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ABSTRACT

Välja, J. Working environment and work ability of instrumental musician. Master's thesis – Tartu:

EMÜ, 2014. 92 pages, 43 figures, 22 tables, format A4. In Estonian.

People daily happen to listen to the works created by various composers, performed by professional

instrumental musicians. However, those listening to the music may not understand the effects of the

orchestra  member’s  work,  the  indoor  climate  of  his/her  working  environment,  and  the

psychological risk factors that could eventually lead to damage to the musician’s health, and cause

his/her inability to work. The subject matter in question has been little researched in Estonia, while

the changes in the musicians’ work ability and the effect of different musical instruments of one

and the same type have not been researched at all. 

The objective of this research was to determine the risk factors present in the working environment

of instrumental musicians, and the physiological and psychological effects of their work, and assess

them. 

The study sample  comprised  instrumental  musicians  studying  and working in  Tartu,  and their

working environments. The assessment of the instrumental musicians’ working environment was

based on the results of a questionnaire completed by them. The working environment was assessed

based on the analysis of their working facilities and the measurement results of the indoor climate

parameters. The variation of muscle tone and elasticity, and the mobility of joints in body regions

most affected by their work was measured in order to assess the physiological and psychological

effects of  the instrumental  musicians’ work.  The changes in dynamometric  values,  induced by

playing music were assessed, and the difficulty level of the instrumental musicians’ work, their

energetic load and daily variation of their work ability was determined.

The research revealed that  they work in noisy environments.  Playing  stringed instruments  had

asymmetric effect on an instrumental musician’s muscle and joint functionality. The work of an

instrumental musician is averagely easy, and due to that the effect of more intensive performances

on  their  work  ability  is  underestimated,  that  in  longer  perspective  could  be  expressed  as

impediments  of  their  muscle  and joint  functions.  Instrumental  musicians  pay little  attention to

personal  prevention  activities.  Based  on  the  results  and  conclusions  of  the  research,  the

instrumental musicians were given recommendations for preventing and relieving health disorders

caused by their work environment and working processes.

Keywords:  String  players,  work  environment,  work  ability,  indoor  climate,  myotonometry,

energetic load, physical workload, motorical adeptness, musculoskeletal state, asymmetric effect,

risk assesment, assaying effect.
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SISSEJUHATUS

Olenemata  nüüdisaja  muusika  žanrite  ja  esitamisvahendite  mitmekesisusest omab

instrumentaalne muusika märkimisväärset osatähtsust. Kuigi elame arenevas keskkonnas,

kus  muusikute  esitatav  looming  muutub,  siis  klassikalised  muusikainstrumendid  on

üldjoontes samasugused, kusjuures on instrumentide kujundusel arvestatud eelkõige nende

kõlaga,  jättes  musitseerimismugavuse  teisejärguliseks.  Käesolevas  töös  uurimise  alla

võetud klassikaliste keelpillide mängijate instrumendid (viiul, vioola, tšello ja kontrabass)

on oma disaini ning nendega musitseerimise motoorika poolest püsinud samalaadsed mitu

sajandit.  Kontsertide  külastajad  ei  pruugi  mõista,  et  orkestrandid  on  oma  tööst  ja

töökeskkonnast tingituna ohustatud nii sisekliima, füsioloogiliste, kui ka psühholoogiliste

ohutegurite poolt, mis võivad viia tervisekahjustuste ja töövõimetuseni.

Instrumentaalmuusiku töökeskkonda ja töövõimet  on võimalik  hinnata  töökeskkonna ja

musitseerimise analüüsi järgi, tuginedes seejuures nii muusiku subjektiivsele hinnangule

kui ka mõõtmistulemustele, nagu näiteks helirõhu mõõtmine, müomeetria ja goniomeetria.

Töökeskkonna  hindamisel  tuleb  lähtuda  erinevatest  töökeskkonna  ohuteguritest,  nagu

näiteks  füüsikalised,  bioloogilised  ja  psühholoogilised  ohutegurid  ja  neile  esitatavatest

nõuetest  ning  neist  tingitud  tervisehäiretest.  Antud  uurimustöös  on  välja  jäetud

bioloogiliste ja keemiliste ohutegurite hindamine, kuna uuritavas valdkonnas ei oma need

kindlaksmääratavat  rolli.  Musitseerimisega  seonduva  hindamisel  tuleb  analüüsida  töö

tegemisega  seonduvaid  parameetreid  ning  töö  tegemise  mõju  instrumentaalmuusikule.

Mitmeid  parameetreid  tuleb  analüüsida  eraldiseisvalt  nii  orkestris  kui  ka  väiksemas

koosseisus ja üksinda musitseerides.

Uurimistöö  on  jaotatud  viieks  osaks.  Esimeses  peatükis  kirjeldatakse  teemakohase

kirjanduse  põhjal  töökeskkonna  ohutegureid  koos  neile  esitatavate  nõuetega  ning  neist

tingitud  tervisehäireid,  tuues  ühtlasi  välja  ka  instrumentidega  musitseerimise  mõju

muusikule koos töö mõju määramise meetoditega.

Töö teises peatükis on esitatud uurimistöö eesmärk ja ülesanded.

Kolmandas peatükis on välja toodud uurimisobjekt ja subjektid ning on koostatud eesmärgi

saavutamiseks  metoodika,  kus  on  kõik  teostatavad  meetodid  välja  toodud  eraldi

alapeatükkidena.
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Neljandas  peatükis  on  esitatud  ankeetküsitluse  ja  sisekliima  mõõtmiste  tulemused

orkestrantide  töökeskkonna  kohta.  Lisaks  on  antud  töökeskkonna  hinnang,  lähtudes

töökeskkonnale esitatavatest nõuetest.

Viimases  peatükis  on  esitatud  orkestrantide  ankeetküsitluse  ja  erinevate  tööd

iseloomustavate mõõtmiste tulemused, mille abil on määratud keelpillidega musitseerimise

mõju  muusikutele.  Lisaks  on  välja  toodud  erinevate  instrumentidega  musitseerimisest

tingitud töövõime muutus.

Töö kokkuvõttes on esitatud olulised järeldused ning soovitused instrumentaalmuusikute

töökeskkonna ja musitseerimismetoodika parendamiseks ja edaspidisteks uuringuteks.

Uurimistulemused on avaldatud konverentsil:

Välja,  J.  Keelpillimängu  mõju  hindamine  müomeetria  alusel. VIII  magistrantide

teaduskonverents „Inimene ja tehnoloogiad“. 17.04.2014. Tartu, EMÜ tehnikainstituut.
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1. TEEMAALASE KIRJANDUSE ÜLEVAADE

1.1. Orkestrandi töökeskkonna ohutegurid ja neile esitatavad nõuded

Töökeskkonnas,  ehk  inimese  töötamise  ümbruses,  toimivateks  ohuteguriteks  loetakse

füüsikalisi,  keemilisi,  bioloogilisi,  füsioloogilisi  ja  psühholoogilisi  tegureid,  mis  võivad

ohustada  töötaja  või  muu  töökeskkonnas  viibiva  isiku  elu  või  tervist.  Töökeskkonna

füüsikaliste ohutegurite parameetrid ei tohi ületada piirnorme. Piirnormideks nimetatakse

ohuteguri  parameetri  ajaühikus  mõõdetud  keskmist  väärtust,  mis  mõjudes  8-tunnise

tööpäeva  ning  40-tunnise  töönädala  jooksul  ei  põhjusta  töötajale  tervisekahjustust.

Töökeskkonnas  peab  olema  normidele  vastav  mikro-  ja  parakliima. Töökeskkonna

piirnormid ja nende mõõtmise korra on kehtestanud Vabariigi Valitsus. Kui töökeskkonna

ohutegurite parameetreid ei ole võimalik viia vastavusse kehtestatud piirnormidega, siis on

tööandjal kohustus anda töötajatele isikukaitsevahendeid [1].

Töökeskkonna  mikrokliima  all  mõistetakse  tootmis-  või  muu  töise  tegevusega  seotud

ruumi  õhu  meteoroloogilisi  näitajaid  nagu  õhu  temperatuur,  niiskus  ja  liikumiskiirus,

samuti  ka  piirdekonstruktsioonide  ja  tehnoloogiliste  seadmete  temperatuuri  ja

soojuskiirgust.  Optimaalse  mikrokliima  all  peetakse  silmas  mikrokliima  näitajate

kombinatsiooni,  mis  tagab  inimorganismi  oleku  pingestamata  soojusregulatsiooni,

säilitades  soojatunde ja  luues  eeldused kõrgeks  töövõimeks.  Lubatavaks  mikrokliimaks

nimetatakse aga mikrokliima näitajate kombinatsiooni, mis pikaajalise või süstemaatilise

toime korral inimesele võib esile kutsuda mööduvaid ja kiiresti normaliseeruvaid nihkeid

tema organismi soojusregulatsioonis, mis ei välju kohanemisvõime piirest [2].

Parakliima  all  mõeldakse  muude  tingimustega  kaasnevat  elektromehhaanilise  lainetuse

keskkonda,  õhu  saastatust,  õhu  keemilist  koostist,  valgust  ehk  valgustihedust,  müra,

radiatsiooni ja õhu gaasilist molekulaarkoostist ning selle keemilist koostist [3].

Üldiselt  töötavad  instrumentaalmuusikud  siseruumides,  kuid  tuleb  ette  ka  esinemisi

välitingimustes. Muusikud on tihtipeale ohustatud valju ning segava müraga nii proovides

kui ka esinemistel. Ühtlasi on muusikud olukorrast tingituna sunnitud töötama üksteisele

väga lähedal [4]. Muusikute töötingimuste kirjeldamisel on põhiliselt tähelepanu pööratud

just  mürale,  kuid  tahaplaanile  on  jäänud  sisekliima  hindamine  ning  pillimänguga

kaasnevad füsioloogilised ja vastutusest tingitud psühholoogilised ohutegurid.
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1.1.1. Füüsikalised ohutegurid

Töötervishoiu  ja  tööohutuse  seaduses  on  füüsikaliste  ohuteguritena  välja  toodud müra,

vibratsioon,  ioniseeriv  kiirgus,  mitteioniseeriv  kiirgus,  elektromagnetväli,  õhu liikumise

kiirus, õhutemperatuur ja -niiskus, kõrge või madal õhurõhk, masinate ja seadmete liikuvad

või  teravad  osad,  valgustuse  puudused,  kukkumis-  ja  elektrilöögioht  ning  muud

samalaadsed tegurid [1]. 

Müra on ebameeldiv, häiriv või muul viisil inimese tervist ja heaolu kahjustav heli, mis

koormab või kahjustab organismi kas füüsiliselt või psüühiliselt [5]. Müra võib kahjustada

kuulmist nii siis, kui instrumentidega tehakse väga tugevat häält lühikest aega, kui ka siis,

kui nõrgemat müra tekitatakse pikemat aega. Helitugevus peaks olema vastavuses ruumi

suurusega,  muusikute  arvu  ja  muusika  iseloomuga.  Muusikutele  peaks  olema

esinemiskohas piisavalt ruumi, et nad ei peaks esinema üksteisele liiga lähedal. Harjutades

on soovituslik mängida vaiksemalt [6]. Töötajale mõjuva müra päevane kokkupuutetase ei

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

137 dB(C). Juhul kui töötaja müraga kokkupuute tase ületab 80 dB(A) või tipphelirõhk

135 dB(C),  siis  tuleb  rakendada  müra  mõju  vähendavaid  abinõusid.  Müra  mõõtmisel

peavad mõõtetulemused olema tõendatult  jälgitavad ning müra mõõtmiseks  kasutatavad

seadmed  ja  mõõtemeetodid  peavad  olema  sobivad  kasutamiseks  konkreetsetes

müratingimustes [7]. 

Vibratsiooniks  nimetatakse  tahke  keha  võnkumist.  Kokkupuuteviisi  alusel  jaotatakse

vibratsioon  töökeskkonnas  üldvibratsiooniks  ja  kohtvibratsiooniks.  Kohtvibratsiooniks

nimetatakse  vibratsiooni,  mille  puhul  see  mõjutab  peamiselt  mingit  kindlat  jäset.  See

tähendab  enamasti,  et  vibreerivast  objektist  hoitakse  kinni  käega  või  vibreeriv  ese  on

kinnitatud inimese külge. Vibratsiooni enim iseloomustavaks mõõtühikuks on kiirendus,

ehk  meetrit  sekund-ruudu  kohta,  mida  tähistatakse  m/s2  [8].  Instrumentaalmuusikud

puutuvad kokku kohtvibratsiooniga instrumentidel musitseerimisel tekkivate helivõngetest

tingitud instrumendi vibratsiooniga.  Töötaja kohtvibratsiooniga päevase, ehk 8-tunnisele

võrdlusperioodile  taandatud  ekspositsiooni  kokkupuute  piirnorm on 5,0 m/s2. Juhul  kui

päevane kokkupuude kohtvibratsiooniga ületab 2,5 m/s2, tuleb rakendada vibratsiooni mõju

vähendavaid abinõusid.  Kohtvibratsiooni mõõdetakse kolme risttelje suunas ning mitme

kokkupuutepunkti mõõtmisel määratakse kokkupuute tase kõrgeima taseme järgi [9].
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Tööruumide  sisekliima  koosneb kolmest  põhikomponendist:  õhu temperatuur,  suhteline

niiskus ja liikumiskiirus.  Tööruumide sisekliima norme ei ole praeguseks hetkeks enam

õigusaktidega  määratletud,  kusjuures  alates  01.01.2010  on  tunnistatud  kehtetuks

sotsiaalministri 28. detsembri 1995 määrus nr 66 „Tööruumide mikrokliima tervisekaitse

normid  ja  eeskirjad.  TKNE-5/1995 “  [10].  Hetkel  kehtivas  töötervishoiu  ja  tööohutuse

seaduses käsitletakse töökoha sisekliimat, kui õhu temperatuuri, niiskust ja liikumiskiirust,

peavad olema tööülesande täitmiseks sobivad, tagada tuleb töökohtade varustatus värske

õhuga.  Sobiva  sisekliima  määramisel  tuleb  arvestada  töötajate  arvu  ruumis,  töötajate

vaimset  ja füüsilist  koormatust,  tööruumi suurust,  kasutatavate  töövahendite  spetsiifikat

ning tehnoloogilise protsessi laadi [1]. Sisekliimaks ettenähtud väärtused on välja toodud

standardist EVS 839:2003, kus on ruumid liigitatud ka soojusliku mugavuse klassidesse.

Instrumentaalmuusikute töökeskkonnale sarnanevad enim tabelis 1.1 välja toodud hoone

tüüpidele sisekliimat mõjutavate tegurite normväärtused. Välistemperatuuri tõusmisel üle

22  °C võib A- ja B-klassi hoonetes normitud ruumiõhu temperatuur ületada 5  °C võrra

maksimaalselt  5  tundi  ööpäevas,  C-klassi  puhul  vastav  piirang  puudub.  Ruumiõhu

suhteline  niiskus  peab  suvisel  perioodil  jääma  piiridesse  30 %...70 %  ning  talvel

25 %...45 % [11].

Tabel 1.1. Erinevat tüüpi ruumide sisekliimat mõjutavate tegurite normväärtused [11]

Ruumi
tüüp

 Pindala
inimese

kohta m2

Soojus-
liku

mugavuse
klass

Õhu temperatuur 
°C

Õhu suurim
liikumiskiirus m/s

Vajalik õhuvahetus 
l/s

Suvel Talvel Suvel Talvel Inimese
kohta

Põranda
m2 kohta

Konve-
rentsi-
ruum

2,0 A
B
C

24,5±0,5
24,5±1,52
24,5±2,5

22,0±1,0
22,0±2,02
22,0±3,0

0,18
0,22
0,25

0,15
0,18
0,21

12
9
5

6,0
4,3
2,4

Audi-
toorium

0,7 A
B
C

24,5±0,5
24,5±1,52
24,5±2,5

22,0±1,0
22,0±2,02
22,0±3,0

0,18
0,22
0,25

0,15
0,18
0,21

11
7
4

16,0
11,0
6,4

Kohvik,
Restoran

1,4 A
B
C

23,5±0,5
23,5±1,52
23,5±2,5

20,0±1,0
20,0±2,52
20,0±3,5

0,16
0,20
0,24

0,13
0,16
0,19

11
8
5

8,0
5,7
3,2

Valgustatust peetakse töötaja tööviljakuse üheks oluliseimaks mõjutajaks. Pimedas ruumis

töötades silmad väsivad, väsib ka töötaja ning tema kasutegur väheneb. Piisavalt pikk töö

halbades  valgustingimustes  võib  põhjustada  püsiva  nägemiskahjustuse.  Nägemiskahjus-

tuste vältimiseks on tarvis teada, kui suur on töötaja tööpinna ning selle ümbruse tegelik

valgustatus ja kuidas erineb see etteantud normatiividest vastavasisulisele tööle. Normide
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järgi  on  tööpinna,  kus  toimub  kirjatöö  vms,  valgustatus  vähemalt  500  lx.  Ruumi

üldvalgustatus, ehk tööpiirkonna ümbruse valgustatus peab olema vähemalt 300 lx, mis on

ligikaudu  70  %  tööpinna  valgustatusest.  Loomulikult  oleneb  valgustatuse  nõue

tööülesandest ja päevaajast, kuid igal juhul peab töötajale olema tagatud piisav valgustatus

nägemisülesande  täitmiseks,  milleks  on  vähemalt  200  lx  pideva  töö  piirkonnas  [12].

