4100; 3- analüsaator Sysmex XE 2100; 4- analüsaator Sysmex 

CA 500; 5- uriini analüsaator Triturus; 6- analüsaator Immulite 2000 

 

Jooniselt 3.8 on antud ruumis töötavate müra allikate paigutuskohad ning mõõtmiskohad. 

Tabelis 3.2 on välja toodud müra allikad, mis töötasid mürataseme mõõtmise ajal. 

Tabel 3.2. Mürataseme mõõtmise ajal töötavad müra allikad 

 

Tabelist 3.2 on näha, et mürataseme mõõtmise ajal töötasid kuus analüsaatorit. Kaks 

analüsaatorit töötab ööpäevaringselt ning neli vastavalt vajadusele. Analüsaatorite 

töötamise vajadus on tingitud sellest, kas analüüse on piisavalt või mitte. Nimetatud 

analüsaatorite tööaeg on keskmiselt 20 minutit  päevas. 

Jooniselt 3.8 on näha müra allikad 1 (biokeemiline analüsaator Architecht Ci8200) ja 2 

(biokeemiline analüsaator Architech Ci4100), mis on ainukesed analüsaatorid,mis töötavad 

Jrk 

nr 

Seadme nimetus Arv Märkused 

1 Biokeemiline analüsaator Architect Ci8000 1 Töötab ööpäevaringselt  

2 Biokeemiline analüsaator Architect Ci4000 1 Töötab ööpäevaringselt 

3 Analüsaator Sysmex XE 2100 1 Töötas (vastavalt vajadusele) 

4 Analüsaator Sysmex CA 500 1 Töötas (vastavalt vajadusele) 

5 Uriini analüsaator Triturus 1 Töötas (vastavalt vajadusele) 

6 Analüsaator Immulite 2000 1 Töötas (vastavalt vajadusele) 
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ööpäevaringselt. Ülejäänud analüsaatorid töötavad vastavalt vajadusele (kord päevas ca 

20 min).  

Mõõtekohtadelt 12... 15 tehti spektraalanalüüs 1/3 oktaavribades. Mõõtmistel kasutati teise 

täpsusklassiga (IEC 651; IEC 804; IEC 1260) müramõõturit TES 1358-A. Selleks, et 

hinnata müra levimist ruumis, tehti müra leviku skeem (joonisel 4.3.), kasutades 

programmi NoiseAtWork. Selle alusel on võimalik määrata töökohad, mis on rohkem 

mõjutatud mürast. Joonisel 4.3. on ka ära märgitud kõik müra allikad (analüsaatorid), mis 

mõõtmise ajal töötasid.  

Mõõtmistulemuste põhjal saab läbi viia riskianalüüsi. Järgnev peatükk annab ülevaate, 

milleks on töökeskkonna riskianalüüs vajalik. 

 

3.6. Töökeskkonna riskianalüüs 

Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse kohaselt töökeskkonnas toimivad ohutegurid ei või 

ohustada töötaja ega muu töökeskkonnas viibiva isiku elu ega tervist. Sellest tulenevalt 

tööandja kavandab ja rakendab töö kõikides etappides ennetavad meetmed töökeskkonnas 

viibivate isikute terviseriskide vältimiseks või vähendamiseks [46]. Ennetusmeetmete 

rakendamise vahendina on tööandjal kohustus korraldada töökeskkonna riskianalüüsi. 

Riskianalüüsi käigus selgitatakse välja töökeskkonna ohutegurid, mõõdetakse vajaduse 

korral nende parameetrid ning hinnatakse riske töötaja tervisele ja ohutusele. Mõõtmisel 

tuleb arvestada töötaja ealisi ja soolisi iseärasusi, sealhulgas eririske ning töökohtade ja 

töövahendite kasutamisega ning töökorraldusega seotud riske [11].  

Ohutegur on aine, olukorra või protsessi konkreetne omadus, mis on seotud ebasoodsa 

mõjuga ja on võimaliku  kahju või tervisevigastuse tekitaja. Oluline ohutegur on tegur, 

mille poolt tulenev terviserisk ületab vastuvõetava riski piiri. Risk on organisatsiooni 

tegevusest tulenev ja töökeskkonnategurite  (edaspidi ohutegurid) mõjust põhjustatud 

töötajate võimaliku tervisekahjustuse tekkimise sündmus. Risk koosneb järgmistest 

elementidest: sündmuse stsenaarium, stsenaariumi realiseerimise tõenäosus ja selle 

realiseerimisel tekkiva mõju suurus ehk tagajärg. Vastuvõetav risk on sellise tasemeni 

vähendatud risk, mida organisatsioon suudab taluda, võttes arvesse õigusaktidest 

tulenevaid nõudeid ja kohustusi [64]. 

Riskianalüüsi läbiviimisel on oluline läbiviimise meetodi valik. Järgnev peatükk annab 

ülevaate töös kasutatud riskianalüüsi meetodi valikutest. 
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3.6.1. Riskianalüüsi meetodi valik 

Magistritöö uuringus töökeskkonna ohutegurite väljaselgitamiseks kasutatakse kolme 

erinevat meetodit, milleks on:  

1) vaatlus; 

2) küsitlus, milleks on ankeetküsitlused (töötajate arvamus ja teadlikkus töökeskkonna 

tööohutuse kohta ja töö stressi hindamine); 

3) parameetrite mõõtmine. 

Riskihindamiseks on kasutatud alljärgnevat maatriksit (tabel 3.3.), mis on SA Pärnu Haigla 

keskkonnaspetsialisti Igor Kiiko poolt välja töötatud. 

Tabel 3.3. Riskihindamise maatriks [65] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabeli 3.4 tagajärje tõsiduse määramise lahti selgitamine [65]: 

Ebaoluline (E)- väiksem vigastus, vajab esmaabi; 

Kerge (K)- mööduv kerge haigus või väike vigastus, mis ei põhjusta püsivat kahju, tekkiv 

töövõimetus on kuni 3 päeva; 

Raske (R)- tõsine vigastus või haigus, mis põhjustab mitmepäevast töövõimetust; 

Väga raske (VR)- tagajärg põhjustab püsivaid ja pöördumatuid tervise kahjustusi või 

mitme töötajaga tööõnnetust. 

 

Riski esinemise tõenäosuse määramine [65]: 

Peaaegu võimatu (PV)- üks kord võib juhtuda; 

T 

A 

G 

A 

J 

Ä 

R 

G 

 RISKI ESINEMISE TÕENÄOSUS 

 Peaaegu 

võimatu 

 PV 

Võimalik 

V 

Peaaegu kindel 

PK  

 

Väga raske VR Mõõdukas  Suur Liiga Suur 

Raske R Mõõdukas  Suur Suur 

Kerge K Vastuvõetav  Mõõdukas Mõõdukas 

Ebaoluline E Tühine Vastuvõetav Vastuvõetav 
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Võimalik (V)- arvatavasti ilmneb omal ajal. Ilmneb korduvalt, kuid ebareeglitepäraselt; 

Peaaegu kindel (PK)- esineb pidevalt, võib ilmneda lühikese aja jooksul. 

 

Riskide tasemete määramine ja riskide minimeerimise meetmed on esitatud tabelis 3.4. 

Tabel 3.4. Riskide tasemed ja riskide minimeerimise meetmed [65] 

RISK MEETMED 

I. Tühine risk ( T ) Risk on 

momendil väike ja tõe-

näoliselt ei kasva  

Risk praktiliselt puudub. Erilisi abinõusid ei vajata. 

Lõpeta hindamine. Lisamõõtmisi pole vaja teha. 

II. Vastuvõetav risk ( VV ) 

Vastab kehtivatele õigus-

aktide nõuetele. 

Risk on olemas, kuid väga vähene. Erilisi riske 

vähendavaid abinõusid ei vajata. Tuleb jälgida juhendeid. 

Kui võimalik, paranda olukorda. 

Lõpeta hindamine. Ohutustaseme säilitamine kuulub 

tööandja ennetava tegevuse valdkonda.  

III. Mõõdukas risk ( M )  

Risk on hallatud, kuid ei ole 

nii madal, nagu on nõutud.  

Risk on väheohtlik. Tuleb rakendada meetmeid riski 

vähendamiseks, kuid meetmed ei tohi olla liiga kulukad. 

Abinõud rakendatakse mõistliku tähtaja jooksul pärast 

riski hindamist, olenevalt ohustatud isikute arvust.  

IV. Suur risk ( S )  

Ohtlik risk. Tuleb rakendada meetmeid selle riski 

kõrvaldamiseks või minimeerimiseks. Tegevust töökohal 

ei tohi alustada enne, kui riski on vähendatud. Riski 

vähendamine on koheselt vajalik. Tuleb otsida paremaid 

lahendusi.  

V. Liiga suur risk ( LS ) 

Riski hetkel ei hallata.  

Risk on eluohtlik. Riski kõrvaldamine või vähendamine 

on vältimatu. Töid ei tohi jätkata ega alustada enne, kui 

riski on vähendatud. Kui riski vähendamiseks vajalikke 

abinõusid ei saa rakendada, tuleb töö ohualas keelata. 

 

Riskide tasemeid on kokku I... V, milleks on alates väiksemast: I- tühine risk (T); II-

 vastuvõetav risk (VV); III- mõõdukas risk (M); IV- suur risk (S); V- liiga suur risk (LS).  

Uuringu esimese etapina kasutas töö autor vaatlus meetodit. Teise etapina riskianalüüsi 

läbiviimisel kasutas töö autor ankeetmeetodit. Järgnev peatükk annab ülevaate 

ankeetmeetodi kasutamisest uuringu läbiviimisel.  
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3.6.2. Ankeetmeetod 

Töökeskkonna ohutegurite hindamiseks kasutati anonüümset ankeetküsitlust. Ankeet-

küsitluse eesmärgiks oli näha töökeskkonna mõjusid läbi töötajate silmade ning saada aimu 

töötajate teadlikkusest töökeskkonnas esinevatest ohtudest. Ankeetküsimustiku aluseks oli 

võetud TÜ Tervisehoiu Instituudi väljatöötatud töökeskkonna riskianalüüsi küsimustik, 

mida on ka kasutatud riskianalüüsi läbiviimisel SA TÜ Kliinikumi esinevates osakondades. 

Küsimused muudeti ja kohandati töö autori poolt vastavalt diagnostikalabori 

tööiseloomule. 

Ankeetküsimustik viidi läbi aprillis, mis jagati välja 16 töötajale. Ankeetküsimustiku 

päises oli välja toodud küsimustiku tähtsus, eesmärk ning töö autori andmed. Küsimustik 

sisaldas 7 peatükki, mis omakorda koosnes järgmistest osadest:  

1. Üldküsimused 

2. Füüsikalised ohutegurid 

2.1. Müra 

2.2. Valgustatus 

2.3. Sisekliima 

3. Ergonoomikalised ohutegurid 

4. Füsioloogilised ohutegurid 

5. Keemilised ohutegurid 

6. Bioloogilised ohutegurid 

7. Isikukaitsevahendid 

Küsimuste vastusevariantide skaalad olid järgmised: jah/ei; pidevalt, lühiajaliselt, ei; kogu 

aeg, mõnikord, ei. Küsimustik sisaldas suletud ja avatud küsimusi. Ankeetküsimustik on 

esitatud lisas A.  

Psühholoogiliste ohutegurite hindamiseks kasutati tööstressi kaardistajat, millest annab 

järgnev peatükk ülevaate. 

 

3.6.3. Tööstressi kaardistus 

Suurbritannia HSE (Health and Safety Executive) poolt on välja töötatud tööstressi 

kaardistus (HSE management standards indicator tool). See on analüüsivahend, mis on 

lihtsalt kasutatav kõigi ettevõtjate jaoks. HSE stressikaardistaja küsimustik koosneb 35-st 
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väitest, mille paikapidavust palutakse töötajal hinnata. Küsimused koonduvad seitsme 

laiema tööstressi kujunemisega seotud teema alla, milleks on kontroll oma töö üle, 

töökaaslaste poolne toetus, juhi poolne toetus, suhted töökohal, rolli selgus, muudatuste 

juhtimine [66]. Suurbritannia stressikaardistaja on tõlgitud nii eesti, kui ka vene keelde 

tööinspektsiooni poolt, mis on kõigile kättesaadav aadressilt:  http://www.stressivastu.ee/-

hse/Juht/.  Lisaks 35-le standardväitele on võimalik lisada ka omalt poolt  lisaküsimusi, et 

antud vastuste alusel küsitlustulemusi filtreerida, näiteks võrrelda meeste ja naiste või 

erinevate osakondade töötajate hinnanguid töötingimustele. 

Tööstressi kaardistaja seitse stressifaktorit [66]:  

1. Roll – uurib töötaja arusaamist oma ülesannetest ning vastutusalast. Rolli selgust        

peetakse töökeskkonna positiivseks omaduseks, kuid tugev tulemus võib olla seotud 

meie, kui Eesti töökultuuri omapäraga ehk madala sõnaõigusega tööl. 