Instrumentaalmuusikutele on piisav valgustus oluline, kuna noodilehtedele on mahutatud

võimalikult palju infot, et vältida lehtede keeramist. Ühtlasi on noodistatiivid ka kaugemal

mugavast lugemiskaugusest, kuna muusiku ja noodistatiivi vahele peab jääma ka mängitav

instrument.  Oluline  on  ka,  et  valgustatud  poleks  liiga  intensiivne,  mis  põhjustaks

peegeldumist instrumentidelt. Standardites kehtestatud valgustatusenormid muusikutele on

esitatud tabelis 1.2.

Tabel 1.2. Valgustatusnormid instrumentaalmuusikute töökeskkonnale [13]

Ruumi tüüp Valgustatuse
norm lx

Peegeldustegur Valgustatuse
ühtlus

Märkus

Harjutusruum 300 22 0,6 ̶

Lava 300 25 0,4 Põrandalt mõõdetuna

Orkestri koosseisus kasutatakse kontserdilava valgustamiseks kuni kümne meetri kõrguse

lae  all  rippuvaid  suunatavaid  valgusteid,  see-eest  välditakse  orkestriaugus  igasugust

valguse kasutamist ning valgustatus piirdub vaid õrnade kohtvalgustitega noodistendidel. 

1.1.2. Füsioloogilised ohutegurid

Füsioloogiliste  ohutegurite  all  käsitletakse  füüsilise  töö  raskust,  sama  tüüpi  liigutuste

kordumist  ning  üleväsimust  põhjustavaid  sundasendeid  ja  -liigutusi  töös  ning  muid

samalaadseid  tegureid,  mis  võivas  viia aja  jooksul  tervisekahjustuseni.  Suure  füüsilise

töökoormuse, pikaajalises sundasendis töötamine või monotoonse töö puhul on kohustatud

tööandja  võimaldama  tööpäeva  või  töövahetuse  jooksul  töötajale  teha  tööaja  sisse

kuuluvaid  vaheaegu [1].  Instrumentaalmuusikute  töös  tuleb  ette  nii  istudes  kui  seistes

tehtavat  tööd.  Põhiliseks  probleemiks  on  aga  pigem  kehalihaste  töö  asümmeetria,

sundasendid ja korduvad liigutused. Keelpillimängijate vasak käsi, mis hoiab instrumenti,

teeb staatilisemat ja parem käsi, ehk poognakäsi, dünaamilisemat tööd. Keelpillimängijate

instrumentide hoidmis- ja mängimisasendid on välja toodud lisas A. 
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Istudes tehtava töö puhul on esmaoluline istumisaluse kuju, kõrgus ja istumisasend. Istuva

töö peamiseks  mõjuks tervisele  on tugiliikumisaparaadi  probleemid,  mille  põhjusi  võib

otsida  töökoha,  iseäranis  mööbli,  töövahendite  ning  tööülesannete  omavahelisest

sobimatusest.  Istuv  töö  võib  põhjustada  lihasevaevusi,  mis  tulenevad  enamjaolt

pikaajalisest  samas  asendis  viibimisest.  Levinuimad  on  valud  kaela-  ja  õlapiirkonnas,

alaselja  vaevused,  randmete  ja  käsivarte  väsimine.  Põhjuseks  on üldiselt  töövahendi  ja

tooli  mitteloomulik  asend  ehk  töökoha  mittevastavus  töötaja  kehalistele  iseärasustele.

Istuva asendiga kaasnevad ka sellised ohud nagu kõhukinnisus, veenilaiendid, rühihäirete

teke,  seljavalud  ning  naistel  vaagnapõhja  lihaste  lõtvumise  tõttu  väikevaagna  elundite

allavajumine, mis võib põhjustada emaka väärasendite kujunemist. Kuigi istuv töö nõuab

kehalt  vaid  minimaalseid  liigutusi,  sunnib  kehaasendi  säilitamine  tööle  mitmeid

lihasgruppe, mis  peale  pikki tunde kestva puhkepausideta  töö tulemusena väsivad [14].

Istmete  projekteerimisel  tuleb  kombineerida  istme  valmistamise  teadus  ka  kunstiga.

Valmistamise puhul tuleb arvestada antropoloogiaga, biomehaanikaga ja mugavusega, kuid

ei tohi ära unustada kunstilist stiili, sest kui muusikud esinevad, siis peaksid olema nende

toolid ühesugused ja atraktiivsed [15]. Kuna instrumentaalmuusikute töö istudes ei toimu

laua  taga,  selga  toetatakse  vaid  puhkehetkel  ning  puuduvad  ka  muud  täiendavad

tasapinnast  tulenevad  tegurid,  siis  põhiline  istumisaluse  hindamise  kriteerium  on  tooli

kõrgus ja istmepõhja iseloomustavad tegurid, nagu näiteks sügavus, polsterdus, materjal ja

istumisserva kumerus.

Instrumentaalmuusikutel  mitmetel  põhjustel  oli  kalduvus  alaselja-,  ülaselja-,  kaela-,

ülajäsemete-  ja  luu-lihaskonna  vaevustele.  Alaseljavaevuste  päritolu  on  enamjaolt  üsna

raske täpselt määratleda, sest nende tekkimiseks on mitmeid põhjusi. Riskitegurid võivad

olla  nii  individuaalsed,  nagu  vanus,  sugu,  kehaehitus,  passiivne  elustiil,  kui  ka  tööst

tingitud sagedased liigutused, mis nõuavad eelkõige ülakeha kallutamist ja pööramist või

staatilised ja/või pikaajalised asendid [16]. 

Kaela-  ja  ülajäsemete  vaevused,  mis  on  ühtlasi  kõige  levinum  kutsehaigus  Euroopas

paljudel erinevatel elualadel töötajatel, tulenevad enamjaolt töökohal tehtavatest käelaba ja

käsivarre korduvliigutustest ning vibreerivatest tööriistadest. Mõned tööga seotud kaela- ja

ülajäsemete probleemid tekivad maksimaalse jõu järsul rakendamisel, kuid enamjaolt on

nad  tingitud  korduvatest,  näiliselt  mõõdukal  jõu  rakendamistest  pikema  aja  jooksul.

Sellised  probleemid  tingivad  lihasväsimuse,  kaela-  ja  ülajäsemete  pehmete  kudede

mikroskoopilise kahjustuse ning kaela- ja ülajäsemete vaevuse, viies isiklike kannatusteni.
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Kaela-  ja  ülajäsemete  vaevuste  riskiteguriks  instrumentaalmuusikutel  on  eelkõige

korduvliigutused,  kus  kasutatakse  samu  liiges-  ja  lihasgruppe,  ja  anatoomilis-

füsioloogiliselt  ebasobiv  tööasend,  mis  on  tingitud  instrumendi  hoidmisest.  Kaela-  ja

ülajäsemete  vaevuste  tekkevõimalust  suurendavad  kaela  ja  õlavöötmes  tööasendid,  kus

kehaosade raskust või  hoitavaid esemeid on vaja toetada,  eriti  ülestõstetud kätega ning

korduv  käte  tõstmine  või  pea  pööramine  küljele.  Kaela-  ja  ülajäsemete  vaevuste

tekkevõimalust suurendavad randmete ja käelabade piirkonnas esemete kokkupressimine,

ebaloomulikud randmeasendid ja korduvad randmeliigutused. Töökeskkonna seisukohalt

soodustavad kaela- ja ülajäsemete vaevuste teket ka töökoha halb planeering, ülemäärane

kuumus või jahedus ning kõrge müratase, mis tekitab kehas pingeid. Organisatsioonilistest

ja  psühhosotsiaalsetest  teguritest  võivad  instrumentaalmuusikul  soodustada  kaela-  ja

ülajäsemete  vaevusi  monotoonne  või  tempokas  töö  ja  kontrolli  puudumine  täiendavate

tööülesannete üle [16]. 

Euroopas  kõige  levinuimaks  tööga  seotud  terviseprobleemiks  saab  nimetada  luu-

lihaskonna  vaevuseid.  „Ligi  24%  EL-25  töötajaist  kannatab  seljavalu  ja  22%  kurdab

lihasvalusid“ [16]. Isiklike kannatuste ja sissetuleku vähenemise vältimiseks on võimalik

luu-lihaskonna  vaevusi  ennetada  tööülesannete  hindamise  ning  ennetusabinõude

rakendamise ja nende tõhususe kontrollimise teel. „Tööga seotud luu-lihaskonna vaevused

on  tööst  või  vahetu  töökeskkonna  mõjust  tingitud  või  nende  tõttu  halvenevad  lihaste,

liigeste,  kõõluste,  sidemete,  närvide,  luude ja kohaliku  vereringe häired.  Enamik tööga

seotud  luu-lihaskonna  vaevusi  on  kumulatiivsed  ning  tulenevad  suure  või  väikese

intensiivsusega  koormuse  korduvast  talumisest  pika  aja  jooksul“  [16].  Põhilised  luu-

lihaskonna vaevused on seotud selja, kaela, õlgade ja kätega. Üldiselt ei ole luu-lihaskonna

vaevused konkreetselt määratletavad, sest nad tekitavad lihtsalt valu ja ebamugavustunnet

ning  konkreetsed  vaevuste  selged  nähud  puuduvad,  kuid  mõningatel,  nagu  näiteks

randmetunneli  sündroomil,  on konkreetselt  määratletud  nähud ja  sümptomid.  Tegureid,

mis  võivad  luu-lihaskonna  vaevusi  võimendada  on  mitmeid,  sealhulgas  nii  füüsilised,

füüsikalised,  biomehaanilised,  organisatsioonilised,  psühhosotsiaalsed,  individuaalsed  ja

isiklikud,  seejuures  võivad  mainitud  tegurid  toimida  nii  eraldi  kui  ka  koosmõjus.

Füüsilisteks  ja  füüsikalisteks  luu-lihaskonna  vaevusi  võimendavateks  teguriteks  on  jõu

rakendamine  tööriistade  kasutamisel,  liigutuste  kordamine,  ebamugavad  ja  staatilised

asendid, nagu näiteks käte hoidmine õlgadest kõrgemal või kestev istumine või seismine,

vibratsioon  ja  kõrge  müratase,  mis  põhjustab  kehalist  pinget.  Luu-lihaskonna  vaevusi
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võimendavateks  organisatsioonilistest  ja  psühhosotsiaalsetest  teguritest  mängivad

instrumentaalmuusikute puhul olulist rolli keerukas töö, kontrolli puudumine tööülesannete

üle ja vähene iseseisvus ning rutiinne, monotoonne või kiire tempoga töö. Luu-lihaskonna

vaevuste  tekkimist  võivad  soodustada  ka  mitmed  individuaalsed  tegurid,  nagu  näiteks

varasemad haigused, kehaline võimekus, vanus, ülekaalulisus ja suitsetamine [16].

Silmade väsimus või pinge silmades piirdub enamjaolt vaid ebamugavustundega ega oma

üldjuhul  tõsiseid  tagajärgi.  Enamjaolt  võimaldavad  silmade  väsimust  leevendada  ja

ennetada lihtsad ettevaatusabinõud nii kodus, tööl kui õues. Mõningatel juhtudel vajavad

silmade väsimusest tulenevad häired ka meditsiinilist lähenemist. Silmade väsimust võib

pidada tõsisemaks probleemiks, kui on tunda püsivat ebamugavustunnet, topeltnägemist,

nähtavuse muutust  või  sellega  on võimalik  seostada peavalusid.  Silmade väsimist  võib

põhjustada mistahes tegevus, kus on vaja teha silmadega intensiivset tööd, nagu näiteks

lugemine, kirjutamine või autoga sõitmine. Silmade väsimist soodustavad ka mittesobivad

valgustingimused.  Silmade  väsimise  sümptomiteks  on  valulised  või  ärritatud  silmad,

fokuseerimishäired, kuivad või märjad silmad, hägune või topeltnägemine ning suurenenud

tundlikus valgusele.  Silmade väsimusest tingitud nägemise kahjustuste vältimiseks tuleb

reguleerida  valgustaustaset  nii,  et  see  oleks  küllaldane,  kuid  ühtlasi  mitte  pimestav  ja

pindadelt liigselt peegeldav, iga 20 minuti lugemise kohta vaadata vähemalt 20 sekundit

kaugusesse, teha puhkepause, hoida väsinud silmadel niisket rätikut, kasutada vajadusel

silmatilku  ning  tagada  tolmuvaba  ja  normaalse  õhuniiskusega  tööruum [17].  Nägemise

kahjustuste ja silmade väsimusest hoidmiseks tuleb ennetavalt toituda pigem värsketest ja

mahlasematest, kui rasvastest toiduainetest ning vältida suitsetamist [18].

Füsioloogiliste ohutegurite leevendamiseks on oluline puhkepauside tegemine töö vältel.

Puhkepausid sõltuvad töö iseloomust ning töötajast, lihaskanguste puhul tuleks teha peale

igat  20 minutilist  töötamist  10-minutiline  puhkepaus.  Eelnevate  kaebusteta  on  mõistlik

eelistada lühemaid pause lühema töötamistsüklite järel, näiteks 7-sekundiline paus peale

5 minutilist  tööd või 5-minutiline paus peale 35 minutilist  tööd. Samuti on oluline teha

pauside ajal liigeseid ja lihaseid lõdvestavaid ja venitavaid harjutusi, mis aitavad vältida

tehtaval tööl tekkivaid lihas- ja liigesvaeguseid [19].
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1.1.3. Psühholoogilised ohutegurid

Psühholoogilisteks  ohuteguriteks  on  monotoonne või  töötaja  võimetele  mittevastav  töö,

halb töökorraldus ja pikaajaline töötamine üksinda ning muud samalaadsed tegurid, mis

võivad  aja  jooksul  põhjustada  muutusi  töötaja  psüühilises  seisundis.  Töötaja  vaimse

ülekoormuse  vältimiseks  peab  tööandja  kohandama  töö  töötajale  võimalikult  sobivaks.

Tööülesannete  määramisel  peab  arvestama  töötaja  vaimseid  ja  ealisi  iseärasusi,  tema

töövõime  muutumist  tööpäeva  jooksul  ning  pikaajalist  üksinda  töötamist  [1].  Isegi

professionaalsetel  orkestrimuusikutel  esineb  stressi  ja  rohkemat  kortisooli  vabanemist

kontsertipäevadel.  On  ka  leitud  [20],  et  müeloperoksidaasi  ensüüm,  mis  tekitab  ka

kardiovaskulaarseid  haigusi,  mängib  olulist  rolli  muusikute  stressi  puhul.

Müeloperoksidaasi ensüümi eraldumine sõltub suuresti emotsionaalsest olukorrast, sest hea

tuju  vähendab  selle  ensüümi  eraldumist  [20].  Instrumentaalmuusikute  põhiliseks

stressiallikaks võib pidada vastutust, sest peenmotoorika seisukohast on tegu väga raske

tööga,  kus väiksemgi eksimus on selgelt  tajutav ning võib rikkuda terve heliteose ning

seejuures ei mõju eksimused hästi mainele ja karjäärile. 

1.2. Töökeskkonnast tingitud tervisehäired

Tervist kahjustav füüsiline töö, mis mõningatel juhtudel kujuneb krooniliseks valuks või

kutsehaiguseks, kujuneb üldjuhul kahel erineval moel. Esimesel juhul tekitab trauma või

vigastuse  saadud  õnnetusjuhtum,  mida  võib  olla  üsna  raske  diagnoosida.  Tihtipeale  ei

tegeleta  sellise  juhtumiga  adekvaatselt,  lühendades  töövõimetusest  tingitud  tööst  eemal

olemise  aega,  piirates  seeläbi  vigastusest  täielikuks  taastumiseks  kuluvat  aega.  Sellisel

juhul viib muutunud tingimustes harjutamine suurema rõhu isiklikule vastutusele vigastuse

üle  ja  järkjärgult  süveneva  juhuti  esineva  või  alalise  valu  puhkemisele,  mis  saadab

instrumentaalmuusikut  kogu  karjääri  vältel.  Lisanduvad  vigastustega  õnnetusjuhtumid

võimendavad valu veelgi kuni karjääri lõpuni. Teiseks juhuks, mida muusikud ühtlasi ka

rohkem välja toovad, on valu ja lihasluukonna häirete järkjärguline tekkimine aja jooksul,

mis  on  tingitud  püsivast  sama  riskiteguri  mõjust  (ebamugav  asend,  pingeline

liigutustegevus, harjutamised, väsimus ja stress). Sellised sümptomid võivad mõningatel

juhtudel kujuneda kroonilisteks, mis mõjutavad nii karjääri kui ka eraelu [21]. 
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Instrumentaalmuusikud  kuuluvad  riskigruppi,  keda  ohustavad  korduvatest  liigutustest

tingitud vigastused. Märkimisväärsel hulgal muusikutest kujuneb füüsiline tervisekahjustus

oma instrumendi mängimise tagajärjel ning kui nad on ka arvutikasutajad, siis suureneb

risk  riskitegurite  ühilduvuse  tõttu,  muutes  ühtlasi  kahjustusi  keerulisemaks.