2. Muutuste juhtimine – faktor näitab, kuidas organisatsioon viib läbi ja kommunikeerib 

töötajatele nii väikeseid kui suuri muutuseid. 

3. Kontroll – näitab, kui suur on inimese enese sõnaõigus oma töö osas. 

4. Kolleegide toetus – näitab, kas töötajad saavad toetuda oma kolleegidele. 

5. Juhipoolne toetus – vaatleb juhtkonnapoolsete tähelepanu töötajale- kas töötaja 

tunneb, et teda koheldakse õiglaselt ja lugupidavalt, kas tunneb juhtkonnapoolset 

tunnustust ja hindamist.  

6. Suhted tööl - uurib kuidas ettevõte käitub konfliktide korral ning kui hästi saadakse 

hakkama soovimatu käitumisega. 

7. Töö nõuded – hindavad emotsionaalseid nõudmisi tööl ning tööga kaasnevate 

emotsionaalselt häirivate situatsioonide olemasolu. Suured emotsionaalsed nõudmised 

käivad kaasas nii stressi, unehäirete, läbipõlemise kui tervisehinnangu tulemuste 

halvenemisega. 

Stressikaardistaja ankeetküsimustikule vastas diagnostikalabori 16 töötajat. Töö autor lisas 

35-le standardväitele juurde üheksa lisaküsimust. Lisaküsimused haaravad põhjusi, mis 

võivad ka stressi mõjutada, nagu näiteks: magamatus, toidukordade puudumine, öötööd, 

vähene aktiivsus, suitsetamine jne. Stressifaktorite liike on seitse ning väiteid kokku 35, 

mis tähendab seda, et iga faktori kohta on 3... 8 väidet. Ankeedis pole väited järjekorras, 

mille tulemusena ei ole võimalik vastajal tuvastada, millise stressifaktori liigi alla väide 

kuulub. Igale väitele on kuus vastusevarianti: mitte kunagi, harva, mõnikord, sageli, alati ja 

vastamata. Vastustest arvutati kaalutud keskmine. Tabelis 3.5 on näha väiteid, mida esitati 
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ning need on jaotatud koos järjekorranumbriga iga stressifaktori juurde. Samuti on lisatud 

tabelisse töö autori poolt lisatud lisaküsimused. 

Tabel 3.5. Stressifaktorid väidetega [67] 

Stressifaktorid Vastava faktoriga seotud küsimused ja väited 

1 2 

 

 

 

Lisaküsimused 

Vanus? 

Tööstaaž SA Pärnu Haiglas? 

Kas tegelete spordiga? 

Kas teie töögraafikus on öötööd? 

Mitu toidukorda on teil päevas? 

Kas te suitsetate? 

Mitu tundi magate ööpäevas? 

Kas töö põhjustab teile stressi? 

 

 

 

 

Töö nõuded 

3. Erinevad osapooled nõuavad minult tööl vastuoluliste ülesannete    täitmist. 

6. Mulle antud tähtaegadest ei ole võimalik kinni pidada. 

9. Ma pean töötama väga intensiivselt. 

12. Pean jätma osa tööülesandeid piisava tähelepanuta kuna mul on liiga palju 

tööd. 

16. Ma ei saa teha piisavalt puhkepause. 

18. Tunnen survet ületundide tegemiseks. 

20. Ma pean töötama väga kiiresti. 

22. Mulle esitatud ajalised nõudmised on ebareaalsed. 

 

 

Suhted tööl 

5. Mind ahistatakse töökohal sõnade või tegudega. 

14. Töökaaslaste vahel esineb pingeid või vaenu. 

21. Tööga seotud olukordades esineb minu vastu suunatud vaimset või 

füüsilist vägivalda või kiusamist. 

34. Suhted töökohal on pingelised. 

 

 

Roll 

4. Ma tean, mida teha, et oma tööülesandeid täita. 

17. Ma mõistan kuidas minu töö seostub organisatsiooni üldiste 

eesmärkidega. 

13. Ma tean, mis on minu osakonna eesmärgid ja ülesanded. 

11. Ma tean, millised on minu ülesanded ja kohustused. 

1. Ma tean, mida minult tööl oodatakse. 

 

Kolleegide 

toetus 

7. Kui tööl läheb raskeks, siis töökaaslased aitavad mind. 

31. Töökaaslased on valmis kuulama minu tööalaseid probleeme. 

27. Töökaaslased suhtuvad minusse lugupidamisega, mida väärin. 

24. Ma saan oma kolleegidelt abi ja toetust, mida vajan. 

 

 

Kontroll 

 

30. Mul on võimalik oma tööaega paindlikult korraldada. 

25. Mul on sõnaõigus selles osas, kuidas töötan. 

2. Ma saan ise otsustada, millal teen puhkepausi. 

19. Ma saan ise otsustada, mida ma tööl teen. 

15. Ma võin ise otsustada kuidas ma oma tööd korraldan. 

10. Ma saan oma töötempo osas ise kaasa rääkida. 

 

 

Juhipoolne 

toetus 

8. Saan oma tööle toetavat tagasisidet. 

35. Minu otsene juht innustab mind tööalaselt. 

33. Emotsionaalselt raske töö korral mind toetatakse. 

29. Kui miski mind tööl häirib või ärritab, saan ma sellest oma vahetu juhiga 

rääkida. 

23. Ma võin olla kindel, et vahetu juht aitab mul tööprobleemi lahendada. 
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Tabel 3.5.  Järg 

1 2 

 

Muutuste juhtimine 

32. Ma tean, mida tööl tehtavad ümberkorraldused kaasa toovad. 

28. Tööl tehtavad ümberkorraldused arutatakse töötajatega läbi. 

26. Mul on piisavalt võimalusi küsida juhtidelt infot tööl tehtavate 

ümberkorralduste kohta. 

Väidete  koostamisel on lähtutud parimatest olemasolevatest tõenduspõhistest teadmistest, 

mis seob töö omadusi terviseväljunditega. Ankeet on loodud hea juhtimispraktika 

toetamiseks, pakkumaks ettevõtetele ja organisatsioonidele tagasisidet selle kohta, kuidas 

nende töötajaskond oma psühhosotsiaalset töökeskkonda hindavad [66]. Ankeetküsitlus on 

esitatud lisas B. 

Järgnev peatükk annab ülevaate töövõime parameetrite mõõtmisest, mida uurimustöös 

kasutati. 

 

3.7. Laborantide töövõime päevane muutus 

Laborantide töövõime muutuste määramiseks mõõdeti viit erinevat parameetrit: 

pulsisagedus, reageerimisaeg, vererõhk, lihaste jõud, mälumaht. Uurimisobjektiks  oli neli 

laboranti, kelle töövõime muutust mõõdeti kolme tööpäeva vältel, kolm korda päevas (kell 

08:00; 13:00 ja 18:00) või öösel (kell 18:00; 23:00 ja 08:00). Laborandid on tähistatud 

numbritega 1... 4. 

Pulsisagedust ja vererõhku mõõdeti seadmega Nais Diagnostec Professional EW3041. 

Antud mõõtur võimaldas mõõta nii alumist (diastoolset), kui ka ülemist (süstoolset) 

vererõhku vahemikus 0... 300 mmHg, täpsusega ±3 mmHg ja pulsisagedust vahemikus 

30... 160 lööki minutis. Reageerimiskiirust mõõdeti spetsiaalselt valmistatud elektroonilise 

seadmega ehk refleksomeetriga (joonis 3.9.). Seade võimaldas registeerida töötaja 

reageerimiskiirust täpsusega 1/1000 sekundit ning aparaadi mõõtevahemik oli 

0,001... 0,999 sekundit.  

Reageerimiskiiruse mõõtmiseks asetati refleksomeeter lauale ning lülitati toide sisse. 

Uuritav asetas käed mõõteriista kõrvale vabalt ning katse alustamiseks tuli vajutada nuppu 

„start“. Signaali kuulmisel, tuli kiiresti vajutada nuppu „stopp“. 
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Joonis 3.9. Refleksomeeter 

 

Käte jõu määramiseks kasutati dünamomeetrit Lafayette 78010. Antud seadmega on 

võimalik mõõta käte jõudu vahemikus 100... 900 N. Dünamomeetrit surus uuritav 

maksimaaljõuga nii parema, kui ka vasaku käega ning kirja pandi keskmine väärtus. 

Operatiivse mälumahu määramiseks kasutati tabeleid, mis koosnesid 12 juhuslikust arvust. 

Tabeli meeldejätmiseks oli uuritaval aega üks minut, mille tulemusena pidi vaatlusalune 

meeldejäänud arvud kirjutama paberile samuti ühe minuti jooksul. 

Töövõime arvutamiseks oli vaja eespool mainitud parameetrite keskmiste väärtuste 

muutust protsentides, mida sai võrrelda hommikuste parameetrite väärtustega. 

Hommikused parameetri väärtused võeti 100%-ks. Töövõimet määrati vastaval kellajal 

viie parameetri keskmisena (arvutamisel peeti käte jõu ja mälu mahu suurenemist 

töövõime suurenemiseks ning pulsisageduse, vererõhu ja reageerimisaja suurenemist aga 

töövõime vähenemiseks). Töötaja töövõimet määrati valemi abil [68] 

(3.1.) 

kus   R – töötaja töövõime päeva i-ndal mõõtmisel %; 

        m1i; m2i; m3i; m4i; m5i – vastavalt keskmine pulsisagedus (südamelöökide arv minutis), 

                                              reageerimisaeg (s), vererõhk (mmHg), jõud kätes (N) ja mälu  

                                              maht (tk), määratuna i-dal mõõtmisel; 

            m1; m2; m3; m4; m5 – sama, mõõdetuna tööpäeva alguses. 



37 

Valemist on näha, et pulsisageduse, vererõhu ja reageerimisaja tõusu korral väheneb 

tegelikult töötaja töövõime. Jõud kätes ja mälumahu muutumisel muutub vastavalt ka 

töövõime. 

Töövõime parameetrite mõõtetulemused esitati protokollis, mille päis on esitatud 

tabelis 3.6. 

Tabel 3.6.  Töövõime parameetrite mõõtetulemuste päis [68] 

Kella-

aeg 

Pulss 
Reageerimis-

aeg 
Vererõhk Jõud kätes 

Mälu-

maht 

Töö-

võime 

l/min % s % mmHg % N % tk % % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Tabelit kasutati laborantide mõõtetulemuste sissekandmiseks. 

Järgmises peatükis annab töö autor ülevaate kuulmiskaitsevahendite sobivuse määramisest. 

 

3.8. Kuulmiskaitsevahendite sobivuse hindamine 

SA Pärnu Haigla diagnostikalabori analüsaatorite ruumi valiti välja neli näidis 

kuulmiskaitsevahendit, mille põhjal valisid laborandil endale sobiva isikukaitsevahendi. 

Valiku tegemisel lähtuti varem tehtud uuringust [69], mille käigus oli hinnatud ja 

analüüsitud madalsagedusel helisi ning sobilikke kuulmiskaitsevahendeid. Isikukaitse-

vahendi valmiseks tuli täita laborantidel hindamisleht, mis on välja toodud tabelis 3.7. 

Kõrvatropid osteti Pärnu tööriiete kauplusest „Ovaal“. Töö autor valis välja neli madala 

summutusteguriga kõrvatroppi, mis peaksid sobima laborantidele tööks. Lähtuti eelkõige 

sellest, et kõrvatropp peab lisaks madala summutamistegurina ka läbi laskma inimese kõne 

kuna nagu eespool mainitud, nõuab töö verbaalset suhtlemist. Valitud kõrvatroppide hulka 

kuulusid E-A-Rsoft 21, UVEX hi-com, Ultrafit14 ja Ultrafit20. Antud tooted valiti välja 

3M kuulmiskaitsetoodete kataloogist. Kokku jagati viis hindamislehte, mille juurde käis ka 

igale hindajale neli erinevat kuulmiskaitsevahendit, mida nad hakkasid katsetama. 

Kõrvatropp E-A-Rsoft 21 (joonis 3.10.)  sobivad kuni 93 dB(A) mürataseme korral. Antud 

kõrvatropi summutusväärtus (SRN) on 21 dB(A) [70]. 
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Joonis 3.10. E-A-Rsoft 21 [70] 

Teiseks kõrvatropiks valiti uvex hi-com, mille summutusväärtus on 24 dB(A). Antud toode 

on spetsiaalselt mõeldud tööks, mis nõuab verbaalset suhtlemist. Ultrafit14 (joonis 3.11.) 

on silikoonkummist kõrvatropid, mille summutusväärtus on 14 dB(A). Kõrvatroppi on 

soovitatav kasutada kuni 85 dB(A) mürataseme korral ning on võimalik ka kasutada 

korduvalt [70]. 

 

Joonis 3.11. Kõrvatropp Ultrafit14 [70] 

Neljas toode sarnases Ultrafit20, mis oli välimuselt sarnane Ultrafit14 kuid summutustegur 

oli 20 dB(A). Antud troppi on sobilik kasutada 83... 93 dB(A) korral kuna vastava 

mürataseme korral on kasutaja võimeline teistega juttu rääkima ning taustamuusikat 

kuulama, kaitstes samal ajal kõrvu müra eest [70]. 