Instrumentaalmuusikute vigastused omavad tihtipeale arvutitöö ülekoormusega töötajatega

sarnaseid sümptomeid.  Enamlevinud vigastusteks  ja  haigusteks  instrumentaalmuusikutel

on  randmekanali  sündroom,  tendiniit  (e.  kõõlusepõletik)  ja  bursiit  (e.

sünoviaalpaunapõletik),  tenosünoviit  (e.  kõõlustupepõletik),  tendinoos,  torakaalava  (e.

rindkereava) sündroom, müofastsiaalne sündroom, kubitaalne (e. küünarvarre) sündroom

ning  nimetissõrme  kangus.  Erinevate  instrumentidega  musitseerimise  juures  esineb  ka

muid  probleeme,  kaasaarvatud  kuulmiskahjustus  või  oimuluu-alalõualuu  liigese  haigus.

Vale  mängimisasend,  ebaergonoomiline  tehnika,  liigne  jõurakendamine,  ülekoormus,

stress ning ebapiisav puhkus soodustavad krooniliste haiguste teket, mis põhjustavad tõsist

valu, töövõimetust ning karjääri lõppu. Kuigi mainitud probleemid on muusikute seas üsna

levinud,  on  need siiski  välditavad.  Tänu  ennetusmeetodite  ja  meditsiini  arenemisele  ja

rakendamisele on võimalik pääseda kutsehaigusest või taastada musitseerimisvõime [21,

22, 23].

Üldjuhul kogevad instrumentaalmuusikud kõõlusepõletikku esmalt terava valuna mingist

kindlast  punktist  randmel,  küünarnukil  või  pöidla  jalamil.  Seda  iseloomustatakse  kui

põletavat  valu,  mis  teatavatel  juhtudel  annab  tunda  vaid  mõjutatud  kehaosa

kindlasuunalisel  liikumisel,  kuid  raskematel  juhtudel  ka  kui  lakkamatut  valu.  Erinevalt

lihtsamatest  lihaspingetest  kaldub  kõõlusepõletik  püsima  pikemat  aega.  Kui

kõõlusepõletikuga ei  tegeleta  aegsasti,  võib see kujuneda suureks probleemiks,  tingides

kuudepikkuse intensiivse valu ning vahel ka täieliku töövõime kaotamise [24].

Keelpillimängijad  on unikaalsed  oma parema ja vasaku kehapoole  vigastuste  erinevuse

poolest.  Instrumentidest  ja  nendega  musitseerimisest  on  tingitud  muusikute  keha

asümmeetriline töö, mis viib erinevusteni kaela ja ülajäsemete lihaste arengus. Põhilised

kehapiirkonnad ja lihased, mis mõjutavad musitseerimist, kuid mitte otseselt on selg, pea ja

kael ning kõhu- ja hingamislihased. Sõltuvalt sellest, kas muusik mängimise ajal istub või

seisab, tuleb vaatluse alla võtta kas alaselg või alajäsemed. Aastatepikkune keelpillimäng

suurendab ka oimuluu-alalõualuu liigese haiguste  ja randmekanali  sündroomi tekkimise

võimalust [25].
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Keelpillimängijate tervisehäired tulenevad üldjuhul instrumendi hoidmise asendist. Viiuli

ja vioola puhul hoitakse vasakul kehapoolel instrumenti õla ja lõua vahel nii, et vasak käsi

saaks  vabalt  liikuda  pillikaelal.  Selline  staatiline  lihaskokkutõmme  soodustab

müofasiaalset kaelavalu,  oimuluu-alalõualuu liigese haiguste ja  torakaalava (rindkereava)

sündroomi  tekke  ohtu.  Lisaks  sellele  tekitab  kaela  vasakus  pooles  pinget  mängimisel

sõrmede vaatamine, mis samuti soodustab mainitud haiguste tekke ohtu. Erinevate nootide

ja  vibrato  mängimisel  kasutatakse  enim randme ja  küünarvarre  lihaseid.  Lisaks  teevad

sõrmed  selle  tarbeks  tööd  konksukujulises  asendis,  mis  on  tüüpiliseks  randmekanali

sündroomi tekitavaks asendiks ja sõrmepainutajalihaste närvi põletiku soodustajaks. Parem

käsi hoiab ja liigutab poognat mille käigus liigutatakse kätt paremast õlast mitmes suunas,

mis  võib  põhjustada  rotaatormanseti  lihaste  kõõluste  põletikku,  kui  pinget  õlast  ei

vabastata.  Mõningatel  juhtudel  nõuab  mängimine  intensiivset  ja  väheseulatuslikku  käe

liigutamist,  mis  võivad  põhjustada  randme  painutaja-  ja  sirutaja-  ning  eemaldaja-  ja

lähendajalihaste  ülekoormusest  tingitud  vigastuse.  Täiendavalt  võib  poognaliigutamine

tingida ka õlaliigese ning delta- ja rinnalihaste kurnatust [26].

Muusikud, kes on kannatanud luu- ja lihaskonna haiguste käes on tajunud ka muret seoses

oma tervise ning professionaalse tulevikuga. Tekib hirm, et mängimisoskus halveneb, et

kolleegid või ülemused märkavad muutust, tingides ebakindluse nii karjäärilistes kui ka

majanduslikes  väljavaadetes.  Paljud  instrumentaalmuusikud  peavad  vajalikuks

emotsionaalset  pühendumist,  selleks  et  mängida  teost  piisavalt  hästi,  mis  on  raskesti

määratletav ning mis kurnab seetõttu muusikuid psühholoogiliselt [21].

Muusikud puutuvad suurel määral kokku kõrge müratasemega, mis on tingitud nii enda

musitseerimisest  kui  ka  kollektiivi  poolt  tekitatavast  muusikast.  Ühe  müramõõtmise

tulemused on esitatud tabelis 1.3 [27].

Tabel 1.3. Müratasemed keelpillimängijate läheduses harjutamisel ja esinemisel [27]

Instrument Keskmine müratase
harjutamisel dB(A)

Maksimaalne
müratase

harjutamisel dB(A)

Keskmine
müratase

esinemisel dB(A)

Maksimaalne
müratase

esinemisel dB(A)

Viiul 78,65 115,1 76,81 122,2

Vioola 76,07 119,6 73,18 119,6

Tšello 78,08 117,3 74,57 108,0

Kontrabass 76,19 110,2 73,88 113,6
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Tabelis välja toodud andmete põhjal ei ole muusikud 8-tunnise tööpäeva puhul ohustatud

mürast ega ole kohustatud rakendama müradoosi vähendavaid meetmeid, kuna keskmine

müratase ei ületa 85 dB(A) ja maksimaalne 140 dB(A). Kuigi müratase on kõrge, ei ole

seadusandluse põhjal võimalik määratleda antud andmete põhjal seda müra poolest tervist

kahjustavaks  tööks,  millest  tulenevalt  ei  seostata  muusikute  kuulmiskahjustuste

tekkepõhjuseid vaid nende tööga.

Põhiliseks sagedusvahemikuks, kus on kõige suurem kuulmislangus, on 4000...6000 Hz.

4000 Hz juures on elukutseliste löök- ja vaskpuhkpillimängijate kuulmislangus ligikaudselt

25 dB(A)  ning  teistel  instrumendigruppidel  10 dB(A).  Kõikide  instrumendigruppide

kuulmiskaotuse keskmine 500 Hz ja 1000 Hz juures on ligikaudu 4 dB(A), 2000 Hz juures

8 dB(A), 3000 Hz juures 14 dB(A) ning 4000 Hz ja 8000 Hz juures 18 dB(A) [28].

Tinnitust,  kuulmise  ülitundlikust  ja  moonutust  võib  pidada  muusikute  puhul  isegi

suuremaks  kuulmiskahjustuseks  kui  mõõdukat  kõrgete  sageduste  kuulmise  vähenemist.

Need muusikute seas üsna levinud kuulmiskahjustused võivad tekitada raskusi helikõrguse,

-valjuduse,  -kestuse,  tämbri  ja  dünaamilise  kuulmisraadiuse  tajumisel.  On  oluline,  et

muusikute  puhul  uuritakse  tinnitust,  kuulmise  ülitundlikust  ja  moonutust  sama

põhjalikkusega  nagu  kuulmiskaotust.  Muusikutel,  kellel  on  kuulmiskahjustus,  on  peale

tööd tunduvalt  keerukam puhata,  tajudes  suurenevat  tinnitust,  millest  tulenevalt  peavad

kuulmiskahjustusega muusikud tööd psühholoogiliselt väsitavamaks [29].

Uuritud  on orkestriaugus  kahe  erineva  teose ekvivalentse  mürataseme erinevust,  võttes

arvesse kõikki instrumente. Leitud müratasemete erinevus jäi alla 3 dB(A), vastavalt 89,3

dB(A) ja 86,4 dB(A). Kui arvesse võtta vaid instrumentide enda tekitatud müra, siis ei ole

müratase kuulmist kahjustava toimega, kuid kollektiivse proovi või esinemise korral võib

müratase olla kuulmistkahjustava toimega. Potentsiaalse kuulmiskahjustuse leidmisel tuleb

arvesse võtta ka individuaalset vastuvõtlikust mürast tingitud kuulmiskahjustuste suhtes.

Standardite  kohaselt  saab  10  %  elanikkonnast  90  dB(A)  müratasemega  kokkupuutes

3000 Hz juures vähemalt  19 dB(A) kuulmiskahjustuse,  samas 90 % elanikkonnast  saab

vähemalt  9 dB(A) kuulmiskahjustuse samal helisagedusel.  Mürast tuleneva riski suurus

varieerub suuresti indiviidist, millest tulenevalt tuleb kõiksugu hinnanguid teha arvestades

erinevaid tegureid [30].
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1.3. Muusiku töö raskusaste, energeetiline koormatus ja töövõime

Tehtava töö raskusastet on võimalik liigitada lähtuvalt energeetilisest koormatusest, mille

järgi  jaotatakse  töö  raskusaste  erinevatesse  kategooriatesse.  Lähtuvalt  allikast  on

kategooriate skaala ja nimetused teataval määral erinevad, kuid põhimõtte poolest siiski

samalaadsed. Eesti õigusaktides on varasemalt töö raskusastmed füüsilise koormuse järgi

energiakulu alusel jaotatud järgmiselt [2]:

„1. Kerge  füüsiline  töö  hõlmab  tegevusliike,  mille  puhul  energiakulu  moodustab  kuni

500 kJ/h (kategooria Ia) ning 500 kuni 630 kJ/h (kategooria Ib);

1) kategooriasse  Ia  kuuluvad  tööd,  mida  tehakse  istudes  ja  mis  ei  nõua  füüsilist

pingutust;

2) kategooriasse Ib kuuluvad tööd, mida tehakse istudes või seistes ehk mis on seotud

käimisega ning millega kaasneb mõningane füüsiline pingutus;

2. Keskmise  raskusega  füüsiline  töö  hõlmab  tegevusliike,  mille  puhul  energiakulu

moodustab 630 kuni 840 kJ/h (kategooria IIa) ja 840 kuni 1050 kJ/h (kategooria IIb);

1) kategooriasse IIa kuuluvad tööd, mis on seotud käimisega, väiksemate (kuni 1 kg)

toodete  või  esemete  teisaldamisega  seistes  või  istudes  ja  mis  nõuavad  teatud

füüsilist pingutust;

2) kategooriasse IIb kuuluvad tööd, mida tehakse seistes, mis on seotud käimisega,

väiksemate  (kuni  10  kg)  raskuste  kandmisega  ning  millega  kaasneb  mõõdukas

füüsiline pingutus;

3. Raske  füüsiline  töö  hõlmab  tegevusliike,  mille  puhul  energiakulu  ületab  1050  kJ/h

(kategooria III);

1) kategooriasse III kuuluvad tööd, mis on seotud pideva liikumisega, suuremate (üle

10  kg)  raskuste  teisaldamise  ja  kandmisega  ning  mis  nõuavad  suuri  füüsilisi

pingutusi“.

Alternatiivseks  kehalise  töö  raskusastme  määramiseks  võib  kasutada  1962  aastal  välja

pakutud sõltuvust, mis on esitatud tabelis 1.4.
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Tabel 1.4. Energiakulu kehalisel tööl sõltuvalt raskusastmest [31]

Kehalise töö raskusaste Energiakulu kcal/min

Maksimaalselt raske üle 15

Väga raske 10...15

Raske 8...10

Keskmine 4...8

Mõõdukas 3...4

Kerge 1...3

Väga kerge kuni 1

Töötaja  töö  raskusastet  on  võimalik  leida  ka  läbi  energeetilise  koormatuse,  mida  saab

määrata  nii  erinevatel  arvutusmeetoditel  kui  ka  pulsisageduse  järgi.  Arvutuslikel

meetoditel hinnatakse tehtavat tööd sõltuvalt  töötüübist ja -liigutustest,  analüüsides neid

näiteks videomeetodil. Meetodeid on energeetilise koormatuse määramiseks palju [32]:

1. „OWAS (Ovako Working Posture Analysing System): testitakse töö 84 näitaja järel.

On kasutusel Soomes 1986. aastast. 

2. ERGOLOG:  kasutatakse  Soomes  1980.  aastast  töökohal  töötava  inimese

testimiseks.  Ei  haara  kõiki  erinevusi  töökohtade  kohta,  mida  kasutatakse

põllumajanduses. 

3. VIRA:  kasutatakse  istutöökohtadel  töötavate  inimeste  uurimiste  video-  ja

arvutitehnika abil, nende tööasendeid ja liikumist.

4. ARBAN: analüüsimeetod, mis võtab arvesse inimese asendi ja teisaldatava raskuse.

Inimene teeb tööd seistes või kõndides. 

5. Spitzer  –  Hettingeri  tabelid:  määratakse  lihaste  tööks  kuluv  keskmine  energia

olenevalt tööasendist ja liigist. Energia kulu on jaotatud ala- ja ülempiiridesse ning

antakse  ka  füsioloogiliseks  tarbeks  energiakulu  (85  W)  eraldi.  Summaarse

energeetilise koormatuse määramiseks need liidetakse.“

Südame  ja  veresoonkonna  näitajate  mõõtmine  on  enimlevinud  füsioloogilistele

mõõtmistulemustele  tuginevale  vaimset  tööd  puudutavatele  uuringutele.  Südame  ja

veresoonkonna näitajaid mõõdetakse eelkõige seetõttu, et neid andmeid on lihtne tööajal

mõõta, kerge töödelda ning nad sõltuvad suuresti töö energeetilisest koormusest. Paraku ei

ole  pulsi  mõõtmise  tulemused  otseselt  võetavad  ning  sõltuvad  suuresti  vaatlusaluse

personaalsetest näitajatest. Samuti on pulsi alusel keerukas hinnata vaimse töö energeetilist

koormust, kuna selle tulemused on kergelt mõjutatavad igasugusest füüsilisest tegevusest,
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seetõttu  ei  hinnata  vaimse  koormatuse  pulsi  järgi  määramist  adekvaatseks.  Samuti

väidavad  mõningad  uuringud,  et  vaimne  töö  tingib  pulsisageduse  languse,  kuid  samas

väidavad  mitmed  uuringud  ka  vastupidist.  Mitmed  uuringud  väidavad,  et  vaimne  töö

mõjutab pulsisageduse ja vererõhu näitajaid mõlemas suunas, põhjustades südame rütmi

ebaregulaarsust [33, 34, 35]. 