Kuulmiskaitsevahendite hindamisel lähtuti kahest teguriks, milleks oli kasutamise 

mugavus ning kaitse omadus.  

Tabel 3.7.  Kuulmiskaitsevahendite hindamistabel 

Kõrvatropid E-A-Rsoft 21 UVEX hi-com Ultrafit14 Ultrafit20 

Kasutamise 

mugavus 

ebameeldiv 

sobiv 

suurepärane 

ebameeldiv 

sobiv 

suurepärane 

ebameeldiv 

sobiv 

suurepärane 

ebameeldiv 

sobiv 

suurepärane 

Kaitse 

omaduste 

hindamine 

ebasobiv 

sobiv 

suurepärane 

ebasobiv 

sobiv 

suurepärane 

ebasobiv 

sobiv 

suurepärane 

ebasobiv 

sobiv 

suurepärane 
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Kasutamis mugavuse ja kaitse omaduste hindamiseks on antud kolm valikut. Iga hindaja 

pidi valima mugavuse hindamiseks sobiva valiku, mis andis ka vastavad punktid: 

ebameeldiv (0 punkt); sobiv (1 punkti); suurepärane (2 punkti). Kaitse omaduste 

hindamiseks: ebasobiv (0 punkt); sobiv (1 punkti); suurepärane (2 punkti).  

Tabeli alla oli kirjutatud: „Milliseid kuulmiskaitsevahendeid olete nõus kasutama?“ 

Küsimuse eesmärgiks oli välja selgitada töötajale kõige sobilikum isikukaitsevahend. 

Tulemuste saamiseks koostati graafik, kus selgus kõige mugavam, kõige parema kaitse 

omadustega kõrvatropp.  

Kuulmiskaitsevahendite hindamisvorm on esitatud lisas D. 

Järgnev peatükk annab ülevaate uuringus saadud andmete töötlemisest ja tulemustest. 

 

3.9. Andmete statistiline töötlemine 

Mõõtetulemuste statistiliseks töötlemiseks kasutati arvutiprogrammi Microsoft Wordi ja 

Microsoft Excelit. Aritmeerilise keskmise leidmiseks kasutati valemit [68]  

                                                                                                    (3.2.) 

kus     – parameetri aritmeeriline keskmine, 

        n – andmete arv; 

       xi – parameetri i-ndas väärtus. 

 

Standardhälvet σ arvutati valemiga [68] 

 

                                                                                                        (3.3.)  

Standardhälve iseloomustab tunnuse hajuvust. Mida suurem on standardhälve, seda suurem 

on tunnuse väärtuste hajuvus.                 

Järgnevas peatükis annab töö autor ülevaate uurimustöö tulemustest. 
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4. UURIMISTÖÖ TULEMUSED 

 

4.1. Diagnostikalabori sisekliima 

Uurimistöö käigus mõõdeti sisekliima parameetritest õhu temperatuuri, suhtelist niiskust,  

liikumiskiirust ning valgustatust ja müra. Antud parameetreid mõõdeti talvisel ajal, kui 

väliskliima õhutemperatuur oli -2... 5,3 °C, õhu suhteline niiskus 65... 100% ja õhu 

liikumiskiirus oli vahemikus 1,6... 8,3 m/s [71]. Mikrokliima mõõtmiskohti oli kokku neli, 

mis märgiti mõõtetulemuste tabelites S1... S4, S1; kus S4 näitab mõõtetulemusi, mis on 

saadud ruumi äärmistel mõõtekohtadel ning S2; S3 on ruumi keskmise piirkonna 

mõõtetulemused. Õhutemperatuuri mõõtetulemused on esitatud tabelis 4.1. Sisekliima 

mõõtetulemused on esitatud lisas C. 

Tabel 4.1. Õhutemperatuuri mõõtetulemused külmal aastaajal  

Mõõtmis- 

kohad 

Õhutemperatuur °C 

Madalaim Keskmine Kõrgeim Standardhälve Optimaalne [4] 

S1... S4 21,3 22,4 24,2 0,78  

19... 23 S1; S4 21,3 22,4 24,2 0,8 

S2; S3 21,4 22,4 24 0,77 

 

Õhutemperatuur analüsaatorite ruumis jäi vahemikku 21,3... 24,2 °C, olles keskmiselt 

22,4 °C. Optimaalne õhutemperatuur labori töö puhul jääb vahemikku 19... 23 °C, millest 

võime järeldada, et analüsaatorite ruumis on tagatud töötajate soojusmugavus [11]. 

Tabelist 4.1 võime järeldada, et temperatuur ruumis on ühtlane. Jooniselt 4.1 on välja 

toodud õhutemperatuuri muutus. 

 

Joonis 4.1. Õhutemperatuuri muutus 
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Jooniselt 4.1 on näha, et reedel oli õhu temperatuur üle 23°C, mis on omakorda ka üle 

optimaalse taseme. Õhu suhtelise niiskuse mõõtetulemused on esitatud tabelis 4.2. 

Tabel 4.2. Õhu suhtelise niiskuse mõõtetulemused külmal aastaajal  

Mõõtmis- 

kohad 

Õhu suhteline niiskus % 

Madalaim Keskmine Kõrgeim standardhälve Optimaalne [4] 

S1... S4 18,4 20,8 26,9 2,34  

40... 60 S1; S4 18,4 20,7 25,1 2,26 

S2; S3 18,4 20,9 26,9 2,47 

Tabelist 4.2 võime välja lugeda, et õhu suhteline niiskus jäi vahemikku 18,4... 26,9%. 

Keskmine õhu suhteline niiskus ruumis oli 20,8%. Optimaalseks õhu suhteliseks 

niiskuseks loetakse 40... 60%, mille alusel võime järeldada, et talvisel perioodil jääb 

analüsaatorite ruumis õhu suhteline niiskus alla optimaalse taseme [11]. Samuti võime 

mõõtetulemustest välja lugeda, et ruumi eri piirkondades on õhu suhteline niiskus ühtlane. 

Õhu liikumiskiiruse mõõtetulemused on esitatud tabel 4.3. 

Tabel 4.3. Õhu liikumiskiiruse mõõtetulemused külmal aastaajal  

Mõõtmis- 

kohad 

Õhu liikumiskiirus m/s 

Madalaim Keskmine Kõrgeim standardhälve Optimaalne [4] 

S1... S4 0,01 0,03 0,07 0,01  

≤ 0,1 S1; S4 0,01 0,03 0,07 0,01 

S2; S3 0,01 0,02 0,06 0,01 

 

Õhu liikumiskiirus jäi vahemikku 0,01... 0,07 m/s ning ruumi keskmine oli 0,03 m/s. 

Optimaalseks õhu liikumiskiirust loetakse mitte üle 0,1 m/s, millest järeldub, et ruumis on 

tagatud optimaalne õhu liikumiskiirus [11].  

SA Pärnu Haigla diagnostikalabori analüsaatorite ruumis mõõdeti valgustatust 11 

mõõtekohas. Ruumis mõõdeti ainult kunstliku valgustust. Tabelis 4.4 on esitatud töökoha 

valgustatuse madalaim, keskmine ja kõrgeim väärtus mõõtmiskohal. Samuti on jaotatud 

mõõtetulemused neljaks tööpiirkonnaks (joonis 3.7.) kus on ühtlustegur (Uo), kui ka nõutav 

norm, mis peab vastama kehtivale sisevalgustusstandardi EVS-EN 12464 – 1:2011.  

Tabel 4.4. Töökohtade valgustatuse mõõtetulemused  

Töö-

piirkond 

 

Mõõtekoht 

Töökoha valgustatus lx Ühtlustegur, 

U0 

Norm lx 

[10] 
Madalaim Keskmine Kõrgeim 

1 V1; V2; V3 341 440 579 0,86  

500 2 V4; V5; V6 326 619 862 0,85 

3 V7; V8 312 379 428 0,93 

4 V9; V10; V11 265 396 513 0,87 
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Analüsaatorite ruumi valgustatus jääb vahemikku 265... 862 lx. Norm meditsiinilabori 

ruumides on 500 lx, mille ühtlustegur on 0,60 [23]. Antud normile vastab ainult töö-

piirkond 2, mille keskmine valgustatus on 619 lx ning ühtlustegur on 0,85. Ülejäänud 

tööpiirkondade keskmised väärtused jäävad vahemikku 379... 440 lx. Antud mõõte-

tulemuste põhjal võime järeldada, et tuleks viia muudatusi valgustatuse parendamiseks. 

Valgustatuse mõõtetulemused on esitatud lisas C. 

Mürataset analüsaatorite ruumis mõõdeti 15 mõõtekohast, mis valiti ruumis 

sümmeetriliselt võrdsete vahe kaugustega, mis hõlmas omakorda ka töötajate töökohti. 

Mürataseme mõõtmise ajal töötasid ruumis kuus erinevat analüsaatorit (tabel 3.2.), millest 

kaks töötab ööpäevaringselt. Mürataseme mõõtetulemused on esitatud tabelis 4.5. kus on 

välja toodud selle madalaim, keskmine, kõrgeim, standardhälve ja normtase.  

Tabel 4.5. Analüsaatorite ruumi mürataseme mõõtmistulemused  

Mõõtmis- 

kohad 

Müratase dB(A) 

Madalaim Keskmine Kõrgeim standardhälve Normtase [1] 

1 64,6 67,1 71,4 2,6  
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2 63 65,9 68,7 2,4 

3 63,2 65,9 67,7 1,7 

4 61,8 63,8 65,6 1,4 

5 63,9 65,2 67,7 1,5 

6 63,9 65,8 67,9 1,7 

7 62,3 65,3 70 2,9 

8 62,8 64,3 68,4 2,3 

9 64,2 67 70,3 2,2 

10 62,8 64,3 68,4 2,3 

11 64,2 67 70,3 2,2 

12 65,5 68,1 71,7 2,5 

13 64,6 67,2 71,6 3,1 

14 65,8 67,7 69,4 1,4 

15 65,5 68,9 75,1 4,0 

Tabelist selgub, et müratase ületab normtaseme, mis on tervishoiuasutustes  

uuringuruumides 40 dB(A) [4]. Müratase analüsaatorite ruumis jääb vahemikku 

61,8... 75,1 dB(A). Keskmiseks müratasemeks ruumis oli 66 dB(A). Müratase, mis jääb 

tööpäeva vältel alla 70 dB(A), ei kujuta endast ohtu inimese kuulmiselundkonnale, 

kuidesineb töö häirivuse tegurina, mille all mõeldakse tegurit, mida inimene tajub kui 

ebameeldiva ja soovimatu helina [31]. Seega võime järeldada, et analüsaatorite ruumis on 

tegemist häiriva müraga.   
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Mürataseme tulemused on lisatud histogrammina (joonis 4.2.), kust on näha täpsemalt 

mürataset ning vastavalt mõõtetulemuste arvu. Mürataseme mõõtetulemused on ka esitatud 

lisas C. 

 

Joonis 4.2. Analüsaatorite ruumis mõõdetud müratase (n= 75) 

 

Histogrammilt on näha, et kokku saadi 75 mõõtetulemust. Kõige enam esines 

mõõtetulemusi vahemikus 65.. 67 dB(A) (23 korral). Nagu eespool mainitud oli ka 

keskmine müratase 66 dB(A), mis jääb antud mürataseme vahele. Ühe korra jäi 

mõõtetulemus 75... 77 dB(A) vahemikku. Ülejäänud tulemused jäid 28 korral alla 

65 dB(A) ning 24 korral üle 67 dB(A).  

Parema ülevaate saamiseks töökohtadel koostati antud mõõtmistulemuste põhjal müra 

leviku skeem, mille alusel määrati töökohad, mis on rohkem mõjutatud mürast. Müra 

leviku skeem koostati programmi NoiseAtWork abil, kuhu lisati joonis analüsaatorite 

ruumist, mõõtekohad ja saadud mürataseme väärtused. Programm arvutas välja müra 

leviku ning jagas ruumi joonise kolme eri värviga, mida saab nimetada müra leviku 

skeemiks. Värvideks oli: kollane, mille mürataseme vahemik on 60... 64,9 dB(A); hele 

oranž, vahemik 65... 66,9 dB(A); tume oranž, vahemik 67... 71 dB(A). Müra leviku skeem 

on esitatud joonisel 4.3. 
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Joonis 4.3. Müra leviku skeem analüsaatorite ruumis: 1- biokeemiline analüsaator                                                         

Architect Ci8200; 2- biokeemiline analüsaator Architech Ci4100; 3- 

analüsaator Sysmex XE 2100; 4- analüsaator Sysmex CA500; 5- uriini 

analüsaator Triturus; 6- analüsaator Immulite 2000 

 

 Joonisel 4.3 on müra leviku skeem, kust võib välja lugeda mürataseme jaotist töökohtade 

suhtes. Selgus, et kõige enam mõjutatud ala on müra allika 1 ja 2 juures. Sealne müratase 

jääb vahemikku 67... 71 dB(A). Antud müra allikad töötavad ka ööpäevaringselt, mis tõttu 

jääb müratase ka öösel samasse vahemikku. Kõige vähem mõjutatud töökoht jääb müra 

allika 4 ja 3 vahele, sealne müratase oli vahemikus 60... 66,9 dB(A). Jooniselt on näha, et 

ka müra allika 5 juures oli müratase 67... 71 dB(A). Sealne uriini analüsaator Triturus 

töötab kord päevas 20 minutit. Seega võeti põhjalikumalt vaatluse alla parempoolne 

piirkond, kus müra allikad töötasid ööpäevaringselt ning tehti müra spektraalanalüüs 1/3 

oktaavribades (joonis 4.4.). 
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Joonis 4.5. Müra spektraalanalüüs analüsaatorite ruumi parem poolsest piirkonnast: must 

tulp- tonaalne heli; punane tulp- inimese kõnevahemik; sinine tulp- oktaavriba 

 

Spektraalanalüüs aitas välja selgitada, millisel sagedusel on suurem helitugevus. 

Tulemustest võime järeldada, et organoleptiliselt hinnates on tegemist ühtlase müraga. 

Diagrammil on eraldi välja toodud mustade tulpadena tonaalne heli kuna tonaalsus on üks 

müra häirivust suurendav tegur, siis pööratakse selle kindlakstegemiseks eraldi 

tähelepanu [4]. Punaste tulpadena on välja toodud inimese kõne vahemik, milleks on 

315... 3,15k Hz [73]. 

Mürataseme analüüsi põhjal võime järeldada, et probleem müratasemega on täiesti olemas. 

Lähtudes laboritöötajate tööülesannetest, võime järeldada, et häiriva mürataseme korral 

võib labori töötajatel langeda töö kvaliteet, mis nende tööülesannete täitmise juures on 

väga tähtis. Probleemi lahendamiseks võib olla sobiliku isikukaitsevahendi kasutamine. 

Järgnevas peatükis annab töö autor ülevaate, kuidas laborandid hindasid oma 

töökeskkonda, milleks kasutati ankeetküsitlust. 

 

4.2. Diagnostikalabori riskianalüüs 

Uuritav objekt asub Pärnus, Ristiku tn 1. Objektiks on SA Pärnu Haigla diagnostikalabori 

analüsaatorite ruum. Antud ettevõttega saab tutvuda alapeatükis 3.1, mis on leheküljel 19. 

Analüsaatorite ruumi töökeskkonnas esinevad ohutegurid on vaatluse abil esitatud 

alapeatükis 3.4, mis on lk 21. Riskihindamistabel on esitatud alapeatükis 4.2.3 

leheküljel 49. 
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4.2.1. Laborantide hinnang töökeskkonnast 

Ankeetküsitluse tulemustest selgus, et füüsikalistest ohuteguritest olid kõige rohkem 

häirivateks teguriteks müra ja õhukvaliteet. Peamisteks müra allikateks nimetasid uuritavad 

analüsaatoreid ja printereid. Mürataseme tugevust hinnati keskmiseks (28,6%) ja 

tugevaks (71,4%). Valgustatus oli töötajate hinnangul piisav tööülesannete tõhusaks ja 

täpseks täitmiseks. Sisekliima õhu temperatuuri kõikumisest olid häiritud 42,8% 

töötajatest. 85,7% töötajatest polnud rahul õhukvaliteediga, mille häirivaks teguriks oli 

kuiv õhk.  

Ergonoomikalistest ohuteguritest oli töötajate hinnangul peamisteks probleemideks, ruumi 

puudus ning kitsad liikumisteed. Kõikidel töötajatel oli olemas reguleeritav tool ning 

sobilik töötasapinna kõrgus. 

Füsioloogilistest ohuteguritest selgus, et laborantide töö pole füüsiliselt raske kuna nad ei 

pea teisaldama raskusi ning nende tööülesanded ei nõua pikaajalist töötamist seistes. Kõige 

enam saavad koormust laborantidel käe, kaela ja õlapiirkonnad. 

Kõik labori töötajad puutuvad kokku keemiliste ohuteguritega. Kõige sagedamini 

kasutavad töötajad bacticidi, mida kasutatakse meditsiiniseadmete, kui ka tööpindade 

puhastamiseks. Antud vahend on väga tuleohtlik. Mistõttu tuleb hoida eemale 

süttimisallikatest [73].  Teised kemikaalid, mida kasutatakse harvem on giemsa ja 

leishmani. Antud kemikaale kasutatakse vere preparaatide värvimiseks. 

Bioloogiliste ohuteguritega puutuvad kokku kõik töötajad. 42% töötajatest on esinenud 

juhuslikke kokkupuuteid saastanud töövahendiga. Peamisteks kokkupuute põhjuseks on 

isikukaitsevahendi katki minemine (kinda purunemine), mille tõttu on toimunud torge 

saastanud töövahendiga. Samuti on kõik töötajad vaksineeritud A ja B- hepatiiti. 

Potensiaalsete nakkusohtlike jäätmete kogumine toimub kollasesse lekke kindlasse 

plastanumasse. 

Kõik töötajad kasutavad ja on kohustatud kasutama isikukaitsevahendeid. Laborantide 

peamisteks isikukaitsevahenditeks on kindad (kasutavad kõik), respiraator (30%) ning 

kuulmiskaitsevahendid (42%). Ankeetküsitluse käigus selgus, et 28% töötajatest häirib 

kuulmiskaitsevahendi kasutamine. Peamisteks põhjusteks on ebamugavus ning liiga suur 

summutustegur, mis ei võimalda suhelda töötajatega. 
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Üheks huvitavaks osaks peab töö autor stressi kaardistust, millest annab ülevaate järgmises 

peatükis. 

 

 4.2.2. Stressi kaardistus 

Stressikaardistaja ankeetküsimustele vastas SA Pärnu Haigla laborist 16 töötajat, mille 

käigus selgus, et kõik laborandid on naistöötajad. Töö autor mõtles lisaks 35-le standard 

väitele ka 9 lisaküsimust, mille tulemused on esitatud tabelis 4.6. Lisaküsimused on valitud 

selle põhjal, mis võib stressi põhjustada nagu näiteks: suitsetamine, magamatus, toidu-

kordade puudumine, öötööd, vähene aktiivsus jne. 

Tabel 4.6. Lisaküsimused koos variantide ja osakaaluga 

Küsimus Variandid Osakaal, % 

 

Vanus 

...-25 6,25 % 

26... 40 50 % 

41... 55 25 % 

55-... 18,75 % 

 

Tööstaaž SA Pärnu Haiglas 

...-2 aastat 12,5 % 

3- 8 aastat 18,75 % 

9-... aastat 68,75 % 

 

Kas tegelete spordiga? 

Jah 37,5 % 

Ei 6,25 % 

Harva 56,25 % 

 

Kas esineb öötööd? 

Pidevalt (3-... korda nädalas) 12,5 % 

Harva (1-2 korda nädalas) 31,25 % 

Ei 56,25 % 

 

Mitu toidukorda on teil päevas? 

1 0 % 

2 18,75 % 

3 56,25 % 

4 või rohkem 25 % 

Kas te suitsetate? Jah 12,5 % 

Ei 87,5 % 

 

Mitu tundi magate ööpäevas? 

4 või vähem 0 % 

5-8 87,5 % 

9 või rohkem 12,5 % 

 

Kas töö põhjustab teile stressi? 

Jah 18,75 % 

Ei  12,5 % 

Harva 68,75 % 

 

Lisaküsimuste eesmärgiks oli välja selgitada stressi põhjuseid, mis ei pruugi tekkida tööl, 

vaid on tingitud halbade kommete või elustiili tulemustena. Tabeli põhjal võime 

analüüsida, et suurem osa töötajatest magab igapäev vähemalt 5-8 tundi, toitub kolm korda 

päevas, tegeleb harva spordiga ning ei suitseta. 
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Stressikaardistaja ankeetküsimustiku tulemused on esitatud joonisel 4.6. Tulemustes on 

esitatud faktorite keskmised. Kogu stressikaardistaja tulemused on esitatud lisas B. 

 

Joonis 4.6. Stressikaardistaja tulemused 

Tulemuste põhjal võime öelda, et SA Pärnu Haigla diagnostikalabori töötajate kõrgeima 

hinnangu saanud faktor on roll (4,35). Rollist võime järeldada, et töötajatel on hea arusaam 

oma ülesannetest ning vastutusalast kuna tööle asumisel on hästi selgitatud töökorraldust. 

Antud tulemus on väga hea ning tuleb kõrget taset hoida.  Teisena sai kõrge hinnangu 

kolleegide toetus (3,97).  Kolleegide toetus hõlmab kolleegide poolt pakutavat toetust ja 

ressursse. Tulemus 3,97 on samuti väga hea ning tuleks antud taset hoida. Kolmandaks 

hinnati paremuselt suhted tööl (3,8).  Antud faktor uurib kuidas ettevõte käitub konfliktide 

korral ning kui hästi saadakse hakkama soovimatu käitumisega. Muutuste juhtimise 

hinnang antud faktorile on 3,7 punkti. Antud tulemus on hea, kuid vajab parandamist. 

Muutuste juhtimine näitab kuidas organisatsioon muudatusi (nii suuri kui väikeseid) 

juhitakse ja kuidas on korraldatud organisatsioonisisene teavitustegevus. Kolm viimast 

faktorit, millel oli kõige väiksem hinnang olid töö nõuded (3,49), juhipoolne toetus (3,31) 

ning kontroll (3,25).  

Saadud tulemused näitavad, et on vajadus olukorra parandamiseks  nii töökorralduse, 

töökoormuse, juhi poolt pakutava toetuse poole pealt, kui ka töötaja sõnaõiguse osas oma 

töö osas. Järgnevas peatükis annab töö autor ülevaate diagnostikalaboris läbiviidud 

riskianalüüsist. 
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4.2.3. Riskihindamistabel 

Antud peatükis annab töö autor ülevaate diagnostikalaboris koostatud riskianalüüsist. 

Tulemused on esitatud tabelis 4.6, mis koosneb ohutegurite loetelust ning riski 

iseloomustavatest andmetest. Vastavalt ohuteguritele on tehtud riskitaseme määramine 

ning soovituste ja märkuste tegemine. 

Tabel 4.6. Ohutegurite riskihindamistabel 

Ohutegur Riski iseloomustavad andmed Riskitase Märkused, soovitused 

1 2 3 4 

Füüsikalised ohutegurid 

Õhutemperatuur Laborandid olid häiritud õhu-

temperatuuri kõikumisest, mille all 

mõeldakse liikset soojust suvel ja 

liigset külma talvel. Õhu-

temperatuuri mõõdeti külmal aasta-

ajal, kus õhutemperatuur jäi 

vahemikku 21,3... 24,2 °C. 

Vastuvõetav Töökeskkonnas on taga-

tud optimaalne õhu-

temperatuur. 

Õhu suhteline 

niiskus 

Laborandid ei olnud rahul õhukvali-

teediga, mille häirivaks teguriks oli 

kuiv õhk. Õhu suhteline niiskus jäi 

mõõtmisel vahemikku 18,4... 26,9%.   

Vastuvõetav Soovitav teha ruumis 

õhu niisutamist. 

Õhu liikumise 

kiirus 

Mõõtmis tulemustel jäi õhu 

liikumise kiirus vahemikku 

0,01... 0,07 m/s, millega on tagatud 

optimaalne õhu liikumise kiirus. 

Vastuvõetav Õhu liikumise kiirus on 

optimaalse väärtuste 

piires 

Valgustus Tööülesannete täitmiseks 

kasutatakse üldvalgusteid. Lisaks 

üldvalgustatusele on ruumis olemas 

ka koht-valgustid, mida ei kasutata. 

Laborantide hinnangul on ruumis 

piisav valgustatus tööülesannete 

tõhusaks ja täpseks täitmiseks. 

Mõõtmistulemustest selgus, et 

ruumi keskmiseks valgustatuseks on 

459 lx, mis jääb alla normi. 

Mõõdukas Valguskeskkonna pa-

randamiseks on soovitav 

muuta valgustite paigal-

dust ja vajadusel lisada 

täiendavaid valgusteid. 

Valgusteid tuleb ka 

regulaarselt puhastada ja 

hooldada. 

Elektrilöögioht Oht esineb töökeskkonnas, kuna 

laborandid kasutavad tööülesannete 

täitmisel seadmeid ja elektrikäsi-

tööriiste. Ruumis on tagatud elektri-

paigaldiste nõuetekohane korraldus 

ja seadmete hooldus, elek-triohutuse 

tagamise tehniline kontroll (maan-

duse ja isolatsioonide korrasoleku 

regulaarsed mõõtmised). 

Vastuvõetav Jätkata seadmete hool-

dus ning elektriohutuste 

tagamise tehniline kon-

troll. 

Kukkumisoht Diagnostikalaboris puuduvad erine-

va tasapinnaga põrandad liikumis-

alal. Libisemisohu ennetamiseks on 

kasutatud põrandal libisemist 

takistavaid põrandakatte materjale. 