Vaatlusaluse  tehtava  kehalise  töö  energeetilise  koormatuse  määramiseks  pulsisageduse

järgi kasutatakse näiteks seadet „Suunto t6“ tester, mille komplekti kuuluv kell vastuvõtja

kinnitatakse vaatlusaluse käele, mis arvestab aega ja salvestab andmeid andurilt, mis on

kinnitatud vaatlusaluse rinnale.  Andmete arvutisse sisestamise järel  on võimalik saadud

andmeid  töödelda,  välja  trükkida  diagrammi  kujul,  esitada  pulsisageduste  keskmise,

väikseima ja suurima väärtuse järgi ning töödelda pulsisagedustest moodustatud statistilisi

ridu. Vaatlusaluselt  pulsisageduse järgi on võimalik määrata tema hapniku kulu ja keha

tehtava töö raskusaste ning töö raskusastme, soo ja vanuse järgi on võimalik määrata ka

vaatlusaluse  energeetiline  koormatus.  Rööbiti  pulsisageduse  mõõtmisega  on  võimalik

pildistada ja filmida ajaliselt tööprotsesse, mis võimaldab hiljem tulemusi kõrvutades teada

saada  pulsisageduse  väärtust  igal  tööoperatsioonil  ning  seeläbi  välja  selgitada,  millised

töövõtted ja -asendid nõuavad suuremat energiakulu [32, 36].

Töötamisel  mõjuvad  inimesele  töökeskkonna  füüsilised  ja  psüühilised  ning  teda

ümbritseva  keskkonna  tegurid,  neid  tegureid  võib  nimetada  koormusfaktoriteks,  mis

mõjutavad organismi töövõimet. „Töövõime on süsteemi või selle elemendi seisund, mille

puhul  ta  on  võimeline  täitma  määratud  ülesandeid“  [37].  Töövõime  on  individuaalne

näitaja, mis sõltub lisaks töökeskkonnale ja tööprotsessidele ka inimese geneetilistest  ja

psühhofüsioloogilistest iseärasustest, nagu vanus, sugu, harjumused. Oluline on ka mälu,

sest  sellest  sõltub  informatsiooni  vastuvõtmine,  analüüsi  kiirus  ja  kvaliteet  ning

informatsiooni  säilitamine  ja  rakendamine.  Noortel  inimestel  peaksid  töö  ja  puhkeaeg

vahelduma lühikeste ajavahemike järel. Vanemas eas on töövõime küll hea, aga väsimus

tekib kiiremini, seega peab olema puhkus töövõime taastamiseks pikem kui noorematel.

Meestel on parim töövõimeseisund keskeas. Töövõimet soodustavad otstarbekas töörütm,

emotsionaalne huvitatus, aktiivne puhkus ning meelelahutus[31].

Inimesel  eristatakse  vaimse  ja  kehalise  töö  võimet.  Vaimse  töö  hindamisel  määratakse

täpsust  nõudvate  tööde  puhul  motoorse  reaktsiooni  aega  ning  hinnatakse  erisugustele

signaalidele vastamisel tehtavaid vigu. Füüsilise töö puhul eristatakse rasket ehk väsitavat
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ja kerget  ehk mitteväsitavat  tööd. Rasket ja kerget kehalist  tööd eristab teineteisest  nn.

kestustöövõime piir,  millest  allpool  on tegu tööga,  mida suudetakse teha kaheksa tundi

ning mille  puhul on lihaste  ainevahetus  ja vereringe tasakaasus.  Kestustöövõime piirist

ülespoole jääb maksimaalse töövõime piirkond, kus töö on ajaliselt piiratud, sest lihaste

energiavahetus ja vereringe ei ole tasakaalus. Mida suurem on töö tegemiseks tarbitava

energia  hulk  ajaühikus,  seda  kiiremini  tekib  väsimus.  Nähtust,  et  kerge  koormusega

töötamisel on stimuleeriv efekt, seletab struktuuriliiasuse teooria. Struktuuriliiasus seisneb

organismis kindla funktsioonitüübi elementide esinemises palju suuremal hulgal, kui neid

on  tarvis  normaalseks  tööks  tavatingimustes.  Struktuuriliiasusest  tingituna  on  osa

elementidest  passiivsed ning  taastuvad aktiivsest  faasist,  sellist  protsessi  võib  nimetada

elementide reparatsiooniks. Süsteem suudab taluda töökeskkonna mõju, kuni püsib aktiiv-

ja reparatsioonifaaside tasakaal ehk plastiline bilanss. Negatiivse plastilise  bilansiga töö

tingib väsimuse ning töövõime languse ja isegi kaotuse. Seega nii kestustöövõime kui ka

maksimaalne töövõime on mõjutatavad treeninguga. Kestvustöövõime piiriks dünaamilisel

tööl  on  pulsisagedus  alla  130  löögi  minutis,  taastumispulsi  summa  on  alla  100  löögi

minutis ning taastumisaeg alla viie minuti, hapnikutarve on konstantne ning puudub vere

laktaadisisalduse tõus. Staatilisel  tööl loetakse kestvusvõime piiriks pingutust suurusega

5...10 %. Kui peale väsitavat tööd ei võimaldata organismile piisavat puhkust, võib tekkida

funktsionaalseid häireid, haigestumisi, töövõime langust ja isegi kaotust – töötõrkeid [31,

37].

Töövõime  jagatakse  vastavalt  vajaliku  tahtejõu  rakendamisele  nelja  töövõime  tsooni.

Automaatsete  tegevuste  tsooni  kuulub  vilunud  töö  läbiviimine,  mis  nõuab  mõningat

tahtepingutust  (käimine,  söömine,  kirjutamine).  Saavutusvalmiduse  tsooni  kuuluvad

tegevused  nõuavad  pidevat  tahtepingutust,  kuid  ilma,  et  tegu  oleks  väsitava  tööga.

Saavutusreservi  tsooni  kuulub  töö,  mis  kulutab  üldenergiat  alla  65  %,  tingides

väsimusseisundi ja -tunde ning väsimusele omaseid objektiivselt registreeritavaid muutusi

organismi  talituses.  Varujõu  tsoon  moodustab  35  %  üldisest  töövõimest,  mis  ei  ole

normaaltingimustes kättesaadav ka tugeva tahtepingutuse korral,  kuna organism kasutab

seda  erinevate  organite  tööks.  Taastumisel  ei  piirdu  organism  vaid  kulutatud  energia

taastamisega,  vaid  ka  selle  ületamisega,  mis  omakorda  vähendab  tõrgete  esinemise

tõenäosust.  Töövõimet  säilitatakse  inimestel  töötervishoiu  ja  meditsiiniliste  abinõudega

[31, 37].
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Töövõime  määramiseks  on  erinevaid  meetodeid.  Soome  teadlased  Juhani  Ilmarinen  ja

Kaija  Tuomi  töötasid  1980-ndatel  aastatel  välja  meetodi,  kus  töötajate  töövõime

hindamiseks kasutati töövõime indeksit (Work abilty index – WAI). Töövõime hindamine

toimib sellisel juhul seitsmest punktist koosneva ankeedi täitmisega töötaja poolt. Ankeedi

tulemusi hindab ja analüüsib töötervishoiuspetsialist [38].

Hinnang töötaja töövõime indeksiks kujuneb seitsme küsimuse põhjal [38]:

1. Hinnang praegusele töövõime olukorrale, võrreldes parima võimalikuga 0...10; 

2. Töö vastavus võimetele ning esitatavatele nõuetele 2...10; 

3. Diagnoositud haiguste esinemise kogus 1...7; 

4. Haigustest põhjustatud töö kvaliteedi langus 1...6; 

5. Viimase aasta vältel esinenud töövõimetuslehed 1...5; 

6. Prognoos enda töövõimele tuleval kahel aastal 1, 4, 7; 

7. Vaimsed ressursid 1...4. 

Töötaja töövõime indeks tuleneb hinnangute summast  ning jääb vahemikku 7...49 ning

selle põhjal antakse hinnang töötaja töövõimele tabeli 1.5 järgi.

Tabel 1.5. Töötaja töövõime hinnang [38]

Töövõime indeks Töövõime

7...27 Madal

28...36 Keskmine

37...43 Hea

44...49 Suurepärane

Sellisel  hindamismeetodil  sõltub  töövõime  hinnang  suuresti  töötaja  poolsest  ankeedi

mõistmisest ja täitmisest, millest võib tuleneda ebatäpne hinnang töötaja töövõimele.

„Töövõimet  mõõdetakse  töö  hulga,  kvaliteedi,  intensiivsuse  ja  kestuse  alusel“  [31].

Töötajate  töövõime  määramiseks  jälgitakse  selle  päevast  muutumist,  kus  mõõdetakse

pulsisagedust,  vererõhku,  jõudu  kätes,  mälumahtu  ning  reageerimisaega.  Mõõtmisteks

kasutatakse  vastavaid  seadmeid:  pulsisageduse-  ja  vererõhumõõtur,  dünamomeeter,

juhuslike  arvudega  tabelid  ja  refleksomeeter.  Töövõime  leidmiseks  arvutatakse

samanimeliste  parameetrite  keskmiste  väärtuste  muutus,  võrreldes  seda  tööaja  alguse

tasemega, mis tähistatakse 100 %-na [37].
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2. UURIMISTÖÖ EESMÄRK JA ÜLESANDED

Harjutamisel ning esinemisel tehtavatest korduvatest liigutustest tingituna on muusikutel

kalduvus vigastustele, mille uurimine on oluline muusikute terviseseisundi hindamiseks.

Instrumentaalmuusikute  ülekoormusest  tingitud  enamlevinud  sümptomid  ja  vigastused

sarnanevad kontori- ja arvutitööl tekkivatega. Põhiliste sümptomitena võib välja tuua käte,

kaela,  selja,  õlgade  ja  sõrmede  tuimuse  ning valu.  Kui  jätta  mainitud  sümptomitele  ja

vigastustele  tähelepanu  pööramata,  siis  võib  see  viia  krooniliste  seisundite  ja

töövõimetuseni, mis omakorda võib lõpetada instrumentaalmuusiku karjääri.

Uurimistöö eesmärgiks oli välja selgitada ja hinnata keelpillimängijaks spetsialiseerunud

instrumentaalmuusikute  töökeskkonnas  esinevaid  ohutegureid,  kontrollida  neid

iseloomustavate  parameetrite  arvväärtuste  vastavust  kehtestatud  normidele,  määrata

musitseerimisel  tehtava  töö  raskusaste,  energeetiline  koormatus,  töövõime muutus  ning

teha järeldusi ja anda soovitusi töökeskkonna parendamiseks ja tööprotsesside muutmiseks,

et vähendada ja ennetada tervisehäireid. 

Eesmärgi täitmiseks olid püstitatud järgmised ülesanded:

1. Teemakohase kirjanduse ülevaade.

2. Uurimistöö metoodika koostamine.

3. Instrumentaalmuusiku  töökeskkonna  ja  töö  iseloomu  uurimine  ankeet-  ja

fotomeetodil.

4. Instrumentaalmuusiku töökeskkonna sisekliima uurimine.

5. Instrumentaalmuusiku töö raskusastme ja energeetilise koormatuse määramine.

6. Instrumentaalmuusikute töövõime muutuse uurimine.

7. Järelduste ja soovituste tegemine.

Uurimistöö uudsuseks oli  asjaolu,  et  Eestis  on instrumentaalmuusikute töökeskkonda ja

töövõimet  uuritud  vähe,  kusjuures  ei  ole  uuritud  muusikute  töövõime  muutust

musitseerimisel ning sama tüüpi, kuid erinevate muusikainstrumentide mõju muusikutele. 

Uurimisöö aktuaalsus seisneb keelpillimängijate töökeskkonna ohutegurite ning töövõimet

mõjutavate  näitajate  väljaselgitamises,  mistõttu  on  neid  oluline  uurida,  et  vastavalt

ohuteguritele  osata  võtta  kasutusele  meetmeid  töökeskkonnast  ja  tööprotsessidest

tulenevate tervisehäirete ennetamiseks ja vähendamiseks.
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3. UURIMISTÖÖ METOODIKA

3.1. Uurimisobjekt ja subjektid

Uurimise alla võeti Tartu linnas tegutsevate instrumentaalmuusikute töökeskkonnad ning

nende  instrumentidel  musitseerimise  füüsiline  ja  vaimne  mõju  nende  töövõimele.

Uurimistöös  on  spetsialiseerutud  klassikaliste  keelpillide  mängijatele,  ehk  viiuldajatele,

altviiuldajatele,  tšellistidele  ja  kontrabassistidele.  Täiendavalt  on  uurimisaluste  valimise

kriteeriumiks püstitatud asjaolu, et kõik vaatlusalused oleksid täisealised, vähemalt kümne

aastase staažiga  ning regulaarselt  musitseerivad paremakäelised  instrumentaalmuusikud.

Vaatlusalusteks  olid  Tartu  I  Muusikakooli  õpetajad,  Heino  Elleri  nimelise  Tartu

Muusikakooli  õpilased  ja  õpetajad  ning  Teater  Vanemuise  sümfooniaorkestri  liikmed.

Uurimise alla võetud instrumentaalmuusikute töökeskkondadeks olid Tartu I Muusikakooli

ja Heino Elleri nimelise Tartu Muusikakooli klassiruumid ning Teater Vanemuise suure

maja prooviruum ning väikse maja orkestriauk.

3.2. Ankeetmeetod

Musitseerimise  ja  musitseerimiskeskkonna  mõju  ja  tingimuste  empiiriliste  andmete

kogumiseks  kasutati  ankeetmeetodit.  Instrumentaalmuusikute  täidetud  ankeet  koosnes

kahest osast, millest esimene osa kujutas musitseerimisrutiini ja füsioloogiliste aspektide

alast küsitlust (esitatud lisas B.1) ning teine osa seisnes nii üksi kui ka kollektiivis esineva

musitseerimiskeskkonna ja tingimuste alases küsitluses ja subjektiivses hinnangus (esitatud

lisas  B.2).  Ankeetide  täitmine  oli  vabatahtlik  ning  anonüümne,  samas  tuli  ankeetide

objektiivsemaks analüüsimiseks täita ankeedi päises olevad muusikut puudutavad lahtrid,

mis sisaldasid erialainstrumenti, vanust, staaži ja sugu. Ankeedid on koostatud uurimistöö

autori poolt ning nende täitmine võttis aega ligikaudu ühe tunni. Kokku jagati personaalselt

laiali 20 ankeeti, millest ligikaudu pooled jagati viiuldajatele ning ülejäänud jagati võrdselt

altviiuldajate,  tšellistide  ja  kontrabassistide  vahel.  Ankeetide  täitmiseks  anti

instrumentaalmuusikutele kokkuleppe alusel aega kuni üks nädal, peale mida jäeti täidetud

ankeedid  vastavate  asutuste  valvelaudadesse  või  anti  need personaalselt  üle  uurimistöö

läbiviijale. Ankeedi teises osas pidid küsitlustele vastajad hindama erinevate kriteeriumite

alusel  töökeskkonnatingimusi  nii  üksi  kui  ka  kollektiivis  musitseerimise  puhul  visuaal-
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analoog  skaalal.  Visuaal-analoog  skaalal  oli  ära  märgitud  keskpunkt,  mis  tähendas

aktsepteeritavaid tingimusi, ning positiivne ja negatiivne äärmus. Täiendavalt oli nõutud

paarisõnalist  põhjendust  hinnangule  visuaal-analoog  skaalal.  Ankeetküsitluste  analüüsil

mõõdeti  millimeetrites  ära  hinnangu asukoht  visuaal-analoog skaalal,  võttes  arvesse,  et

negatiivne  äärmus  tähistas  protsentuaalselt  0  % ja  positiivne  äärmus  100  %.  Visuaal-

analoog  skaala  hinnangu  tulemustele  vastasid  protsentide  alusel  tabelis  3.1  esitatud

hinnangud.

Tabel 3.1. Eksperthinde ja hinnangu jaotuvus

Hinne Hinnang % Hinnang

1 0...20 Talumatu

2 20...35 Väga halb

3 35...49 Halb

4 49...63 Rahuldav

5 63...78 Hea

6 78...92 Väga hea

7 92...100 Eeskujulik

Ankeetide  põhieesmärgiks  oli  koguda  informatsiooni,  mis  hilisemas  andmeanalüüsis

annavad  põhjalikuma  ülevaate  ning  seoste  leidmise  võimaluse  töö,  töökeskkonna  ja

tervisliku seisundiga seotud mõjuteguritest.

3.3. Foto- ja ankeetmeetod

Instrumentaalmuusikute töökeskkonna ohutegureid uuriti ka foto- ja ankeetmeetodil, kuna

fotode  analüüsimisel  võib  jääda  silma  elemente,  mis  töökeskkonnas  viibides  jäävad

märkamata. Ühtlasi annab fotomeetod ülevaate töökeskkonnast ka neile, kes ise pole seal

viibinud. Fotod on tehtud uurimistöö autori  poolt ajavahemikul  14.04.2014...27.04.2014

digitaalse  peegelkaameraga  PENTAX  istDL.  Fotomeetodil  hindamiseks  on  koostatud

diagnoosiankeet,  mille  päis  on  toodud  tabelis  3.2.  Täielik  ankeet  koos  tulemustega  on

esitatud lisas C. Pildistamiskohad ja suunad on esitatud ruumiplaanidel, mis on kujutatud

joonistel 3.1...3.8.