Vastuvõetav Töökeskkonnas on 

kontrollitud kukkumist 

põhjustavad tegurid. 
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Tabel 4.6. Järg 

1 2 3 4 

Müra Diagnostikalabori peamisteks müra 

allikateks on analüsaatorid ja 

printerid. Keskmine müratase on 

66 dB(A). Mõõtmise käigus 

kõrgeim registreeritud väärtus oli 

75,1 dB(A). Kuna laborantide töö 

nõuab kontsentreerumist on tegemist 

häiriva müraga. 

Suur Antud mürataseme kor-

ral on soovitav võtta 

mõistliku aja jooksul 

eesmärgiks vähendada 

müra tasemeni 45...  

50 dB(A). Eesmärgi täit-

miseks oleks soovitatav 

kasutada seinte või 

lagede kattmi-seks 

helineelavaid ma-terjale. 

Samuti tuleb mõelda 

tulevikus akusti-lise 

kujunduse peale, mis 

eeldab ruumi üldpindala 

suurenemist, et oleks 

võimalik paigu-tada 

müra tekitavad seadmed 

omaette ruumidesse. 

Laborandid peavad 

kasutama sobilikke 

kuulmiskaitsevahendeid. 

IKV 

kasutades:  

Vastuvõetav 

Keemilised ohutegurid 

Kahjuliku mõju 

avaldavad 

ohtlikud ained 

Terviseriski põhjustavad värvainete 

kasutamine analüüside tegemisel. 

Preparaatide värvimine toimub 

tõmbekapis, mis on ühendamata 

väljatõmbe ventilatsiooni süsteemiga. 

Mõõdukas Riski suurus on määratud 

kokkupuute tõenäosuse, 

kemikaali lendavuse, 

kasutava koguse ja üldise 

olukorra hindamise alu-

sel. Soovitatav on ühen-

dada tõmbekapp ventila-

tsioonisüsteemiga või 

tehtavaid värvimisprotse-

duure viia mujale selleks 

ettenähtud kohas. 

Tule- ja 

plahvatusoht 

Tuleohtlikud preparaadid ja desin-

fektsioonivahendid on kasutamisel 

väikestes kogustes, süttimisallikad 

analüsaatorite ruumis puuduvad, riski 

esinemise tõenäosus on peaaegu 

võimatu, üldolukord on kontrollitud 

Vastuvõetav 

 

Riske vähendavaid 

abinõusid ei vajata. 

Bioloogilised ohutegurid 

Viirused, 

bakterid, 

haigustetekitajad 

Diagnostikalabor on koht, kus esineb 

oht suures hulgas patogeensete 

mikroobide vabanemiseks. Töötajad 

on vaksineeritud A ja B- hepatiiti. 

Ruumides on rakendatud isolatsioo-

niabinõu, mille eesmärgiks on 

nakkushaiguste ja hospitaal-

infektsiooni tekitajate leviku tõkesta-

mine. 

Vastuvõetud 

 

Ruumis on rakendatud 

riski ennetavaid meet-

meid ehk standardsed 

isolatsiooniabinõud, mis 

Terviseameti poolt regu-

leeritud. 
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Tabel 4.6. Järg 

1 2 3 4 

Füsioloogilised ohutegurid 

Füüsilise töö raskus Laborantide tööülesanded ei nõua 

raskuste teisaldamist ega 

pikaajalist töötamist seistes, seega 

ei saa pidada tööd füüsiliselt 

raskeks. Laboritöötajad puutuvad 

kokku pideva staatilise lihastööga, 

mis tõttu saavad kõige enam 

koormust käe, kaela ja 

õlapiirkonnad 

Vastuvõetav Riske vähendavaid 

abinõusid ei vajata. 

Sama tüüpi liigutuste 

kordamine 

Laborantide töö on väga 

mitmekülgne kus tuleb kasutada 

erinevaid töövahendeid (arvutid, 

analüsaatorid, pipetid). Töö on 

vaheldusrikas, mille tõttu ei 

muutu töö ka monotoonseks. 

Vastuvõetav Riske vähendavaid 

abinõusid ei ole vaja. 

Pikaajaline töötamine 

üksinda 

Laboritöös esineb öötööd, kus 

peab laborant töötama üksinda. 

Tööaeg öises vahetuses on 

18:00... 08:00.  

Vastuvõetav Õnnetusohu vältim-

iseks oleks soovitatav 

mitte töötada pikaaja-

liselt üksinda. 

Psühholoogilised ohutegurid 

Töö nõuded Emotsionaalsed nõudmised tööl 

ning tööga kaasnevate 

emotsionaalselt häirivate 

situatsioonide olemasolu. 

Mõõdukas Soovitav olukorra 

parandamiseks nii 

töökorralduse, kui juhi 

poolt pakutava toetuse 

poole pealt 

Suhted tööl Ettevõtte käitumine konfliktide 

korral ning kui hästi saadakse 

hakkama soovimatu käitumisega 

Vastuvõetav Soovitus 

organisatsioonile 

oleks tunnustada posi-

tiivselt töötajaid ning 

konfikte vältivat käi-

tumist, et tagada töö-

tajatele õiglase koht-

lemise. 

Roll Töötaja arusaam oma ülesannetest 

ning vastutusalast 
Vastuvõetav Soovitus organisat-

sioonile oleks pak-

kuda töötajale piisa-

valt informatsiooni, 

võimaldamaks tööta-

jatel oma rolli ja vas-

tutusi mõista. 

Muutuste juhtimine Organisatsiooni kommunikeeri-

mine töötajatele nii väiksematest 

kui suurematest muutustest. 

Vastuvõetav Soovitus organi-

satsioonile on anda 

töötajatele õigeaegselt 

infot, võimaldades 

neil mõista, mis-

sugused muutused toi-

muma hakkavad. 
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Tabel 4.6. Järg 

1 2 3 4 

Psühholoogilised ohutegurid 

Kontroll Inimese sõnaõigus oma töö osas Mõõdukas Kui võimalik, siis 

anda töötajatel oma 

töötempot ise määra-

ta. Töötajal peab 

olema võimalik kaa-

sa rääkida selles 

osas, millal teha 

puhkepause. 

Kolleegide 

toetus 

Näitab, kas töötajad saavad toetuda 

oma kolleegidele 
Vastuvõetav Soovituseks oleks 

korraldada töö nii, et 

töökaaslased saavad 

üksteisele toeks olla. 

Juhipoolne 

toetus 

Juhtkonnapoolsete tähelepanu tööta-

jatele. Kas töötaja tunneb, et teda 

koheldakse õiglaselt ja lugupidavalt ja 

kas tunneb juhtkonnapoolset tun-

nustust ja hindamist. 

Mõõdukas Tuleb anda tööta-

jatele regulaarset 

konstruktiivset 

tagasisidet. 

 

Diagnostikalabori riskianalüüsi põhjal tehakse  alljärgnevad järeldused: 

1. Kõige suuremaks ohuteguriks on müra. Peamisteks müra allikateks on analüsaatorid, 

mille keskmine müratase on 66 dB(A). Kuna laborantide töö nõuab kontsentreerumist 

on tegemist häiriva müraga (riskitase: IV. Suur).  

2. Ruumi keskmiseks valgustatuseks on 459 lx, mis jääb alla normi (riskitase: III. 

Mõõdukas). 

3. Füüsikalistest ohuteguritest oli probleemiks ka õhu suhteline niiskus, mis jäi alla 

soovitusliku normvahemiku (riskitase II. Vastuvõetav). 

4. Preparaatide värvimine toimub tõmbekapis, mis on ühendamata väljatõmbe 

ventilatsiooni süsteemiga (riskitase: III. Mõõdukas). 

5. Bioloogiliste ohutegurite vältimiseks on ruumis rakendatud riski ennetavaid 

meetmeid ehk standardsed isolatsiooniabinõud (riskitase II. Vastuvõetav). 

6. Laborantide tööülesanded ei nõua raskuste teisaldamist ega pikaajalist töötamist 

seistes, seega ei saa pidada tööd füüsiliselt raskeks (riskitase II. Vastuvõetav). 

7. Psühholoogilistest ohuteguritest selgus, et kõige suuremateks stressi faktoriteks on 

töö nõuded, kontroll ja juhipoolne toetus (riskitase III. Mõõdukas). 

Järgnevas peatükis annab magistritöö autor ülevaate laborantide töövõime muutusest, 

mida uuriti mõõtmistega diagnostikalaboris. 
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4.3. Laborantide töövõime muutus 

Laborantide töövõime päevane muutust mõõdeti diagnostikalaboris. Vaatlusaluseid oli neli 

ning mõõtmised viidi läbi vahemikus 09.02... 14.02.2014. Töötaja I ja II töötasid päevases 

vahetuses ning mõõtetulemused on esitatud tabelis 4.7. ning tabelis 4.8. Töötaja III ja IV 

töötasid  päevases, kui ka öises vahetuses ning nende mõõtetulemused on esitatud tabelis 

4.9. ja tabelis 4.10. Antud jaotuse põhjal on võrreldud töötajaid, mille tulemusena saame 

teada töövahetuse mõju töövõimele. 

Tabel 4.7. Töötaja I töövõime parameetrite mõõdetud väärtused 

Mõõtmis 

päev ja aeg 
Pulss 

Reageeri-

misaeg 
Vererõhk 

Jõud 

kätes 

Mälu-

maht 

Töö-

võime 

l/min % S % mmHg % N % tk % % 

10.02 

08:00 97 100 0,638 100 158 100 372 100 6 100 100 

13:00 81 84 0,534 84 151 96 402 108 7 117 112,4 

17:35 66 68 0,831 130 159 101 387 105 9 150 111,3 

 
08:05 94 100 0,724 100 154 100 392 100 7 100 100 

11.02 13:00 68 72 0,592 82 161 105 392 100 7 100 108,3 

 
17:30 94 100 0,638 88 158 103 441 113 8 114 107,2 

 
08:05 99 100 0,798 100 152 100 431 100 9 100 100 

12.02 13:00 80 81 0,618 107 162 107 412 96 9 100 105,3 

 
18:00 81 124 0,990 105 159 105 412 96 10 111 99,4 

Tabelist 4.7 on näha, et töövõimet mõõdeti kolmel tööpäeval. Tööpäeva alguses võeti kõik 

mõõdetud parameetrite arvväärtused 100%, mis võimaldas väljendada töövõime muutust 

protsentides. Parameetrite mõõtmiste tulemustest jääb kõige enam silma töötaja kõrge 

vererõhk, mis jääb igal mõõtmisel vahemikku 151... 162 mmHg. Kõrgeks süstoolseks 

vererõhuks, mis jääb vahemikku 140... 159 mmHg loetakse esimese astme kergeks 

hüpertensiooniks, millele tasub tähelepanu pöörata [74]. Kõrge vererõhk oli üllatuseks ka 

vaatlusalusele, mille tulemusena lubas pöörduda ta arsti juurde. Teiste parameetrite 

väärtustest on näha, et iga päev muutus paremaks mälumaht, mille tõus oli keskmiselt 

40%. Ülejäänud parameetrite vahemikud kolme päeva lõikes olid: pulss 66... 99 l/min, 

reageerimisaeg 0,534... 0,990 s, jõud kätes 372... 441 N. Tabelis 4.8. on esitatud töötaja II 

töövõime parameetrite mõõtetulemused. 
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Tabel 4.8. Töötaja II töövõime parameetrite mõõdetud väärtused 

Tabelist on näha, et kõige suurem töövõime muutus toimus kolmandal päeval, kus 

töövõime langus oli tingitud kõrgest vererõhus ning käte jõust. Ülejäänud parameetri 

väärtused jäid kolme päeva lõikes vahemikku: pulss 67... 89 l/min, reageerimisaeg 

0,610... 0,885 s, vererõhk 136... 150 mmHg, jõud kätes 304... 328 N, mälumaht 5... 8 tk. 

Joonisel 4.8. on näha võrdlust töövõime päevasest muutusest töötaja I ja II vahel.  

 

Joonis 4.8. Töötajate töövõime muutuse võrdlus: sinine joon- töötaja I; 

 punane joon- töötaja II 

Jooniselt 4.8. on näha, et esimese päeva keskel tõusis töötaja I töövõime 12,4% ning 

tööpäeva lõpuks langes 1,1%. Töötaja II töövõime tõusis tööpäeva keskel 15,6% ning 

langes tööpäeva lõpuks 11,8%. Teisel päeval tõusis töötaja I töövõime 8,3% ning tööpäeva 

Mõõtmis 

päev ja aeg 

Pulss 
Reageeri-

misaeg 
Vererõhk 

Jõud 

kätes 

Mälu-

maht 

Töö-

võime 

l/min % s % mmHg % N % tk % % 

14.02 
 

08:00 89 100 0,704 100 136 100 328 100 8 100 100 

13:00 80 90 0,624 89 140 103 323 103 6 75 98,4 

18:00 85 96 0,871 124 150 110 304 97 7 88 90,1 

 
08:00 81 100 0,859 100 137 100 314 100 5 100 100 

10.02 13:00 72 89 0,610 71 140 102 314 100 7 140 115,6 

 
18:00 67 83 0,808 94 143 104 314 100 5 100 103,8 

 
08:00 83 100 0,793 100 146 100 343 100 7 100 100 

11.02 13:00 75 90 0,774 98 141 97 314 92 6 86 98,5 

 
18:00 71 86 0,885 112 136 93 314 92 7 100 100,3 
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lõpus langes töövõime 1,1%. Töötaja II töövõime langes tööpäeva keskel 1,5% ning tõusis 

tööpäeva lõpul 1,8%. Kolmandal päeval tõusis töötaja I töövõime 5,3%, kuid tööpäeva 

lõpuks langes 5,9%. Töötaja II töövõime langes tööpäeva keskel 1,6% ning tööpäeva lõpus 

langes 8,3%. Tabelis 4.9. on esitatud töötaja III töövõime parameetrite väärtused. 

Tabel 4.9. Töötaja III töövõime parameetrite mõõdetud väärtused 

Mõõtmis-

aeg 

Pulss 
Reageeri-

misaeg 
Vererõhk 

Jõud 

kätes 

Mälu-

maht 

Töö-

võime 

l/min % s % mmHg % N % tk % % 

09.02 

18:00 87 100 0,797 100 130 100 333 100 11 100 100 

23:00 68 78 0,836 105 122 94 323 97 9 82 100,4 

08:00 79 91 0,733 92 112 86 333 100 8 73 100,8 

 
18:00 78 100 0,86 100 121 100 343 100 5 100 100 

11.02 23:00 76 97 0,668 78 123 102 343 100 9 180 120,6 

 
08:00 79 101 0,705 82 119 98 314 92 9 180 118 

 
08:00 84 100 0,687 100 123 100 328 100 8 100 100 

13.02 13:00 78 93 0,795 116 117 95 314 96 9 113 100,9 

 
18:00 79 94 0,823 120 118 96 304 93 11 138 104,1 

 

Töötaja III töötas kahel tööpäeval öises vahetuses ning ühe korra päevases. Suuremad 

muutused toimusid teisel tööpäeval, kus ta oli öises vahetuses. Töövõime tõusis 

töövahetuse keskel 20,6%. Tõus oli tingitud heale mälumahule, mis paranes  töövahetuse 

keskel 80% ning säilis kuni tööpäeva lõpuni. Ülejäänud parameetrite vahemikud olid 

kolme päeva lõikes: pulss 68... 87 l/min, reageerimisaeg 0,668... 0,86 s, vererõhk 

112... 130 mmHg, jõud kätes 304... 343 N, mälumaht 5... 11 tk. 

Tabel 4.10. Töötaja IV töövõime parameetrite mõõdetud väärtused 

Mõõtmis-

aeg 

Pulss 
Reageeri-

misaeg 
Vererõhk 

Jõud 

kätes 

Mälu-

maht 

Töö-

võime 

l/min % s % mmHg % N % tk % % 

10.02 

18:00 92 100 0,812 100 130 100 328 100 6 100 100 

23:00 84 91 0,640 79 146 112 353 106 6 100 104,7 

8:00 98 107 0,650 80 131 101 348 103 7 117 106,5 

 
08:00 99 100 0,604 100 125 100 323 100 9 100 100 

13.02 13:00 83 80 0,512 85 139 111 309 96 10 111 105,4 

 
18:00 115 116 0,473 78 121 97 304 94 10 111 102,8 

 
18:00 90 100 0,685 100 138 100 309 100 10 100 100 

14.02 23:00 88 80 0,542 79 145 105 314 102 9 90 101,9 

 
08:00 99 110 0,627 92 136 99 304 98 8 80 95,7 

 

Töötaja IV töötas samuti kahes öövahetuses ning ühe tööpäeva päevases vahetuses. 
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Tabelist võime järeldada, et kõige suurem töövõime muutus toimus kolmanda tööpäeva 

lõpus, kus töövõime langes võrreldes viimastest mõõtmistest 6,2%. Töövõime langus oli 

tingitud käte jõust, mis langes 4%, kui ka kõrgele pulsisagedusele mis tõusis 30%. 

Ülejäänud parameetrite vahemikud kolme päeva lõikes olid: pulss 83... 115 l/min, 

reageerimisaeg 0,473... 0,812 s, vererõhk 121... 146 mmHg, jõud kätes 304... 353 N, mälu-

maht 6... 10 tk. Joonisel 4.9. on esitatud töötaja III ja IV töövõime muutuse võrdlus. 

 

 

Joonis 4.9. Töötajate töövõime muutus: sinine joon- töötaja III; 

 punane joon- töötaja IV 

 

Joonise 4.9. alusel võime välja lugeda, et esimese tööpäeva keskel tõusis töötaja III 

töövõime 0,4%, sama suur tõus toimus ka tööpäeva lõpus. Töötaja IV töövõime tõusis 

tööpäeva keskel 4,7% ning tööpäeva lõpul 1,8%. Teisel tööpäeval tõusis töötaja III 

töövõime 20,6% ning langes tööpäeva lõpuks 2,6%. Töötaja IV töövõime tõusis 5,4% ning 

langes 2,6%. Kolmandal tööpäeval tõusis töötaja III töövõime 0,9% ning tööpäeva lõpus 

3,2% Töötaja IV töövõime tõusis 1,9% ning tööpäeva lõpul langes 6,2%. 

Töövõime mõõtetulemustest võime järeldada, et 83% juhtudel tõusis töövõime töötajatel 

tööpäeva keskel, kus töövõime tõus oli keskmiselt 7%. 67% juhtudel langes töövõime 

tööpäeva lõpuks, kus keskmiseks languseks oli 5%.  
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Töö autor hindas ka erinevaid kuulmiskaitsevahendeid, mis oleksid sobilikud 

analüsaatorite tööruumis töötamiseks. Järgnev peatükk keskendub kuulmiskaitse vahendite 

sobivuse hindamisele. 

 

4.4. Kuulmiskaitsevahendite sobivus 

Isikukaitsevahendite hindamislehe (lisa D) eesmärgiks oli välja selgitada laboritöötajatele 

sobilik kuulmiskaitsevahend. Hindamiseks valiti viis töötajat, kes olid nõus katsetama 

erinevaid kõrvatroppe ning selgitama nende seast sobilikuim. Hindamiseks oli kaks tegurit, 

milleks on kasutamise mugavus ning kaitse omadus. Samuti pidi iga töötaja ka määrama, 

millist kuulmiskaitsevahendit on ta nõus kasutama. Tulemused on esitatud joonisel 4.10. 

 

Joonis 4.10. Isikukaitsevahendite hindamise tulemused: sinine tulp- E-A-Rsoft21, punane  

tulp- Uvex hi-com; roheline tulp- Ultrafit14; lilla tulp- Ultrafit20  

Jooniselt on näha, et kõige mugavamaks kuulmiskaitsevahendiks osutus Ultrafit14 ja 

Ultrafit20, kus mõlemad said kokku 7 punkti. Antud kõrvatropid on ka välimuselt ja 

materjali kasutamiselt samad, ainult erineva summutusteguriga.  E-A-Rsoft 21 ja 

Uvex hi-com said võrdselt 3 punkti. Kaitse omadustelt on laborantide arvates kõige 

paremaks E-A-Rsoft21 [summutusteguriga 21 dB(A)] ja Ultrafit20 [summutusteguriga 

20 dB(A)], mis said 6 punkti. Ultrafit14 ja Uvex hi-com said võrdselt 2 punkti. 

Kuulmiskaitsevahendi hindamislehel oli võimalik lisaks hindamisele, teha töötajal 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Kasutamise mugavus Kaitse omadus Kasutamise sobivus 

 H
in

d
am

is
e 

sk
aa

la
 



58 

järeldusi kõrvatroppide sobivuse kohta, mille käigus selgus, et kõige sobilikumaks osutus 

Ultrafit20 (joonis 4.11.) . 

 

Joonis 4.11. Kõrvatropid Ultrafit20 [70] 

Selgus, et peale Ultrafit20 osutusid veel teisedki kõrvatropid valituks, mille põhjenduseks 

võib olla see, et töötajate kuulmeavad on erinevad, mis teeb ka eelistused erinevaks. Lisaks 

Ultrafit20 kõrvatroppidele valiti kolme töötaja poolt välja ka E-A-Rsoft21 kõrvatropid. 

E-A-Rsoft21 said kaitseomaduste poolest samaväärse tulemuse, kui Ultrafit20, kuid jäid 

alla mugavuse poolest. 

SA Pärnu Haiglas võimaldas tellida laboritöötajatele eelpoolnimetatud  valikust 

kõrvatroppe. Magistritööautor soovitas uuringu tulemuste põhjal  tellida 

diagnostikalaborisse kahte erinevat mudelit kõrvatroppe, milleks osutusid Ultrafit20 ja E-

A-Rsoft21. 
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KOKKUVÕTE 

 

Käesoleva uurimistöö eesmärgiks oli välja selgitada riskianalüüsi meetodil SA Pärnu 

Haigla diagnostikalaboris esinevad ohutegurid, hinnata neid ning määrata laborantide 

töövõime muutused töövahetuse vältel.  

Ohutegurite väljaselgitamiseks kaardistati diagnostikalabori töökeskkond, viidi läbi 

suunatud vestlused, vaatlused, ankeetküsitlus ja parameetrite mõõtmised labori töötajatega.  

Uurimistulemuste alusel võib teha järeldusei:  

1. Riskianalüüsi ankeetküsitlustest ja sisekliima parameetrite tulemustest selgub, et 

diagnostikalaboris kõige enam ohustavad töökeskkonda füüsikalised ja 

psühholoogilised ohutegurid. 

2. Füüsikalistest ohuteguritest ohustavad laborante häiriv müratase, madal õhu 

suhtelise niiskuse tase ning halb üldvalgustatus. 

3. Analüsaatorite ruumi müratase ületab tervishoiuasutuste uuringuruumide norm-

taseme, milleks on 40 dB(A). Mõõtmise ajal oli müratase vahemikus 

61,8... 75,1 dB(A). Keskmiseks müratasemeks oli 66 dB(A). Kõige suurem 

müratase oli biokeemiliste analüsaatorite Architect CI8200 ja CI4100 juures. 

Nimetatud seadmete piirkonnas oli müratase vahemikus 67... 71 dB(A).  

4. Mikrokliima parameetrite mõõtmistest selgus, et diagnostikalabori õhu 

temperatuur külmal aastaajal oli 22,4 °C, mis jääb soovitatavasse normvahemikku. 

5. Õhu keskmiseks suhteliseks niiskuseks mõõdeti diagnostikalaboris 20,8 % 

(väikseim 18,4 %, suurim 26,9 %). Tulemused jäid alla soovitusliku 

normvahemiku. 

6. Õhu liikumiskiirus oli vahemikus 0,01... 0,07 m/s, millega on tagatud normikohane 

õhu liikumiskiirus. 

7. Analüsaatorite ruumi keskmine valgustatus oli 459 lx, mis oli alla nõutava 

valguskeskkonna näitaja, milleks on 500 lx. Antud normile vastas ainult üks 

tööpiirkond, mille keskmine valgustatus oli 619 lx, ülejäänud töökohtade 

keskmised mõõtetulemused olid vahemikus 379... 440 lx.  

8. Psühholoogiliste ohutegurite hindamiseks kasutati stressikaardistajat, mille 

tulemustest selgus, et laborantide kõige suuremaks stressifaktoriks on kontroll, 

juhipoolne vähene toetus ning tööle seatud nõuded.  
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9. Keemilistest ohuteguritest võib terviseriski põhjustada värvainete kasutamine 

analüüside tegemisel. Riskianalüüsi käigus selgus, et preparaatide värvimine 

toimub tõmbekapis, mis on ühendamata väljatõmbe ventilatsioonisüsteemiga. 

10. Bioloogiliste ohutegurite ennetamiseks on rakendatud meetmed ehk standardsed 

isolatsiooniabinõud, mis on Terviseameti poolt reguleeritud. 

11. Füsioloogiliste ohutegurite hindamisest selgus, et kõige enam saavad koormust 

laborantidel käe, kaela ja õlapiirkonnad. Laborantide tööülesanne ei nõua raskuste 

teisaldamist ega pikaajalist töötamist seistes. 

12. Töövõime uurimisel selgus, et 83% juhtudel tõusis töövõime laborantidel tööpäeva 

keskel ning 67% juhtudel langes tööpäeva lõpuks. Töövõime tõus keskel ja langus 

tööpäeva lõpuks võisid viitada asjaolule, et töö koormab laborante vaimselt, mida 

võime järeldada ka sellest, et kõige suuremad muutused toimusid mälumahu osas. 

13. Töötajatele tehti kuulmiskaitse hindamise sobivus, mille abil määrati laborantidele 

sobilikud kõrvatropid. Sobilikuks kõrvatroppideks osutusid Ultrafit20, mille 

summutustegur 20 dB(A) võimaldab suhtlemisel kuulda verbaalset kõne.. 