25



Tabel 3.2. Foto- ja ankeetmeetodil töökeskkonna hindamise päis

Jrk.
nr. 

Tegur Materjal,
esemed

Hinne Hinnang Kommentaar

1 2 3 4 5 6

I Tartu I muusikakooli klassiruumid

1. Ehitusmaterjalid

Iseloomulikeks  näitajateks,  mida  fotomeetodiga  hinnatakse  on  ehitus-  ja

viimistlusmaterjalid,  sisustuselemendid  ning  liikumisvabadus.  Hindamisel  on  lähtutud

seitsme  punktilisest  skaalast,  mille  tähenduslik  jaotatus  on  esitatud  tabelis  3.1.

Fotomeetodil  töökeskkonna  hindamise  ankeet  koosneb  kuuest  veerust  ning  hinnatava

töökeskkonna lahtrist. Esimeses veerus on järjekorranumber. Teises veerus on välja toodud

töökeskkonda iseloomustav tegur. Kolmandas veerus on märgitud tegurit iseloomustavad

omadused  materjali  ja  esemete  näol.  Tabeli  neljandas  veerus  (Hinne)  on  välja  toodud

tegurile antava hinde arvväärtus lähtudes seitsmepunktilisest  skaalast,  viiendasse veergu

(Hinnang)  on kirjutatud hindele  vastav hinnang.  Viimasesse  veergu on vajaduse korral

kirjutatud täiendavad kommentaarid teguri iseloomustamiseks. 

3.4. Mõõtmis- ja andmetöötlusmeetod

3.4.1. Töökeskkonna sisekliima uurimine

Instrumentaalmuusikute töökeskkonna hindamiseks mõõdeti sisekliima parameetreid Tartu

I Muusikakooli ja Heino Elleri nimelise Tartu Muusikakooli kolmes erineva suurusega, ent

juhuslikult  valitud  klassiruumis  ning  Teater  Vanemuise  suure  maja  prooviruumis  ning

väikse maja orkestriaugus musitseerimise ajal. Mikrokliima mõõtmised viidi läbi kolmel

järjestikusel päeval kõikides vaatlusalustes ruumides. Mikrokliima parameetritest mõõdeti

õhu  temperatuuri,  suhtelist  niiskust  ja  liikumiskiirust.  Mikrokliima  mõõtmised  tehti

kuupäevadel 08.05.2014...10.05.2014, parameetreid mõõdeti 1,5 meetri kõrguselt kokku 32

mõõtmispunktist.  Mõõtmispunktide  arv  valiti  lähtuvalt  sisekliima  standardist  EVS

839:2003 (tabel 3.3), mis määrab mõõtmispunktide arvu sõltuvuse ruumi pindalast [11].
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Tabel 3.3. Mõõtmiskohtade arv sõltuvalt ruumi pindalast [11] 

Ruumi pindala m2 Mõõtmiskohtade arv

Kuni 100 4

101...400 8

Üle 400 Mõõtmiskohtade arvu määrab nendevaheline kaugus, mis ei tohi ületada 10 m

Mõõtmistulemuste  parema  objektiivsuse  saamise  eesmärgil  sooritati,  sõltumata  ruumi

pindalast,  mõõtmised  Teater  Vanemuise  suure  maja  prooviruumis  seitsmest  punktist.

Mõõtmispunktide valikul on lähtutud ka ruumi piirete (sein, põrand, lagi, aken, uks) ning

radiaatori kaugusest. Lähtuvalt sisekliima standardist EVS 839:2003, peavad mõõtepunktid

asuma hoone elementidest vähemalt tabelis 3.4 esitatud kaugustel.

Tabel 3.4. Mõõtmispunktide asukoha kauguse valik [11] 

Objekti nimetus Kaugus objektist m

Põrand 0,1

Sisesein 0,5

Radiaator, lagi, aken 1

Uks 1,5

Õhu  liikumiskiirust  mõõdeti  mõõturiga  Testo  405-V1.  Seadme  mõõtmispiirkond  on

0...10 m/s  ning  mõõtmistäpsus  0...2  m/s  [39].  Õhu  temperatuuri  ja  suhtelise  niiskuse

määramiseks  kasutati  mõõturit  Comet  Logger  S3120.  Seadme  mõõtepiirkonnaks  õhu

temperatuuri puhul on –30…+70 °C ja mõõtmistäpsuseks ±0,4 °C ning suhtelise niiskuse

mõõtepiirkonnaks on 0…100% täpsusega ±2,5% [40].

Mikrokliima  parameetrite  mõõdetud  tulemusi  on  võrreldud  ka  samadel  aegadel

välitingimustes  olevate  väärtustega,  väljendamaks  ruumiõhu  parameetrite  seost

välitingimuste omaga.

Parakliima  parameetritest  mõõdeti  instrumentaalmuusikute  musitseerimiskeskkonna

valgustatust  ja  mürataset.  Valgustatust  mõõdeti  samadest  punktidest,  kust  mikrokliima

parameetreid,  kuid  kahel  erineval  päeval,  lõunasel  ning  õhtusel  ajal.  Valgustatuse

mõõtmised tehti  kuupäevadel  09.04.2014 ja 09.05.2014. Valgustatust  mõõdeti  vähemalt

peale  veerandtunnilist  valgustite  soojenemiseks  sisselülitamist.  Valgustatust  mõõdeti

luksmeetriga TES-1335,  mille  mõõtepiirkond on 40…400000 lx ning täpsus ±3% [41].

Valgustatuse määramisel lähtuti standardist EVS-EN 12646–1:2011 “Valgus ja valgustus.

Töökohavalgustus.  Osa  1:  Sisetöökohad”,  mille  alusel  peab  instrumentaalmuusikute
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töökeskkonnas  olema  nii  harjutusruumi,  kui  ka  lava  valgustatuse  tase  300  lx  [13].

Mürataset  mõõdeti  Teater  Vanemuise  suure  maja  prooviruumis  ja  väikse  maja

orkestriaugus kuupäevadel 08.04.2014, 09.04.2014, 16.04.2013 ja 06.05.2014 kollektiivse

musitseerimise ajal. Müramõõtmiseks kasutati seadmeid DVM173SD, mõõtevahemikuga

30...130  dB(A)  ja  täpsusega  ±1,4  dB(A)  [42],  ja  TES-1358,  mõõtevahemikuga

30...130 dB(A),  täpsusega  ±1,5  dB(A)  ja  1/3  oktavriba  eraldusvõimega  [43],  mis

võimaldasid andmete salvestamist ning hilisemat analüüsi arvutiga. 

Mõõtmispunktid on esitatud ruumiplaanidel, mis on kujutatud joonistel 3.1...3.8.

Joonis 3.1. Tartu I Muusikakooli klassi 12 asendiplaan pildistamiskohtade ja suundadega: 

1...4 – sisekliima parameetrite mõõtmiskohad; P1...P2 – pildistamiskohad ja  

suunad.

Tartu I Muusikakooli klassis 12 on avatav aken, keskkütteradiaator, kaks klaverit,  kolm

tooli ja üks kaheosaline statsionaarne kapp.

Joonis 3.2. Tartu I Muusikakooli klassi 16 asendiplaan: 1...4 – sisekliima parameetrite  

mõõtmispunktid; P1...P2 – pildistamiskohad ja suunad.
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Tartu I Muusikakooli klassis 16 on avatav aken, keskkütteradiaator, kappklaver, õpetaja

ning  15  õpilase  töökohad  ning  kapid  õpetaja  töökoha  taga  oleva  seina  ääres.  Klassi

kasutatakse eelkõige muusikateooria, -ajaloo õpetamiseesmärgil.

Joonis 3.3. Tartu I Muusikakooli klassi 47 asendiplaan: 1...2 – sisekliima parameetrite  

mõõtmispunktid; P1...P2 – pildistamiskohad ja suunad.

Tartu I Muusikakooli klassis 47 on poolest ruumist kalde all olev lagi, avatav katuseaken,

keskkütteradiaator,  kappklaver,  kolm  tooli,  kaks  statsionaarset  kappi  ning  mastaapne

väljaehitus.  Klassis  47  on  ruumi  suurusest  tingituna  mõõdetud  sisekliima  parameetreid

kahest mõõtepunktist.

Joonis 3.4. Heino  Elleri  nimelise  Tartu  Muusikakooli  klassi  203  asendiplaan:  1...4  –  

sisekliima parameetrite mõõtmispunktid; P1...P2 – pildistamiskohad ja suunad.

Heino  Elleri  nimelise  Tartu  Muusikakooli  klassis  203  on  kaks  keskkütteradiaatorit  ja

avatavat  akent,  klaver,  kirjutuslaud  ja  koosolekulaud  kaheksa  kohaga.  Ruumi  on

paigaldatud üldventilatsioonitorustik ja seadmed ning ruumil on kumer lagi.
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Joonis 3.5. Heino  Elleri  nimelise  Tartu  Muusikakooli  klassi  204  asendiplaan:  1...4  –  

sisekliima parameetrite mõõtmispunktid; P1...P2 – pildistamiskohad ja suunad.

Heino  Elleri  nimelise  Tartu  Muusikakooli  klassis  204  on  kaks  keskkütteradiaatorit  ja

avatavat  akent,  klaver,  kirjutuslaud  ja  statsionaarsed  kapid  seina  ääres.  Ruumi  lagi  on

kumer ning seintest ja laest ulatub eemale tugivõlv

Joonis 3.6. Heino  Elleri  nimelise  Tartu  Muusikakooli  klassi  207  asendiplaan:  1...2  –  

sisekliima parameetrite mõõtmispunktid; P1...P2 – pildistamiskohad ja suunad.

Heino Elleri nimelise Tartu Muusikakooli klassis 207 on keskkütteradiaator, avatav aken,

kappklaver, väike kirjutuslaud, kaks tavalist ja üks kõrge tool ning ruumis alaliselt paiknev

kontrabass.
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Joonis 3.7. Teater  Vanemuise  suure  maja  prooviruumi  asendiplaan:  ■ –  dirigent;  ■ –  

viiuldajad;  ■ –  altviiuldajad;  ■ –  tšellistid;  ■ –  kontrabassistid;  ■ –  

puhkpillimängijad;  ■ –  löökpillimängijad  1...7  –  sisekliima  parameetrite  

mõõtmispunktid;  M1...M5  –  müramõõtmispunktid;  P1...P2  –  

pildistamiskohad ja suunad.

Teater Vanemuise suure maja prooviruumis on neli keskkütteradiaatorit ja avatavat akent

ning kaks  kahepoolset  ust.  Ruumi  on  paigaldatud  üldventilatsioonitorustik  ja  seadmed.

Ruumi põrand on kaetud kummikattega ning seinad peeglitega, mille ette on võimalik lasta

rulood. Kuna ruumi kasutatakse ka balleti harjutusruumina, siis on seinte ääres puitpiirded

ning tihti on tõstetud kõik toolid ja noodistatiivid ruumi ühte nurka.
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Joonis 3.8. Teater  Vanemuise väikse maja orkestriaugu asendiplaan:  ■ – dirigent;  ■ –  

viiuldajad;  ■ –  altviiuldajad;  ■ –  tšellistid;  ■ –  kontrabassistid;  ■ –  

puhkpillimängijad;  ■ –  löökpillimängijad  1...3  –  sisekliima  parameetrite  

mõõtmispunktid; P1...P2 – pildistamiskohad ja suunad.

Teater  Vanemuise  väikse  maja  orkestriaugus  on  kahetasapinnaline  ning  osaliselt

mehhaaniliselt tõstetav puitkattega põrand. Ligikaudu pool ruumist on avatud ning teine

pool kaetud madala laega, kuhu kõrgemal põrandatasapinnal liikuvad võivad ära lüüa oma

pea.  Ruumis  on  piiratud  liikumisvabadus  tingituna  ruumi  ja  orkestri  suuruse  suhtest.

Ruumis  on  mõned  valgustid,  mis  esinemise  ajaks  kustutatakse,  jättes  alles  vaid  õrnad

noodipuldile kinnitatud valgustid. Orkestriaugu tagaseinas on kaks ventilatsiooniava.

3.4.2. Müomeetria

Müomeetrlised uuringud viidi läbi Heino Elleri  nimelise Tartu muusikakooli  õpilaste ja

õppejõudude  seas.  Valimiks  osutus  11  instrumentaalmuusikut,  kellest  seitse  olid

spetsialiseerunud viiulile, kaks vioolale, üks tšellole ja üks kontrabassile. Kaks viiuldajat

olid meessoost,  ülejäänud vaatlusalused naissoost. Vaatlusaluste  instrumentaalmuusikute

vanus  jäi  valdavalt  vahemikku  17...19  eluaastat,  eranditeks  olid  üks  viiuldaja  ja  üks

vioolamängija,  kelle  vanused  olid  ligikaudselt  30  eluaastat.  Kõik  vaatlusalused  olid

alustanud oma instrumendi väljaõppega ligikaudselt 5...6 eluaastal, sellest tulenevalt annab

järeldada, et valdavaks staažiks oli 12...14 aastat. Küsitlemise põhjal selgus, et keskmiselt
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musitseerivad  uurimises  osalevad  vaatlusalused  oma  erialainstrumendil  kolm kuni  neli

tundi päevas, kaasaarvatud nädalavahetustel. 

Uurimustöö käigus mõõdeti kõigil vaatlusalustel kummalti kehapoolelt kaheksast punktist

(joonis  3.9)  lihastoonust,  viskooselastsust  ja  jäikust  enne  ja  pärast  tunniajalist

musitseerimist. Igast mõõtepunktist registreeriti viis katset, mille põhjal leiti arvesse võetav

keskmine  väärtus.  Kõik  mõõtmised  sooritati  lõdvestunud olekus  lihastele  naha  pinnalt.

Mõõdetavateks lihasteks ja lihaspiirkondadeks olid käesirutajalihased, käepainutajalihased,

trapetslihase  üla-  ja  alaosa,  eesmine  deltalihas,  õlavarre  kolmpealihas,  selgroosirgestaja

lihas ning kaelalihased. 

Joonis 3.9. Müomeetriline  mõõtmine  erinevatelt  parema  kehapoole  lihastelt  ja  

lihaspiirkondadelt:  1  –  käesirutajalihased;  2  –  käepainutajalihased;  3  –  

trapetslihase  ülaosa;  4  –  trapetslihase  alaosa;  5  –  eesmine  deltalihas;  6  –  

õlavarre kolmpealihas; 7 – selgroosirgestaja lihas; 8 – kaelalihased.

Punktide 1...4 mõõtmised on sooritatud istumisasendis, kus küünarnukid toetuvad lauale

ning küünarnuki sisenurk on 120°. Punkti 5 mõõtmisel olid vaatlusalused asendis, kus õlg-

küünarnukk-käelaba  olid  sagitaaltasapinna  suhtes  ühel  joonel  ja  horisontaaltasapinnast

lähtuvalt  oli küünarnuki sisenurgaks 90° ning küünarnukk koos käsivarrega oli toetatud
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lauale.  Punktide  6...8  mõõtmisel  olid  vaatlusalused  kõhuli  massaažilaual,  käed  kõrval,

peopesad ülesse poole ning küünarnuki sisenurgaks oli 100°.

Müomeetria põhimõte seisneb löökotsikuga valitud punkti skeletilihasele standardse jõu ja

kestvusega  jõuimpulsi  andmises,  mis  paneb  võnkuma  mõõdetava  lihase.  Jõuimpulsi

lakkamisel  jääb  müomeetri  otsik  kontakti  lihasega  ning  võngub  sellega  kaasa  kuni

võnkumise sumbumiseni. Võnkumise sumbumine registreeritakse kiirendusanduriga ning

seda analüüsitakse personaalarvuti  abil [44]. Müomeetriga saadud signaal seisneb lihase

vastuses  müomeetri  otsikule,  mis  on  kustuva  võnkumise  graafik  (joonis  3.10).  Saadud

kiirenduskõveralt  saame  leida  võnkumapandud  lihasmassi  omavõnkesageduse

võnkeperioodi  ja  teise  võnkeperioodi  vältel.  Hajunud  elastsusenergia  dissipatsiooni

kajastab kustumise logaritmiline dekrement, mida on võimalik arvutada valemiga [44]

Q1=ln ( a3

a5
) , (3.1)

kus Q1 on lihase elastsust iseloomustav dekrement;

a3 – kolmas võnkeamplituud;

a5 – viies võnkeamplituud.

Joonis 3.10. Mõõtmisprotsessis müomeetri löökotsiku võnkumise kiirenduse (a), kiiruse  

(v) ja lihase pinna nullnivoost eemaldumise (s) graafikud [44].

Mõõtmistel kasutati seadet MYOTON 3 (joonis 3.11), mis on lihasomaduste parameetrite

mõõtmiseks välja töötatud seade. MYOTON 3 on varustatud mõõtmiste lihtsustamiseks
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aku ja  ekraaniga  ning  sellega  on  sama  mõõtmisseeria  ajal  võimalik  kasutada  kaheksat

erinevat šablooni [45]. 

Joonis 3.11. Müomeetri disain ja tööpõhimõte: 1 – elektromagnet; 2 – kiirendusandur; 3 – 

löökotsik; 4 – mõõdetav lihas; 5 – mehhaanilise impulsi ja mõõtmise suund  

[45].

Mõõtmistulemuste analüüsiks kasutati  multi  analysis meetodit,  mis näitab,  kas erinevus

kahe mõõtmistulemuse vahel oli oluline. See meetod võimaldab kiirelt määrata harjutamise

mõju peale kahte mõõtmiste sessiooni – enne ja pärast harjutamist [46]. Vaatluse alla võeti

erinevate lihaste ja lihaspiirkondade lihastoonuse ja elastsuse näitajad ning võrreldi nende

parameetrite muutust ja muutuse erinevust erinevatel  kehapooltel  tunniajase harjutamise

tulemusel. Toonuse all mõeldakse mehhaanilist pinget lõdvestunud lihases, mis kirjeldab

lihase taastumistingimusi. Märgatavalt kõrgenenud toonus seondub valu ja ülekoormusega

ning madalam toonus vähenenud võimekuse või nõrga lihasega. Elastsuse all mõeldakse

lihase omadust taastada esialgne kuju, kirjeldades verevarustust töötingimustes ja võimet

suurendada liigutuste kiirust. Alanenud lihaste elastsus tingib kiirema väsimise ja liigutuste

kiiruse vähenemise [46].

3.4.3. Dünamomeetria

Dünamomeetrilised uuringud viidi läbi paralleelselt müomeetriliste uuringutega, ning neis

kasutati ka samu vaatlusaluseid. Uurimustöö käigus mõõdeti kõigil vaatlusalustel kummagi

käe randme pigistuse, painutuse, sirutuse ja pöidla pigistuse maksimaalset jõudu enne ja

pärast tunniajalist musitseerimist. Iga parameetri määramiseks mõõdeti kolm katset, millest

võeti arvesse parim tulemus. Randme pigistusjõud registreeriti seadmega Lafayette Hand

Dynamometer, millel on 4 cm laiune hoidmisala ning 0...100 kg mõõtevahemik [47]. Katse

käigus surus vaatlusalune käsidünamomeetrit sujuvalt kokku maksimaalse jõuga püstises

asendis nii, et käsi oleks sirge ega puudutaks puusa. Randme painutuse ja sirutuse jõudu

35



mõõdeti seadmega Lafayette Manual Muscle Tester model 01163, mille mõõtevahemik on

0...136,1 kg (high skaala), täpsus 1 % ning mis esitab mõõtetulemuse elektrooniliselt LCD

ekraanil  [48].  Katse  käigus  istus  vaatlusalune  kirjutuslaua  taga,  käed  laual  nii,  et  ka

küünarnukid toetusid lauale. Randme painutusjõu mõõtmisel olid vaatlusalusel peopesad

ülespoole  avatud  ning  katse  läbiviija  asetas  mõõturi  sõrmede  jalamile,  peale  mida

vaatlusalune painutas rannet käskluse peale maksimaalse jõuga, samal ajal rakendas katse

läbiviija seadmele vastujõudu. Randme sirutusjõudu mõõdeti analoogselt painutusjõule nii,

et  algasendis  olid  vaatlusaluse  peopesad  vastu  lauda.  Pöidla  pigistuse  jõudu  mõõdeti

seadmega komplektist Jamar Hand Evaluation Kit, mille mõõtevahemikuks on 0...90 kg,

ning  mille  kõrgeima  näidu  fikseerib  vabalt  liikuv  seier  [49].  Katse  käigus  surus

vaatlusalune  pöidla  jõu  määramiseks  kohandatud  dünamomeetrit  sujuvalt  kokku

maksimaalse jõuga püstises asendis nii, et ranne oleks vöö kõrgusel, hoides dünamomeetrit

horisontaalselt, ning et käsi ei puudutaks puusa.

Dünamomeetria mõõtmistulemuste analüüsis on hinnatud tunniajalise musitseerimise mõju

lihasjõudude erinevuse alusel ning mõju erinevust parema ja vasaku käe lihasjõududele.

Täiendavalt  on  hinnatud  viiuli  ja  vioola  ning  kontrabassi  ja  tšello  mängimise  mõju

erinevust.

3.4.4. Goniomeetria

Goniomeetrilised uuringud viidi läbi Heino Elleri nimelise Tartu muusikakooli õpilaste ja

õppejõudude ning Teater Vanemuise sümfooniaorkestri liikmete seas. Valimiks osutus 15

instrumentaalmuusikut, kellest üheksa olid spetsialiseerunud viiulile, kaks vioolale, kaks

tšellole  ja  kaks  kontrabassile.  Kõik  vaatlusalused  olid  täisealised,  kelle  staažiks  oli

vähemalt  12  aastat.  Küsitlemise  põhjal  selgus,  et  keskmiselt  musitseerivad  uurimises

olevad  vaatlusalused  oma  erialainstrumendil  neli  tundi  päevas,  kaasaarvatud

nädalavahetustel. 

Goniomeetrilistest  parameetritest  määrati  lülisamba  kaelaosa  liikuvust  goniomeetri

komplektiga  CROM,  lülisamba  segmentide  liikuvuse  ulatust  goniomeetri  komplektiga

BROM  II  ning  küünar-  ja  randmeliigese  aktiivset  liikuvust  teleskoopgoniomeetriga

Lafayette Model 01135.
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Lülisamba  kaelaosa  liikuvuse  määramiseks  istub  vaatlusalune  seljatoega  toolil,  nii,  et

selgroo  rinnaosa  ei  toetuks  tooli  seljatoele,  kaed  asuvad  piki  keha,  labajalad  toetuvad

porandale  ja  vaade  on  otse.  Fikseeritakse  sagitaaltasapinna  nullasend,  peale  mida

vaatlusalune  painutab  pead  maksimaalselt  ette  ning  fikseeritakse  fleksioon,  seejärel

painutab  vaatlusalune  pead  maksimaalselt  kuklasse  ning  fikseeritakse  ekstensioon.  Pea

lateraalfleksiooni  registreerimiseks  määratakse  esialgu  nullasend,  peale  mida  kallutab

vaatlusalune  pea  maksimaalselt  paremale  ning  seejärel  vasakule,  mõlemad  tulemused

fikseeritakse. Oluline on ka, et õlad püsiks algasendis ja pea ei roteeruks. Pea rotatsiooni

määramiseks  paigaldatakse  vaatlusaluse  kaelale  komplekti  kuuluvad  magnetid,  millest

lähtuvalt  nullitakse  rotatsiooniandur.  Pea pööramisel  paremale  ja  vasakule  fikseeritakse

maksimaalsed rotatsiooni näidud, seejuures ei tohi vaatlusalusel olla pea kaldu [50, 51].

Lülisamba segmentide liikuvuse ulatuse määramiseks tuleb esmalt määrata ja ära märkida

esimene  sakraallüli  (ristluulüli  S1)  ja  kaheteistkümnes  rinnalüli  (Th12).  Fleksiooni  ja

ekstensiooni  määramiseks  tuleb  komplekti  kuuluv  nurgamõõtur  paigutada

paindumiskohaga  S1  kohale  ning  nurgamõõturiga  liuguvalt  seotud  nurkjoonlaua  ots

paigutada  Th12  kohale.  Seejärel  tuleb  fikseerida  algasend,  peale  mida  vaatlusalune

kummardab  maksimaalselt  ette  ning  taha,  mille  käigus  registreeritakse  fleksioon  ja

ekstensioon. Rotatsiooni määramiseks vaatlusalune istub, ning ta alaseljale paigaldatakse

komplekti kuuluv magnet, millest lähtuvalt nullitakse rotatsiooniandur, mis asetseb Th12

kohal.  Õlgade  pööramisel  paremale  ja  vasakule  fikseeritakse  maksimaalsed  rotatsiooni

näidud.  Lateraalfleksiooni  registreerimiseks  määratakse  esialgu  nullasend,  peale  mida

kallutab vaatlusalune seistes keha maksimaalselt paremale ning seejärel vasakule, hoides

käsi vastu külgi ning kaldumata ette- või tahapoole, mõlemad tulemused fikseeritakse [50,

51, 52].

Randmeliigese aktiivse liikuvuse ulatuse määramiseks tuleb esmalt määrata vaatlusalusel

küünarliigese  maksimaalne  fleksioon,  nii  et  goniomeetri  üks  haar  ulatub  õla-  ja  teine

randmeliigeseni, ning keskkoht ühtiks küünarliigesega. Seejärel tuleb analoogselt määrata

küünarliigese maksimaalne ekstensioon. Randmeliigese liikuvuse mõõtmiseks asetatakse

käsi  lauale,  nii  et  käelaba  jääks  üle  laua  serva.  Goniomeetri  keskkoht  paigutatakse

randmeliigese kohale,  kust üks haar ulatub küünarliigeseni,  teine sõrmeotsteni.  Seejärel

registreeritakse randmeliigese maksimaalne fleksioon ja ekstensioon [50].
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Goniomeetria mõõtmistulemuste analüüsis on võrreldud saadud tulemusi normidega ning

liikuvusulatuste  erinevust  parema  ja  vasaku  kehapoole  vahel.  Täiendavalt  on  hinnatud

viiuli ja vioola ning kontrabassi ja tšello mängijate goniomeetriliste näitajate omadusi.

3.4.5. Andmete statistiline analüüs

Saadud andmete analüüsimiseks kasutati andmetöötlusprogrammi Open Office Calc 4.0.1.

Kõigi  mõõdetud  väärtuste  puhul  arvutati  aritmeetiline  keskmine  ning  müomeetriliste

mõõtmistulemuste  puhul  ka  aritmeetilise  keskmise  standardhälve  (±SD).  Sisekliima

andmete  analüüsimisel  on  müra  mõõtmistulemused  esitatud  histogrammina  ja

spektraalanalüüsiga ning ruumi õhu temperatuuri ja suhtelise niiskuse puhul on tulemusi

võrreldud samanimeliste parameetrite välistingimuste väärtustega samal ajal. Müomeetria

ja dünamomeetria tulemuste puhul on võrreldud musitseerimisjärgseid mõõtmistulemusi

protsentidena  võrreldes  musitseerimiseelsetega  ning  goniomeetria  puhul  on  võrreldud

mõõtmistulemusi  etteantud  normidega.  Kõikide  instrumentaalmuusikute  mõõdetud

isikulisi  parameetreid  on  võrdluseesmärgil  kategoriseeritud  viiuldajate  ja  altviiuldajate

ning tšellistide ja kontrabassistide vahel.

3.5. Töö raskusaste ja energeetiline koormatus

Instrumentaalmuusikute töö raskusastme ja energeetilise koormatuse määramiseks sooritati

mõõtmised  kahel  Teater  Vanemuise  sümfooniaorkestri  liikmel,  kelleks  olid  36  aastane

naissoost  viiuldaja  ja  27  aastane  meessoost  kontrabassist.  Selleks  mõõdeti

instrumentaalmuusikutel  Suunto  t6  seadmega  rinna  piirkonda  paigaldatud  anduri  abil

pulsisagedust.  Mõõtmised  salvestati  kahe  sekundilise  intervalliga  muusikutega

kaasasolevasse  vastuvõtjasse  tööpäeva  vältel.  Arvutisse  kantud  andmeid  töödeldi

arvutiprogrammi Suunto Training Manager 1.3.3 abil.  Töö raskusastmete järgi, mida on

võimalik pulsisageduse ja hapniku kulu järgi leida,  jagatakse vaatlusaluste kehaline töö

kergeks, keskmiselt raskeks, raskeks ja väga raskeks (tabel 3.5). Summaarset energeetilist

koormatus määrati vastavalt sellele, mis soost ja vanusest on vaatlusalune. Naiste ja meeste

vanusest sõltuv energeetiline koormatus on esitatud tabelites 3.6 ja 3.7.
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Tabel 3.5. Töö raskusastme liigitus pulsisageduse ja hapnikukulu järgi [32].

Töö raskusaste Hapniku kulu O2 l/min Pulsisagedus lööki/min

Kerge < 1,0 <100

Keskmiselt raske 1,0...1,5 100...125

Raske 1,5...2 125...150

Väga raske >2 >150

 

Tabel  3.6. Naiste  töö  raskusastme  liigitus  keskmise  energiakulu  (W),  maksimaalse

aeroobse võime (Wmax) ja hapnikukulu (O2) järgi sõltuvalt vanusest [32]. 

Vanus
aastates

Keskmine energiakulu W Wmax W O2max

l/min
Kerge Kesk. raske Raske Eriti raske

20...29 ...223 230...356 363...488 488... 651 1,93

30...39 ...202 209...293 300...454 454... 605 1,79

40...49 ...188 195...279 286...419 419... 559 1,65

50...59 ...154 160...265 272...384 384... 521 1,51

60...69 ...133 140...244 251...349 349... 465 1,38

Tabel  3.7. Meeste  töö  raskusastme  liigitus  keskmise  energiakulu  (W),  maksimaalse

aeroobse võime (Wmax) ja hapnikukulu (O2) järgi sõltuvalt vanusest [32]. 

Vanus
aastates

Keskmine energiakulu W Wmax W O2max

l/min
Kerge Kesk. raske Raske Eriti raske

20...29 ...293 300...579 586...872 878... 1163 3,44

30...39 ...272 279...544 551...816 816... 1088 3,22

40...49 ...258 265...495 502...747 747... 996 2,95

50...59 ...223 230...440 447...663 663... 884 2,62

60...69 ...174 181...349 356...523 523... 697 2,06

Eelpoole esitatud tabelite ning saadud andmete abil määratakse töötaja töö raskusaste ja

summaarne energeetiline koormatus (S, W), mida arvutatakse valemiga [32] 

        S= T+F ,               (3.2) 

kus S on summaarne energeetiline koormatus; 

F – füsioloogiline energia tarve; 

T – otseselt tööga seotud energia.

Füsioloogiliseks tarbeks kuluv energia (F) on leitav valemitega [32] 

        F m=0,934+0,04∗G+0,01454∗H−0,0196∗V     (3.3)
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meestel ning

       F n=1,934+0,0278∗G+0,00538∗H−0,0136∗V     (3.4) 

naistel,

kus G on inimese mass kg; 

H – pikkus cm;

V – vanus aastates. 

Katse tulemused on esitatud uurimistöö tulemustes, kus on lisaks instrumentaalmuusikute

töö  raskusastme  ja  energeetilise  koormatuse  tabelile  esitatud  ka  joonised  vaatlusaluste

pulsisageduse muutuse kohta nelja tunnise töötsükli vältel.

3.6. Töövõime muutus

Instrumentaalmuusiku  töövõime  muutuse  määramise  parameetriteks  (tabel  3.8)  valiti

pulsisagedus,  reageerimisaeg,  vererõhk,  käe  ja  pöidla  pigistusjõud,  käe  ja  silma

koordinatsiooni test ning mälumaht. Parameetreid mõõdeti ühe päeva jooksul kuus korda.

Töövõime muutust määrati neljal erinevat instrumenti mängival muusikul. Vaatlusalusteks

olid naissoost 29 aastane viiuldaja, 61 aastane altviiuldaja ja 22 aastane tšellist ning 53

aastane meessoost kontrabassist. Vastavad vaatlusalused olid valitud arvestades, et viiuli ja

vioola  ning  tšello  ja  kontrabassi  mängijatest  oleks  esindatud  nii  noorem  kui  vanem

vaatlusalune.

Tabel 3.8. Töövõime ja selle parameetrite päevase muutuse ankeedi päis

Mõõtmise
aeg

Pulss Reagee-
rimisaeg

Vererõhk Käe
pigistus-

jõud

Pöidla
pigistus-

jõud

Käe ja
silma

koordi-
natsioon

Mälu-
maht

Töö-
võime

lööki
min

% s % mm
Hg

% N % N % s % tk % %

Pulsisagedus  ja  vererõhk  määrati  vererõhumõõturiga  Perel  CBP1,  mis  asetati  ümber

muusiku  randme.  Reageerimise  kiirust  helisignaalile  mõõdeti  spetsiaalselt  selleks

valmistatud  elektroonilise  seadmega  –  refleksomeetriga,  mis  võimaldas  registreerida

reageerimisaega  täpsusega  1/1000  sekundit.  Reaktsioonikiiruse  mõõtmisel  hoidis

vaatlusalune  sõrme  „stop“  nupu  kõrval,  mida  signaali  saamisel  tuli  kiiresti  vajutada.