 

Uurimistöö alusel teeb töö autor järgmisi soovitusi: 

1. Mürataseme vähendamiseks on soovitav võtta mõistliku aja jooksul eesmärgiks 

vähendada müra taset 45... 50 dB(A)-ni. Eesmärgi saavutamiseks oleks soovitatav 

kasutada seinte või lagede katmiseks helineelavaid materjale. Ettepanek tulevikus  

mõelda akustilise kujunduse peale, mis eeldab ruumi üldpindala suurenemist, et 

oleks võimalik paigutada müra tekitavad seadmed omaette ruumidesse. 

Laborantidel on soovitatav kasutada sobilike kuulmiskaitsevahendeid. 

2. Mikrokliima parendamiseks on soovituslik muretseda tööruumi õhuniisuti. 

3. Valguskeskkonna parandamiseks on soovitav muuta valgustite paigutust ja 

vajadusel lisada täiendavaid valgusteid. Valgusteid tuleb regulaarselt puhastada ja 

hooldada. 

4. Isikukaitsevahendid peavad sobima tööprotsessi ja töötajate soovidega. Vajadusel 

teha isikukaitsevahendi sobivuse määramine. Töökeskkonnaspetsialist peaks 

selgitama töötajatele müra mõju organismile ja kuulmiskaitsevahendite kasutamise 

vajadust, vajadusel viia läbi vastavateemalised sisekoolitused. 

5. Soovitatav on ühendada tõmbekapp ventilatsioonisüsteemiga või tehtavaid 

värvimisprotseduure viia mujale selleks ettenähtud kohas. 



61 

6. Stressifaktorite parandamiseks oleks soovitatav parandada nii töökorralduse, 

töökoormuse, juhi poolt pakutavat toetust ja tihedamat suhtlemist labori 

töötajatega. Kui võimalik, siis anda töötajatel oma töötempot ise määrata. Töötajal 

peab olema võimalik kaasa rääkida, millal teha puhkepause. Samuti tuleks anda 

töötajatele regulaarset konstruktiivset tagasisidet, et vältida stressifaktoreid. 

 

Töö autor tänab SA Pärnu Haiglat meeldiva koostöö eest uurimustöö läbiviimisel, mis 

andis magistrandile väärtusliku praktilise töö kogemuse uurimustöö läbiviimisel reaalses 

töökeskkonnas. 
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Lisa A. Töökeskkonna riskianalüüsi küsitlus ankeet 

 

Üldküsimused 

1. Teie ametinimetus: ………………………….................................................................... 

2. Peamised tööülesanded. Tööülesannete kirjeldus: ............................................................ 

……………………………………………………………………………………………….. 

1. Füüsikalised ohutegurid 

1.1. Müra 

1.1.1. Kas teie töökeskkonnas esineb müra?    JAH/ EI 

Kui vastasite EI, siis jätkake 1.2. Valgustatusega 

1.1.2. Kas müra võib summutada häiresignaale?   JAH/ EI 

1.1.3. Kas töökohas on müra nii vali, et rääkimiseks peab häält tõstma?    JAH/ EI 

1.1.4. Kas te pärast töökohast lahkumist jätkate tavalisest valjema häälega rääkimist? 

JAH/EI 

1.1.5. Kuidas hindate müra tugevust? 1. nõrk   2. keskmine   3. tugev 

1.1.6. Nimetage peamised müra allikad teie töökohal:  

........................................................... 

 

1.2. Valgustatus 

1.2.1. Kas valgustatus töökohas on piisav tööülesannete tõhusaks ja täpseks täitmiseks?    

JAH/  EI 

Kui ei, siis palun täpsustage, mis häirib. 

Häiriv tegur Kus ruumis? Mis tegevuse 

juures? 

Kui sageli häirib? 

Sageli Harva Ei häiri 

1. Ere ........................................................    

2. Hämar ........................................................    

3. Halb kohtvalgustus ........................................................    

4. Akende puudumine ........................................................    

5. Ebaühtlane valgustatus ........................................................    

6. Muu ...................................... ........................................................    

 

 

NB! 

 

-Käesolev ankeet on koostatud eesmärgiga, et saada andmeid magistritöö koostamiseks. 

- Ankeet on täiesti anonüümne. Tulemused esitatakse üldistatud kujul. 

- Palun vastata võimalikult põhjalikult, et saada usaldusväärseid tulemusi! 
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1.3. Sisekliima 

1.3.1. Kas olete rahul töökeskkonna temperatuuriga?  JAH/ EI 

Kui ei, siis palun täpsustage, mis häirib. 

 

Häiriv tegur 

Kas häirib? Kui mõnel aastaajal antud 

tegur eriti häirib, siis 

kirjutage missugusel 
Sageli Harva Ei häiri 

1. Soe    .................................................... 

2. Külm    .................................................... 

3. Temperatuuri suur kõiku- 

mine 
   .................................................... 

 

1.3.5. Kas olete rahul õhukvaliteedia  JAH/ EI 

1.3.6. Kui ei, siis täpsustage häirivaid tegureid (nt: halvad lõhnad, tolmune, liiga niiske, 

liiga kuiv)................................................................................................................................. 

1.4. Ergonoomikalised ohutegurid 

1.4.3. Kas põrandad on ebatasesed?  JAH/ EI 

1.4.2. Kas töötajad võivad ebasobivate jalatsite tõttu libastuda?  JAH/ EI 

1.4.3. Kas töökohal esineb ruumipuudust?  JAH/ EI  

1.4.4. Kas laua ehk töötasapinna kõrgus on sobiv?  JAH/ EI 

1.4.5. Kas liikumisteed on piisavalt laiad?  JAH/ EI 

1.4.6. Kas töö tooli kõrgus on reguleeritav? JAH/ EI 

 

1.5. Füsioloogilised ohutegurid 

1.5.1. Kas teie töö on füüsiliselt raske?  JAH/  EI 

1.5.2. Kas teie töös esineb pikaajalist töötamist seistes? 1.Jah, pidevalt  2.Jah, lühiajaliselt 

3.Ei 

1.5.3. Kas teie töö on monotoonne? 1. Jah, pidevalt 2. Jah, lühiajaliselt 3. Ei  

1.5.4. Kas te peate oma töös teisaldama raskusi? JAH/  EI 

1.5.5. Millised kehaosad on teil kõige enam koormatud? Käed/ Kaela-õlapiirkond/ 

Selg/Jalad 

1.5.6. Kas te olete teadlik õigetest töövõtetest? JAH/  EI 
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1.5.7.  Kas teil on piisavalt aega puhkamiseks? 1. Jah, kogu aeg 2. Mõnikord 3. Ei 

 

1.6. Keemilised ohutegurid 

1.6.1. Kas puutute oma töökohas kokku keemiliste ohuteguritega? JAH/   EI 

Kui vastasite EI, siis jätkake vastamist küsimustest 1.7.Bioloogilised ohutegurid 

1.6.2. Milliste kemikaalidega puutute kokku kõige enam oma töös? 

 

Nimetus 

Missuguste tegevuse 

sooritamisel kasutate seda 

kemikaali? 

 

Sageli 

 

Harva 

Ei 

puutu 

üldse 

kokku 

1. Formaldehüüd e. Formaliin  ........................................................ 

........................................................ 

   

2.  

................................................... 

........................................................ 

........................................................ 

   

3. 

................................................... 

........................................................ 

........................................................ 

   

4.  

.................................................. 

........................................................ 

........................................................ 

   

5.  

.................................................. 

........................................................ 

........................................................ 

   

6.  

.................................................. 

........................................................ 

........................................................ 

   

 

1.6.3. Kas kemikaalide ohutuskaardid /kasutusjuhendid on teie osakonnas olemas?  

1. Jah  2. Osaliselt olemas  3. Ei 

1.6.4. Kas ohutuskaardid/ kasutusjuhendid on teile kättesaadavas kohas?  1.JAH   2. EI 

1.7. Bioloogilisd ohutegurid 

1.7.1. Kas te puutute oma töökohas kokku nakkusohuga? JAH/  EI 

Kui ei, siis jätkake küsimusest 1.8. Isikukaitsevahendid 

1.7.2. Kas teil on esinenud juhuslikke kokkupuuteid saastunud töövahenditega? 1. Jah, 

millisel viisil (torked, lõiked, muu)...........................................    2. Ei 

1.7.3. Kas te olete mõne nakkushaiguse vastu vaktsineeritud? 1. Ei   2. Jah, siis 

missuguseid?...................................................................................................................... 

1.7.4. Kas te puutute oma töökohas kokku nakkusohtlike jäätmetega? JAH/   EI 

Kui ei, siis jätkake vastamist küsimusest 1.8 Isikukaitsevahendid 
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1.7.5. Kuidas toimub potensiaalsete nakkusohtlike jäätmete kogumine teie töökohas?             

1. Kogumine kollasesse kotti  2. Kogumine musta kotti  3. Kogumine lekke kindlasse 

plastanumasse          4. Muu .................................................................................... 

 

1.8. Isikukaitsevahendid 

1.8.1. Kas peate kasutama isikukaitsevahendeid oma töös?  JAH/  EI 

1.8.2. Milliseid isikukaitsevahendeid te kasutate oma töös? 

Isikukaitsevahend 

(IKV) 

Kui sageli kasutate IKV? 

1- ei kasuta IKV 

2- vajadusel 

3- pidevalt 

1.Kindad         1                2               3 

2.Respiraator         1                2               3 

3.Kaitseriided         1                2               3 

4.Prillid         1                2               3 

5.Kaitsejalanõud         1                2               3 

6.Kuulmiskaitsevahendid         1                2               3 

7. Muu .............................         1                2               3 

 

1.8.3. Kas teid häirib töötamisel isikukaitsevahendi kasutamine? JAH/ EI  

Kui jah, siis mis täpsemalt? 

................................................................................................................................................. 

 

Suur tänu osalemise eest! 

Janor Soop 
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Lisa B1. Stressi ankeetküsimustik töötajatele 

 

Teie poole pöördub Eesti Maaülikooli tehnikainstituudi ergonoomika eriala magistrant 

Janor Soop, et Teie abiga läbi viia uurimus magistritöö teemal: "Diagnostikalabori 

töökeskkonna ergonoomilisus“. 

 

Allolev küsimustik aitab paremini korraldada organisatsiooni juhtimist. Küsimustikud on 

anonüümsed. Vastamisel lähtuge palun oma tööalastest kogemustest viimase kuue kuu 

jooksul. 

 

Janor Soop 

Eesti Maaülikooli tehnikainstituudi ergonoomika eriala magistrant 

Tel: +372 55 89830 

E-mail: janor.soop@emu.ee 

 

Sugu* 

     Mees  

     Naine 

 

Vanus* 

       ...-25 

       26-40 

       41-55 

       55-... 

Osakond* 

      Pataloogia 

      Laboratootium 

      Veretalitus 

Tööstaaž SA Pärnu Haiglas* 

       ...-2 aastat 

       3-8 aastat 

       9- ... aastat 

Kas tegelete spordiga?* 

      Jah 

      Ei 

      Harva 

Kas esineb öötööd?* 

     Pidevalt (3-... korda nädalas) 

     Harva (1-2 korda nädalas) 

     Ei 
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Mitu toidukorda on teil päevas?* 

     1 

     2 

     3 

     4 või rohkem 

Kas te suitsetate?* 

     Jah 

     Ei 

Mitu tundi magate ööpäevas?* 

     4 või vähem 

     5-8 

     9 või rohkem 

Kas töö põhjustab teil stressi?* 

     Jah 

     Ei 

     Harva 

 

 

Küsimus 

Hinnang 

Mitte 

kunagi 

Harva Mõnikord Sageli Alati Vastamata 

1. Ma tean, mida minult tööl oodatakse 1 2 3 4 5 6 

2. Ma saan ise otsutada, millal teen 

puhkepausi 
1 2 3 4 5 6 

3. Erinevad osapooled nõuavad minult tööl 

vastuoluliste ülesannete täitmist 
1 2 3 4 5 6 

4. Ma tean, mida teha, et oma tööülesandeid 

täita 
1 2 3 4 5 6 

5. Mind ahistatakse töökohal sõnade või 

tegudega 
1 2 3 4 5 6 

6. Mulle antud tähtaegadest ei ole võimalik 

kinni pidada 
1 2 3 4 5 6 

7. Kui tööl läheb raskeks siis töökaaslased 

aitavad mind 
1 2 3 4 5 6 

8. Saan oma tööle toetavat tagasisidet 1 2 3 4 5 6 
9. Ma pean töötama väga intensiivselt 1 2 3 4 5 6 
10. Ma saan oma töötempo osas ise kaasa 

rääkida 
1 2 3 4 5 6 

11. Ma tean, millised on minu ülesanded ja 

kohustused 
1 2 3 4 5 6 

12. Pean jätma osa tööülesandeid piisava 

tähelepanuta kuna mul on liiga palju tööd 
1 2 3 4 5 6 

13. Ma tean, mis on minu osakonna 

eesmärgid ja ülesanded 
1 2 3 4 5 6 

14. Töökaaslaste vahel esineb pingeid või 

vaenu 
1 2 3 4 5 6 

15. Ma võin ise otsustada kuidas ma oma 

tööd korraldan 
1 2 3 4 5 6 

16. Ma ei saa teha piisavalt puhkepause 1 2 3 4 5 6 
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Küsimus Mitte 

kunagi 
Harva Mõnikord Sageli Alati Vastamata 

      