Randme pigistusjõud registreeriti seadmega Lafayette Hand Dynamometer, mille käepidet
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surus vaatlusalune sujuvalt  kokku maksimaalse jõuga püstises asendis nii,  et käsi  oleks

sirge ega puudutaks puusa. Pöidla pigistuse jõudu mõõdeti seadmega komplektist Jamar

Hand Evaluation Kit, mille andurit tuli sujuvalt kokku vajutada maksimaalse jõuga püstises

asendis nii, et ranne oleks vöö kõrgusel, hoides dünamomeetrit horisontaalselt, ning et käsi

ei puudutaks puusa. Mõlemad pigistusjõu parameetrid mõõdeti mõlema käe puhul. Käe ja

silma koordinatsiooni  määramiseks  kasutati  Lafayette  Grooved Pegboard Model 32025,

kus tuli kummagi käega aja peale paigutada õiges asendis pulkasid pesadesse. Mälumahu

määramiseks kasutati kaheteistkümnest juhuslikust arvust koosnevaid tabeleid. Iga katse

ajal  esitati  erinevad  tabelid  ning  neid  näidati  ühe  minuti  vältel,  mille  järel  oli  vaja

meeldejäänud arvud kirjutada paberile maksimaalselt ühe minuti vältel.

Töövõime  väljaselgitamiseks  arvutati  samanimeliste  parameetrite  keskmiste  väärtuste

muutus  protsentides  võrreldes hommikuse tasemega.  Hommikusi  parameetreid  võetakse

100  protsendina.  Vastaval  kellaajal  määrati  töövõime  viie  parameetri  aritmeetilise

keskmisena valemiga [32]:

kus Ri  on instrumentaalmuusiku töövõime päeva i-ndal mõõtmisel %; 

n – hinnatavate parameetrite arv;

m1i, m2i...m7i  – vastavalt  keskmine  pulsisagedus  (südamelöökide  arv  minutis),

reageerimisaeg (s), vererõhk (mmHg), käe pigistusjõud (kg), pöidla

pigistusjõud (kg), käe ja silma koordinatsioon (s) ja mälu maht (tk),

määratuna i-ndal mõõtmisel;

m1, m2...m7  – samade parameetrite hommikul mõõdetud väärtused. 

Töövõime  muutuste  paremaks  jälgimiseks  on  koostatud  tulemuste  põhjal  joonised

töövõime erinevate väärtustega tööpäeva lõikes.
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4. INSTRUMENTAALMUUSIKU TÖÖKESKKOND

4.1. Ankeetküsitlus

Ankeetküsitluse tulemuste analüüsis on hinnatud instrumentaalmuusiku töökeskkonda 14

küsitlusele vastanu hinnangute ja kommentaaride põhjal. Küsitlusele vastanutest viis olid

viiuldajad, kolm altviiuldajad, kolm tšellistid ja kolm kontabassistid. Küsitlustele vastanute

hinnangud töökeskkonnale visuaal-analoogskaalal on esitatud tabelis 4.1. 

Tabel 4.1. Töökeskkonna hinnang ankeetküsitluse põhjal

Tegur Hinnang visuaal-analoog skaala järgi % Üldine
hinnang kõigi

keelpillide
alusel

Viiul ja
vioola

Tšello ja
kontrabass

Kõik
keelpillid

Õhutemperatuur üksi musitseerides 66,1 75,8 71,0 Hea

Õhutemperatuur kollektiivis musitseerides 49,6 40,2 44,9 Halb

Ventilatsioon üksi musitseerides 71,8 75,2 73,5 Hea

Ventilatsioon kollektiivis musitseerides 21,8 28,5 25,2 Väga halb

Valgustatus üksi musitseerides 74,2 69,4 71,8 Hea 

Valgustatus kollektiivis musitseerides 62,7 65,6 64,2 Hea 

Valgustatus harjutamisel 69,9 58,5 64,2 Hea

Valgustatus esinemisel 63,4 58,8 61,1 Rahuldav

Müratase üksi musitseerides 62,1 64,4 63,2 Hea

Müratase kollektiivis musitseerides 17,8 17,9 17,9 Talumatu 

Muud ohutegurid üksi musitseerides 70,3 79,4 74,8 Hea 

Muud ohutegurid kollektiivis musitseerides 34,6 37,7 36,1 Halb 

Üksi  harjutamisel  on  töökeskkonna  õhu  temperatuuri  võimalik  reguleerida,  esinedes

ollakse  kohustatud  leppima  antud  olukorraga.  Õuetingimustes  mõjutavad

instrumentaalmuusikut päike, õhu temperatuur, sademed ja tuul. Kirikus on aastaringselt

jahedad  esinemistingimused.  Orkestriaugus  tekib  esinemisel  õhupuudus  või  kui

ventilatsioon  toimib,  siis  tuuletõmbus,  talviti  on  orkestriaugus  külm ning  suviti  palav.

Päiksepaistelise  ilmaga  muutub  Teater  Vanemuise  suure  maja  prooviruumis,  mis  asuv

viimasel korrusel, temperatuur talumatult kõrgeks, sama juhtub ka suurematel esinemistel.

Valgustatus on üldiselt piisav, kuid on mainitud, et tihtipeale on orkestriaugus noodistatiivi

valgustus  ebaühtlane.  Kontserdisaalis  tekib  esinemisel  tihtipeale  olukord,  et  mõni

prožektor pimestab, kuid väidetavalt ei saa selle muutmiseks midagi teha, sest probleem
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ilmneb esinemise algul. Valgustustingimused võivad olla halvad eelkõige siis, kui toimub

esinemine kuskil ebastandardses kohas, kus ei ole osatud valgustusega arvestada.

Müratase on kollektiivis musitseerides tunduvalt suurem, kui üksi musitseerides, sama saab

öelda ka orkestriaugu ja kontserdisaali kohta, kuna orkestriaugus ollakse üksteisele lähedal

ning  osade  viiuldajate  selja  taga  on  vaskpuhkpillid,  mis  teevad  üsna  valju  häält.

Väidetavalt  on  enamusel  orkestriaugus  ääre  all  musitseerivatel  instrumentaalmuusikutel

kuulmiskahjustus. Kollektiivsete proovide ajal võib probleemiks tuua ka sajaolu, et paljud

muusikud harjutavad pauside ajal eraldiseisvalt samas ruumis erinevaid asju, mis tekitab

ebamugavat müra. Kuulmiskaitsevahendite kasutamine on levinud üksinda musitseerides,

kuid kollektiivse musitseerimise korral segavad need väidetavalt teistega kokkumängimist.

Viiuli ja vioola mängijatel on kokkupuude oma instrumendi tekitatud müraga suurem, kuna

nende kõlakast  avaneb üsna kõrva juures,  samas  kui  tšellol  ja  kontrabassil  avaneb see

ettepoole.  Samuti  mõjutavad  kõrge  müratasemega  viiuldajaid  ja  altviiuldajaid

orkestriasetuses nende selja taga paiknevad puhkpillid ning kontrabassistide paiknemine

löök- ja vaskpuhkpillide vahel.

Muudest  ohuteguritest  enimlevinuks  keelpillimängijate  puhul  üksteise  poognaga  pihta

saamine, mis üldiselt ei ole ohtlik, kuid häirib musitseerimist. Kollektiivis musitseerimise

puhul  on  toodud  välja  kitsastest  tingimustest  tulenevat  liikumisvabaduse  puudust.

Orkestriaugus  liikudes  on  madalatest  lagedest  tingituna  peaaegu  kõik

instrumentaalmuusikud vähemalt pea ära löönud. Muudest ohuteguritest ohtlikumaks võib

pidada  etendustel  orkestriauku  kukkuvaid  esemeid,  mis  halvematel  juhtudel  võivad

osutuda lausa eluohtlikuks,  näiteks  orkestriauku kukkunud esemetest  võib pidada kõige

ohtlikumaks  etenduses  kasutatud  autoratast.  Kontrabassistide  puhul  võib  ohuteguriks

pidada  ka nende paiknemist  orkestri  ääres,  kus  sõltuvalt  lavast  võib olla  kukkumisoht.

Orkestriaugus  paiknevad  kontrabassistid  kõrgema  põrandatasapinna  serval,  kust  tooli

liikumisel võib alla kukkuda.

Psühholoogilisest  vaatepunktist  on  üksinda  ja  kollektiivis  musitseerimisel  nii  häid  kui

halbu omadusi. Üksinda musitseerides on võimalik arvestada enda vajadusi ja olukordi,

näiteks ise reguleerida pauside tegemist, samas üksi esinedes on kogu vastutus ühel isikul

ning keerulistes olukordades peab ise hakkama saama. Kollektiivis musitseerides on see-

eest  vastutus  kollektiivi  ja  maine  ees.  Vastutus  jaguneb  ning  sõltub  suuresti

43



kuulajaskonnast  ja  suhtumisest  teosesse.  Olulisteks  teguriteks  on  kokkumäng  ning

noorematel muusikutel ka enese tõestamine kogemustega muusikutele.

Puhke- ja olmetingimuste poolest erinevad harjutamis- ja esinemiskohad suuresti, näiteks

Teater Vanemuise väikses majas pole etenduste pauside ajal eriti ruumi istuda ja puhata,

sama  saab  öelda  kontsertimajas  kooriga  toimuvate  esinemiste  pauside  kohta.  Kõige

halvemad  puhke  ja  olmetingimused  on  väidetavalt  Pärnu  kontserdimajas,  kus  lisaks

ruumipuudusele on ka näiteks valgustustingimused halvad. Esinemisteks mitteettenähtud

kohtades,  nt  kirikutes,  pole üldiselt  võimalik kuskil  enda asju hoida ega ka ise puhata,

samas  on  sellistes  kohtades  esinemised  lühikesed  ja  pigem  erandlikud.  Tartu  I

Muusikakoolis ei ole samuti ruumi, kus oleks soe ja mugav puhata ja tundi oodata.

Kirikutes  esinedes  hinnati  õhutemperatuuri  talumatuks,  samas  pole  seal  välja  toodud

õhupuudust.  Kirikutes  tekitab  kaja  tihtipeale  ebamugava  müra.  Eraldi  rõhutatakse

temperatuuri,  ventilatsiooni  ja  müratasemega  seonduvaid  halbu  näitajaid  orkestriaugus

kollektiivsel musitseerimise puhul.

4.2. Foto- ja ankeetmeetod

Instrumentaalmuusiku  töökeskkondade  hindamiseks  kasutatud  foto  ja  ankeetmeetodi

töökeskkonda iseloomustavad fotod on esitatud lisas C. Foto- ja ankeetmeetodil  hinnati

kolme klassiruumi Tartu I Muusikakoolist ja Heino Elleri nimelisest Tartu muusikakoolist

ning  Teater  Vanemuise  suure  maja  prooviruumi  ja  väikse  maja  orkestriauku.

Töökeskkonna  hindamiseks  kasutatav  foto-  ja  ankeetmeetod  annab  hea  ülevaate

töökeskkonnast inimesele, kes seal ei viibi.

Tartu I Muusikakooli klasside keskmiseks hinnanguks sai rahuldav (53,5 %), mis tulenes

ruumide ehituse, viimistluse ja sisustuselementide mittekaasaegsusest ja mugavusest ning

vähesest liikumisvabadusest ruumides. Fotod Tartu I Muusikakooli klassidest on esitatud

lisas C, joonistel C.1...C.6. Heino Elleri nimelisel Tartu Muusikakooli hinnanguks sai väga

hea  (79,75  %),  mis  tulenes  ruumide  ehituse,  viimistluse  ja  sisustuselementide

kaasaegsusest  ja  mugavusest  ning  piisavast  liikumisvabadusest  ruumides.  Fotod  Heino

Elleri  nimelise  Tartu  Muusikakooli  klassidest  on  esitatud  lisas  C,  joonistel  C.7...C.12.

Teater Vanemuise suure maja prooviruumi hinnanguks sai rahuldav (56 %), mis tulenes
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eelkõige liikumisvabaduse piiratusest. Fotod Teater Vanemuise suure maja prooviruumist

on esitatud lisas C, joonistel C.13 ja C.14. Teater Vanemuise väikse maja orkestriaugu

hinnanguks  sai  halb  (39  %),  mis  tulenes  eelkõige  ruumi  ehituslikest  eripäradest,  nagu

näiteks  madalad  laed  ja  erinevad  tugitalad,  valgustuse  puudulikkusest  ning

liikumisvabaduse  piiratusest.  Fotod  Teater  Vanemuise  suure  maja  prooviruumist  on

esitatud lisas C, joonistel C.15 ja C.16. Töökeskkonna foto- ja ankeetmeetodil hindamise

tulemused on esitatud lisas C, tabelis C.1.

4.3. Sisekliima

Sisekliima parameetritest  mõõdeti  musitseerimise ajal  kaheksas erinevas  ruumis  kolmel

järjestikusel  päeval  õhu  liikumiskiirust,  õhutemperatuuri  ja  -niiskust  ning  valgustatust.

Mõõtmistulemuste  keskmised  väärtused  on  esitatud  tabelis  4.2.  Kõik  mõõtmised  on

sooritatud  päeval  ajavahemikus  11:00...14:00,  lisaks  on  võrdluseesmärgil  mõõdetud

valgustatust  ka ajavahemikus 19:00...20:30.  Valgustatuse tase oli  õhtusel  ajal  ligikaudu

20 % võrra madalam, kui lõunasel ajal,  jäädes siiski lubatud piiridesse. Tabelis tähistab

lühend „TIM“ Tartu I Muusikakooli, „HEnTM“ Heino Elleri nimelist Tartu Muusikakooli,

„k“ klassi, „PR“ Teater Vanemuise suure maja prooviruumi ja „OA“ Teater Vanemuise

väikse  maja  orkestriauku.  Täiendavalt  on  võrreldud  õhutemperatuuri  ja  -niiskuse

parameetrite  väärtusi  mõõtmiste  ajal  välitingimustes  olnud  parameetrite  väärtustega

(tabelis „temp. vahe“ ja „niisk. vahe“). Välitingimustes oli õhutemperatuuriks 20,8 °C ning

õhu  suhteliseks  niiskuseks  40,1  %. Orkestriaugu  sisekliima  mõõtmised  viidi  läbi  ühel

päeval,  seejuures  ei  ole  registreeritud  õhu liikumiskiiruse  ja  valgustatuse  parameetreid,

kuna puudus piisav ligipääs ja piisavad valgustingimused mõõtmiste läbiviimiseks. Müra

mõõtmised  sooritati  Teater  Vanemuise  suure  maja  prooviruumis  ja  väikse  maja

orkestriaugus  kollektiivse  musitseerimise  ajal,  mõõtmistulemused  on  esitatud

sagedusanalüüsi ning histogrammina joonistel 4.1 ja 4.2.
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Tabel 4.2. Sisekliima mõõtmistulemuste keskmised väärtused

Ruum Õhu
liikumis-
kiirus m/s

Õhu-
temperatuur

°C

Temp. vahe
°C

Õhu
suhteline
niiskus %

Niisk. vahe
%

Keskmine
Valgustatus

lx

TIM k 12 0,01 19,6 -1,2 42,5 2,4 494

TIM k 16 0 20,7 -0,1 44,6 4,5 409

TIM k 47 0 21,9 1,1 36,7 -3,4 480

HEnTM k 203 0,02 21,5 0,7 40,3 0,3 464

HEnTM k 204 0,02 22,2 1,4 43,3 3,2 588

HEnTM k 207 0,01 22,5 1,7 36,2 -3,9 343

PR 0,05 24,5 3,7 39,2 -0,9 596

OA - 26,3 5,5 78,6 38,5 -

Õhu liikumiskiiruse  mõõtmistulemustest  selgub,  et  õhu liikumiskiirus  oli  nullilähedane,

mis  võib  põhjustada  organismi  termoregulatsiooni  ja  hapnikuvahetuse  häireid.

Õhutemperatuur ja õhu suhteline niiskus sarnanes Tartu I Muusikakooli  ja Heino Elleri

nimelise Tartu Muusikakooli klassiruumides välisõhu temperatuuri ja suhtelise niiskusega,

mis  võis olla  tingitud ruumis  avatud akendest.  Tartu I  Muusikakooli  klasside 12 ja 16

puhul registreeritud madalam õhutemperatuur,  võrreldes välistemperatuurist,  oli tingitud

klassiruumide  paiknemisest  hoone  läänekülge,  kuhu  ei  paista  sisse  hommikune  päike.

Teater  Vanemuise  suure  maja  prooviruumi  kõrgem  temperatuur  võrreldes

välistemperatuuriga tulenes ruumi paiknemisest hoone viimasel korrusel, millest tingituna

soojenes  ruum  päiksevalguse  käes.  Teater  Vanemuise  väikse  maja  orkestriaugu

õhutemperatuuri  ja  õhu  suhtelise  niiskuse  märgtavalt  suurem  väärtus  võrreldes

samanimeliste  parameetritega  välistingimustes  oli  tingitud  halva  ventilatsiooniga  kitsas

ruumis viibivate inimeste vabanevast soojusenergiast ja eritatavast veeaurust.