17. Ma mõistan kuidas minu töö seostub 

organisatsiooni üldiste eesmärkidega 
1 2 3 4 5 6 

18. Tunnen survet ületundide tegemiseks 1 2 3 4 5 6 
19. Ma saan ise otsustada, mida ma tööl teen 1 2 3 4 5 6 
20. Ma pean töötama väga kiiresti 1 2 3 4 5 6 
21. Tööga seotud olukordades esineb minu 

vastu suunatud vaimset või füüsilist 

vägivalda või kiusamist 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

22. Mulle esitatud ajalised nõudmised on 

ebarealistlikud 
1 2 3 4 5 6 

23. Ma võin olla kindel, et vahetu juht aitab 

mul tööprobleemi lahendada 
1 2 3 4 5 6 

 

 

Küsimus 

Ei 

Nõustu 

üldse 

Pigem 

ei 

nõustu 

Nii ja 

naa 

Pigem 

ei 

nõustu 

Nõustun 

täiesti 

 

Valmis 

24.Ma saan oma kolleegidelt abi ja toetust, mida 

vajan 

1 2 3 4 5 6 

25. Mul on sõnaõigus selles osas, kuidas töötan 1 2 3 4 5 6 

26. Mul on piisavalt võimalusi küsida juhtidelt 

infot tööl 

tehtavate ümberkorralduste kohta 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

27. Töökaaslased suhtuvad minusse 

lugupidamisega, mida 

väärin 

 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

28. Tööl tehtavad ümberkorraldused arutatakse 

töötajatega 

läbi 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

29. Kui miski mind tööl häirib või ärritab, saan 

ma sellest 

oma vahetu juhiga rääkida 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

30. Mul on võimalik oma tööaega paindlikult 

korraldada 

1 2 3 4 5 6 

31. Töökaaslased on valmis kuulama minu 

tööalaseid 

probleeme 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

32. Ma tean, mida tööl tehtavad 

ümberkorraldused kaasa 

toovad 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

33. Emotsionaalselt raske töö korral mind 

toetatakse 

1 2 3 4 5 6 

34. Suhted töökohal on pingelised 1 2 3 4 5 6 

35. Minu otsene juht innustab mind tööalaselt 1 2 3 4 5 6 
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Lisa B2. Stressikaardistamise tulemused 

Tabel B1. Töö nõuded 

Küsimuse 

nr 

 

Küsimus 

 

Keskmine 

9 Ma pean töötama väga intensiivselt 2,25 

6 Mulle antud tähtaegadest ei ole võimalik kinni pidada 3,87 

3 Erinevad osapooled nõuavad minult tööl vastuoluliste ülesannete 

täitmist 

3,53 

22 Mulle esitatud ajalised nõudmised on ebarealistlikud 4,33 

20 Ma pean töötama väga kiiresti 2,33 

18 Tunnen survet ületundide tegemiseks 3,87 

16 Ma ei saa teha piisavalt puhkepause 3,93 

12 Pean jätma osa tööülesandeid piisava tähelepanuta kuna mul on liiga 

palju tööd 

3,87 

Tabel B2. Suhted tööl 

Küsimuse 

nr 

 

Küsimus 

 

Keskmine 

5 Mind ahistatakse töökohal sõnade või tegudega 4,19 

34 Suhted töökohal on pingelised 3,5 

21 Tööga seotud olukordades esineb minu vastu suunatud vaimset või 

füüsilisi vägivalda või kiusamist 

4,31 

14 Töökaaslaste vahel esineb pingeid või vaenu 3,31 

Tabel B3. Roll 

Küsimuse 

nr 

 

Küsimus 

 

Keskmine 

4 Ma tean, mida teha, et oma tööülesandeid täita 4,5 

17 Ma mõistan kuidas minu töö seostub organisatsiooni üldiste 

eesmärkidega 

4,14 

13 Ma tean, mis on minu osakonna eesmärgid ja ülesanded 4,31 

11 Ma tean, millised on minu ülesanded ja kohustused 4,5 

1 Ma tean, mida minult tööl oodatakse 4,25 

Tabel B4. Muutuste juhtimine 

Küsimuse 

nr 

 

Küsimus 

 

Keskmine 

32 Ma tean, mida tööl tehtavad ümberkorraldused kaasa toovad 3,81 

28 Tööl tehtavad ümberkorraldused arutatakse töötajatega läbi 3,6 

26 Mul on piisavalt võimalusi küsida juhtidelt infot tööl tehtavate 

ümberkorralduste kohta 

3,69 
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Tabel B5. Kontroll 

Küsimuse 

nr 

 

Küsimus 

 

Keskmine 

30 Mul on võimalik oma tööaega paindlikult korraldada 3,25 

25 Mul on sõnaõigus selles osas, kuidas töötan 3,56 

2 Ma saan ise otsustada, millal teen puhkepausi 3,75 

19 Ma saan ise otsustada mida ma tööl teen 2,44 

15 Ma võin ise otsutada kuidas ma oma tööd korraldan 3,31 

10 Ma saan oma töötempo osas ise kaasa rääkida 3,19 

Tabel B6. Kolleegide toetus 

Küsimuse 

nr 

 

Küsimus 

 

Keskmine 

7 Kui tööl läheb raskeks siis töökaaslased aitavad mind 3,88 

31 Töökaaslased on valmis kuulama minu tööalaseid probleeme 3,63 

27 Töökaaslased suhtuvad minusse lugupidamisega, mida väärin 4 

24 Ma saan oma kolleegidelt abi ja toetust, mida vaja 4,38 
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Lisa C. Sisekliima mõõtmistulemused 

 

Tabel C1. Mikrokliima mõõtetulemused 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Päev 

 

 

Kellaaeg 

 

 

Mõõtmiskoht 

Mõõdetud parameetrid 

 

Temperatuur 

°C 

Õhu 

suhteline 

niiskus 

% 

Õhu 

liikumiskiirus 

m/s 

1 2 3 4 5 6 

 

 

 

 

 

N 

20.02 

 

H 

08:00 

S1 21,4 25,1 0,01 

S2 21,5 24,9 0,02 

S3 21,5 24,9 0,02 

S4 21,3 24,8 0,03 

 

L 

13:00 

S1 21,7 24,3 0,05 

S2 21,6 26,9 0,06 

S3 21,8 24,7 0,02 

S4 21,8 24 0,03 

 

Õ 

18:00 

S1 22,1 23,8 0,02 

S2 22,3 23,4 0,04 

S3 22,2 23,5 0,01 

S4 22,1 23,7 0,03 

 

 

 

 

 

R 

21.02 

 

H 

08:00 

 

S1 22,4 18,8 0,03 

S2 22,5 18,4 0,01 

S3 22,6 19,7 0,03 

S4 22,8 18,4 0,04 

 

L 

13:00 

S1 23,3 18,9 0,03 

S2 23,5 18,7 0,04 

S3 23,8 19,8 0,01 

S4 23,9 19,7 0,07 

 

Õ 

18:00 

S1 23,6 19,0 0,04 

S2 23,8 18,6 0,03 

S3 24,0 18,6 0,02 

S4 24,2 18,6 0,03 

 

 

 

 

 

E 

24.02 

 

H 

08:00 

S1 21,3 18,9 0,02 

S2 21,5 19,4 0,03 

S3 21,4 19,2 0,01 

S4 21,6 19,3 0,01 

 

L 

13:00 

S1 22,1 18,8 0,02 

S2 22,3 18,9 0,02 

S3 22,1 19,3 0,01 

S4 22,2 19,2 0,03 

 

Õ 

18:00 

S1 22,3 19,4 0,03 

S2 22,4 19,2 0,03 

S3 22,1 19,6 0,02 

S4 22,2 19,5 0,01 
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Tabel C1. Järg 

1 2 3 4 5 6 

 

 

 

 

 

T 

25.02 

 

H 

08:00 

S1 21,3 18,9 0,02 

S2 21,5 19,4 0,03 

S3 21,4 19,2 0,01 

S4 21,6 19,3 0,01 

 

L 

13:00 

S1 22,1 18,8 0,02 

S2 22,3 18,9 0,02 

S3 22,1 19,3 0,01 

S4 22,2 19,2 0,03 

 

Õ 

18:00 

S1 22,3 19,4 0,03 

S2 22,4 19,2 0,03 

S3 22,1 19,6 0,02 

S4 22,2 19,5 0,01 

 

Tabel C2. Valgustatuse mõõtetulemused 

Mõõte-

koht 

Töökoha valgustatus lx Keskmine 
lx 

Ühtlustegur 

Uo 1 2 3 4 5 

V1 367 439 341 434 461 408 0,84 

V2 420 384 379 364 423 394 0,92 

V3 579 577 541 432 460 518 0,83 

V4 751 691 862 832 729 773 0,89 

V5 624 584 636 717 777 668 0,87 

V6 413 326 350 446 548 417 0,78 

V7 391 394 410 418 428 408 0,96 

V8 403 380 316 312 341 350 0,89 

V9 444 455 513 511 454 475 0,93 

V10 417 430 441 330 383 400 0,83 

V11 265 272 340 319 383 315 0,84 

 

Tabel C3. Mürataseme mõõtetulemused 

 

 

 

Mõõtekoht Mõõtmine dB(A) Keskmine 

dB(A) 1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 6 7 

1 67,6 64,6 66,2 65,8 71,4 67,8 

2 67,9 65,7 68,7 64,3 63,0 65,6 

3 66,5 63,2 67,7 65,6 66,4 65,4 

4 64,4 63,6 61,8 64,2 65,6 63,3 

5 64,9 67,7 64,3 63,9 65,1 64,8 

6 64,3 63,9 66,8 67,9 66,2 65,3 

7 63,1 62,7 69,5 63,0 62,3 64,4 

8 70 64,6 63,5 65,9 62,6 65,4 

9 67,7 64,1 67,7 65,3 65,6 65,5 
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Tabel C3. Järg 

 

 

  

1 2 3 4 5 6 7 

10 63,5 62,8 63,1 63,9 68,4 64,1 

11 67 70,3 66,4 67,2 64,2 66,7 

12 69,3 67,8 71,7 66,1 65,5 67,9 

13 65 64,6 65,6 71,6 69,3 67,4 

14 67,9 69,4 66,7 68,6 65,8 67,1 

15 65,5 66,4 70,5 66,9 75,1 69,7 
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Lisa D. Kuulmiskaitsevahendite hindamisleht 

 

 

KUULMISKAITSEVAHENDITE 

HINDAMISLEHT 

 

Töötaja nimi: ............................................... 

Tabel 1. Hindamise tabel 

Kõrvatropid E-A-Rsoft 21 UVEX hi-com Ultrafit14 Ultrafit20 

Kasutamise 

mugavus 

ebameeldiv 

sobiv 

suurepärane 

ebameeldiv 

sobiv 

suurepärane 

ebameeldiv 

sobiv 

suurepärane 

ebameeldiv 

sobiv 

suurepärane 

Kaitse 

omaduste 

hindamine 

ebasobiv 

sobiv 

suurepärane 

ebasobiv 

sobiv 

suurepärane 

ebasobiv 

sobiv 

suurepärane 

ebasobiv 

sobiv 

suurepärane 

 

Millised kuulmiskaitsevahendeid olete nõus kasutama: 

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................  

 

 

Janor Soop 

04.02.2014 

  

 
 

 

 

E-A-Rsoft 21 UVEX hi-com Ultrafit14 Ultrafit20 

SRN: 21 dB(A) 

 

SRN: 24 dB(A) 

 

SRN: 14 dB(A) 

Korduvkasutatav 

(1x kuu) 

 

SRN: 20 dB(A) 

Korduskasutatav 

(1x kuu) 
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Lisa E. Lihtlitsentsi lõputöö salvestamiseks ja üldsusele kättesaadavaks tegemise 

vorm 

 

 

Mina, Janor Soop  

(isikukood 38912254214) 

 

1) annan Eesti Maaülikoolile tasuta loa (lihtlitsentsi) enda loodud lõputöö  

Antropomeetriliste ja konstruktsiooni parameetriliste tunnuste suhteseoste karakteristikud, 

mille juhendajad on Boris Reppo, Igor Kiiko 

1) salvestamiseks säilitamise eesmärgil, 

2) digiarhiivi DSpace lisamiseks ja 

3) veebikeskkonnas üldsusele kättesaadavaks tegemise eesmärgil  

kuni autoriõiguse kehtivuse tähtaja lõppemiseni; 

 

2) olen teadlik, et punktis 1 nimetatud õigused jäävad alles ka autorile;  

 

3) kinnitan, et lihtlitsentsi andmisega ei rikuta teiste isikute intellektuaalomandi ega 

isikuandmete kaitse seadusest tulenevaid õigusi.  

 

 

 

Lõputöö autor  ______________________________  

  allkiri 

 

Tartus, 20.05.2014  

                                                                                                                                                 

 

 

 