Joonis 4.1. Müramõõtmistulemuste sagedusanalüüs
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Joonisel 4.1 on tulpades esitatud mürataseme ekvivalentsed väärtused erinevatel sagedustel

ning kollase joonega on tähistatud arvutuslikult  keskmine ekvivalentne müratase dB(A)

skaalal  mõõtmisperioodi  jooksul.  Jooniselt  4.1  selgub,  et  kollektiivse

musitseerimiskeskkonna müra sagedusvahemik on lai ning müra on esindatud suhteliselt

võrdväärselt kõigil sagedustel. Müra sagedusanalüüsi tulemuste põhjal oli ekvivalentseks

müratasemeks  82,9  dB(A),  mis  ei  ole  8-tunnise  tööpäeva  puhul  Eestis  kehtiva

seadusandluse järgi kuulmist kahjustav.

Joonis 4.2. Müramõõtmistulemuste histogramm-graafik

Jooniselt 4.2 selgub, et põhiline müratase mõõtmisperioodil jäi vahemikku 70...80 dB(A),

mis  moodustab  kokku ligikaudu  40 %.  Ligikaudu  15 % mõõdetud  väärtustest  ületasid

85 dB(A) piiri, mis 8-tunnise tööpäeva keskmise väärtusena oleks tervist kahjustav.

 

4.4. Töökeskkonna hinnang

Instrumentaalmuusikud  puutuvad  sõltumata  oma  töökeskkonnast  kokku  kõrge

müratasemega, mille ekvivalentne tase ei ületa ka kollektiivse musitseerimise puhul Eestis

kehtiva  seadusandluse  järgi  kuulmistkahjustava  müra  taset  8-tunnise  tööpäeva  jooksul.

Kõigis  uuritud  klassiruumides  ja  Teater  Vanemuise  suure  maja  prooviruumis  erines

õhutemperatuur välistemperatuurist  vähesel  määral,  timgides  mõõtmistulemuste  alusel
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ruumi  soojusliku  mugavuse  klassiks  B,  võttes  arvesse  ka  temperatuuri  kõikumise

amplituudi.  Samuti  jäi  normide  piiresse  nende  ruumide  õhu  suhteline  niiskus.  Teater

Vanemuise  väikse  maja  Orkestriaugu  temperatuuri  erinevus  välistemperatuurist  ületas

5 °C, mis tingides ruumi soojusliku mugavuse klassiks C. Ühtlasi ületas orkestriaugus õhu

suhteline niiskus lubatud piiri. Kõigis uuritud töökeskkondades jäi õhu liikumiskiirus alla

0,05 m/s,  mis  soojusliku  mugavuse  seisukohast  peaks  suvisel  perioodil  olema suurem.

Kõigis uuritud ruumides peale orkestriaugu vastas ruumi üldine valgustatusaste normidele.

Orkestriaugu üldvalgustatus oli niivõrd madala väärtusega, et selle registreerimine polnud

võimalik, mille tulemusel on võimalik järeldada, et pikaajaline töötamine orkestriaugus on

nägemist kahjustava toimega. Uuritud töökeskkondade visuaalsel hindamisel said Heino

Elleri nimelise Tartu Muusikakooli klassiruumid hinnanguks hea, Teater Vanemuise suure

maja prooviruum ja Tartu I Muusikakooli klassiruumid said hinnanguks rahuldava ning

Teater Vanemuise väikse maja orkestriauk sai hinnanguks halb. Teater Vanemuise väikse

maja orkestriaugu hinnang oli tingitud ruumi ehituslikest eripäradest, milleks võib pidada

madalaid  lagesid  ja  erinevaid  tugitalasid,  valgustuse  puudulikkust,  põrandatasapindade

erinevusest tingitud kukkumisohutu ning liikumisvabaduse piiratust. 

Kuna instrumentaalmuusikutel  pole  kindlat  töötamise  kohta ja tingimusi,  siis  on nende

töökeskkonna  hinnang  mõjutatav  paljudest  teguritest,  nagu  näiteks  ruumi  tüübist,

esinemise  kollektiivist,  esitatavast  repertuaarist,  muudest  ohuteguritest  ning  puhke-  ja

olmetingimustest.  Erinevat  tüüpi  ruumide  puhul  mängivad  rolli  ruumide  avarus,

temperatuur,  valgustatus  jms parameetrid.  Kirikutes on reeglina  madal,  see-eest  suurtes

kontsertsaalides on see jällegi kõrge õhutemperatuur. Esinemise kollektiiv võib mõjutada

instrumentaalmuusikute  töökeskkonda  nii  füüsiliselt  kui  ka  psüühiliselt.  Füüsiliselt

mõjutab  suurem  kollektiiv  töökeskkonda  nii  paiknemise  ja  kokkupuutumisega,  kui  ka

ruumiõhku  mõjutatavate  omadustega.  Psühholoogiliselt  mõjutab  esinemise  kollektiiv

eelkõige vastutuse jagunemisega kaasnevat stressiohtu. Esitatavast repertuaarist sõltub nii

tehtava töö raskusaste, kui ka emotsionaalsest suhtumisest tingitud psühholoogiline efekt.

Muudest  ohuteguritest  mõjutavad  instrumentaalmuusikuid  töökeskkonnas  kukkumisoht,

töötamiskohta  sattuvad  juhuslikud  esemed  ning  vigastusohud  töötamiskeskkonna

elementidega  kokkupuutumise  tulemusel.  Puhke-  ja  olmetingimused  sõltuvad

töötamiskoha eripärast ning mõjutavad instrumentaalmuusikute töötamisjärgset taastumist.
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5. INSTRUMENTAALMUUSIKUTE TÖÖVÕIME

5.1. Ankeetküsitlus

Ankeetküsitluse alusel hinnati 14 ankeedile vastanud instrumentaalmuusiku põhjal, kellest

viis  olid  viiuldajad,  kolm  altviiuldajad,  kolm  tšellistid  ja  kolm  kontrabassistid,

musitseerimisrutiini  ja  füsioloogilisi  aspekte.  Ankeetküsitlusest  selgus,  et  keskmiselt

musitseerivad instrumentaalmuusikud oma erialainstrumendil kolm kuni neli tundi päevas,

kaasaarvatud nädalavahetustel,  kusjuures tihedamal perioodil  võib see tõusta keskmiselt

kuue tunnini. Keskmine järjestikune musitseerimine kestab poolteist tundi, mille vahepeal

on kümne minutiline paus, täiendavalt on ka väikseid sirutuspause. Selliseid tsükleid on

päevas  kaks.  Esinemiste  puhul  sõltub  musitseerimispikkus  suuresti  esitatavast

repertuaarist. Bändiga esinedes on tavaliselt kolm 45 minutilist esinemist, mille vahel on

15 minutilised pausid. Klassikaliste kavadega esinemisel kestab musitseerimine sõltuvalt

teosest  kolmveerandist  tunnist  kahe tunnini  ning  pause  ei  ole.  Etenduste  puhul  peavad

instrumentaalmuusikud viibima töötamiskohas mitu tundi, kuid see-eest on palju pause.

Instrumentide  käepärasust  ei  peeta  üldjuhul  mugavaks,  kuid  elukutse  on  põhjustanud

sellega harjumise.  Pikemal  musitseerimisel  täheldatakse  kaela,  õlgade  ja  selja  väsimust

ning  kangestumist.  Musitseerimisasenditest  eelistavad  viiuli  ja  vioola  mängijad  seisvat

asendit,  kuna  istudes  väsib  selg.  Kõikide  keelpillide  puhul  peetakse  oluliseks,  et

kasutatavatel  toolidel  poleks  mingisuguseid  käetugesid  ja  -pidemeid,  et  toolide  kõrgus

oleks reguleeritav  ja et  istumisalus  oleks sirge ning väikese polstriga.  Noodistendid on

reguleeritavad ning lihtsasti teisaldatavad.

Regulaarsed musitseerimisega kaasnevad tervisehäired on kaela, kukla, õlgade ja selja valu

ning  kangus.  Pikemas  perspektiivis  on  instrumentaalmuusikutel  esinenud  ebatavalist

väsimust, lihaste valu, kangust ja pingeid ning liigeste valu. Tihtipeale ei panda mainitud

tervisehäireid  ise  tähele  vaid  avastatakse  massööri  poolt.  Täiendavalt  on  seostatud

musitseerimisega  ka  peavalusid.  Üksikutel  juhtudel  on  esinenud  ka  karpaalkanali

sündroomi,  mille  mõju  levib  jätkuval  musitseerimisel  küünarnukki  ja  õlga,  muutes

liikumatuks kogu käe. Igapäevastest tegevustest tekib raskeid asju tõstes ja tassides valu

selga ja randmetesse, mis on eriti levinud tšello mängijatel, kes kannavad oma instrumenti

kaasas ning pidevalt valusad randmed ei võimalda tegeleda paljude tegevustega, näiteks

pallimängudega. Samuti on täheldatud vasaku käe väiksemat liikuvust võrreldes parema
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käega, pea paremale pööramise vähenemist, valu käte sirutamisel ja nägemise halvenemist

pimedates  tingimustes  noodi  lugemise  tulemusel.  Kontrabassistidel  põhjustab  kõrge

istumisalus valu alaseljas ja jalgades ning viiuldajatel on erandjuhtudena tekkinud kaela

vasakule  poolele  punetav  kuivanud  nahaga  ala,  kuhu  tekib  vahel  põletikulistele

protsessidele  viitavaid punne ja  mädapaiseid.  Ühtlasi  tekib  tihedamal  perioodil  vaimne

kurnatus, mis segab kõiki igapäevaseid tegevusi.

Paljud instrumentaalmuusikud tegelevad oma füüsilise poole eest hoolitsemise eesmärgil

erinevate  treeningutega.  Igapäevaselt  on  musitseerimise  kõrval  levinud  soojendus,

sirutused  ja  painutused ning  oma kehaasendi  jälgimine.  Sirutused  ja  painutused  ei  ole

kahjuks  võimalikud  kollektiivis  musitseerimise  ajal.  Mitmed  instrumentaalmuusikud

käivad  regulaarselt  massööri  juures  ning  mõned  on  käinud  ka  füsioterapeudi

konsultatsioonil. Turses alade ja lihaste puhul on levinud nende kreemitamine. Tursete teke

viitab  sellele,  et  tekivad  paiksed  vere-  ja  lümfiringe  häired,  millele  peaks  ennetuses

tähelepanu pöörama. Mõned küsitlusele  vastanud mainisid,  et  on hankinud endale koju

musitseerimiseks spetsiaalseid toole, valgusteid ja pillijalgu.

5.2. Mõõtmised

5.2.1. Müomeetria

Müomeetria mõõtmistulemused on kokkuvõtvalt esitatud tabelis 5.1. Tabelis on esitatud

erinevate vaatlusaluste sama mõõtmispunkti keskmine ja standardhälve (±SD).

Tabel 5.1. Müomeetrilised näitajad erinevatel lihastel (keskmine ±SD)

Lihas Para-
meeter

Toonus Hz Viskooselastsus

enne pärast muutus % enne pärast muutus %

P V P V P V P V P V P V

1 2 3 4 5 6 7 8

Käesirutajalihas Keskm. 13,34 13,11 13,70 13,59 2,67 3,63 0,98 1,02 1,05 1,03 -6,75 -0,71

±SD 0,60 0,58 0,97 1,32 6,43 9,22 0,16 0,24 0,23 0,18 15,03 13,19

Käepainutajalihas
 

Keskm. 12,81 12,55 12,90 12,33 0,67 -1,77 1,09 1,05 1,08 1,05 0,25 -0,43

±SD 1,50 1,71 1,89 1,41 7,70 6,81 0,30 0,14 0,19 0,15 12,88 12,42

Trapetslihase 
ülaosa

Keskm. 14,36 14,41 13,86 13,75 -3,46 -4,58 0,97 0,99 0,95 0,99 2,07 0,46

±SD 2,35 1,99 2,28 1,90 9,33 3,27 0,20 0,16 0,14 0,19 10,63 9,10

Trapetslihase 
alaosa

Keskm. 15,41 15,37 15,74 15,27 2,17 -0,66 1,00 0,98 1,09 0,98 -8,96 0,56

±SD 2,48 2,60 2,94 2,53 10,13 11,74 0,21 0,21 0,36 0,26 21,29 11,62
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Tabel 5.1. Järg

1 2 3 4 5 6 7 8

Eesmine 
deltalihas

Keskm. 12,23 12,18 12,14 12,81 -0,72 5,21 1,51 1,53 1,42 1,51 5,87 0,98

±SD 2,12 2,48 1,50 2,57 6,75 10,00 0,28 0,40 0,27 0,36 7,33 12,87

Õlavarre 
kolmpealihas

Keskm. 12,46 11,31 11,74 11,62 -5,76 2,79 1,46 1,34 1,47 1,38 -1,17 -3,44

±SD 2,36 0,84 1,51 1,20 12,10 8,15 0,28 0,27 0,30 0,25 17,76 10,62

Selgroosirgestaja 
lihased

Keskm. 16,89 16,17 16,63 16,39 -1,50 1,35 1,79 1,57 1,80 1,61 -0,71 -2,31

±SD 2,33 1,89 3,50 3,13 10,37 7,97 0,28 0,48 0,25 0,43 6,44 6,14

Kaelalihased
 

Keskm. 13,16 12,99 13,32 12,54 1,24 -3,47 1,34 1,26 1,37 1,33 -2,37 -5,03

±SD 2,25 2,42 1,62 1,87 7,40 7,21 0,28 0,25 0,18 0,18 14,61 14,63

Toonuse  puhul  on  muutuse  arvutamiseks  lahutatud  harjutamisjärgsest  tulemusest

harjutamiseelne  tulemus  ning  leitud  selle  protsentuaalne  erinevus  harjutuseelse

tulemusega.  Viskooselastsuse  puhul  on  lahutatud  harjutamiseelsest  tulemusest

harjutamisjärgne  tulemus  ning  leitud  selle  protsentuaalne  erinevus  harjutuseelse

tulemusega.  Sellisel  juhul  kirjeldavad  miinusmärgilised  muutused  negatiivset  ja

plussmärgilised  positiivset  muutust.  Tabelis  esitatud  tulemuste  põhjal  on  esitatud

lihastoonuse harjutuse eelsed ja -järgsed tulemused koos standardhälbega joonisel 5.1 ning

viskooselastsuse  tulemused  joonisel  5.3.  Graafikutel  on  X-teljel  jaotatud  lihased  ja

lihasgrupid vastavalt mõõtepunktidele. Toonuse ja viskooselastsuse muutuse tulemused on

esitatud vastavalt joonistel 5.2 ja 5.4.

Joonis 5.1. Lihastoonuse väärtused erinevatel lihastel harjutuseelselt ja -järgselt (keskmine

±SD): █ – parem kehapool harjutuseelselt; █ – vasak kehapool harjutuseelselt; 

█ – parem kehapool  harjutusjärgselt;  █ – vasak kehapool  harjutusjärgselt;  

KS – käesirutajalihased; KP – käepainutajalihased; TÜ – trapetslihase ülaosa; 
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TA  –  trapetslihase  alaosa;  ED  –  eesmine  deltalihas;  ÕK  –  õlavarre  

kolmpealihas; SS – selgroosirgestaja lihas; KL – kaelalihased.

Jooniselt  5.1  on  näha,  et  keskmiselt  kõige  suurem lihastoonus  on  selgroosirgestaja  ja

trapetslihastel,  ühtlasi  on  neil  ka  mõõtmistulemustest  tingituna  kõige  suurem

standardhälve.

Joonis 5.2. Lihastoonuse  väärtuste  muutused  erinevatel  lihastel  harjutamise  tulemusel: 

█ –  parem  kehapool;  █ –  vasak  kehapool;  KS  –  käesirutajalihased;  

KP – käepainutajalihased; TÜ – trapetslihase ülaosa; TA – trapetslihase alaosa;

ED – eesmine deltalihas; ÕK – õlavarre kolmpealihas; SS – selgroosirgestaja 

lihas; KL – kaelalihased.

Jooniselt  5.2 on näha,  et  lihastoonus suurenes mõlemal  poolel  käesirutajalihastel  kõige

võrdväärsemalt.  Ülejäänud  lihastel  ja  lihaspiirkondadel  on  märgata  ühe  poole  toonuse

tõusu  ja  teise  poole  toonuse  langust,  mis  viitab  keelpillimängijate  töö  ja  selle  mõju

asümmeetriale.  Kõige  suurem  asümmeetria  esines  õlavarre  kolmpealihases,  eesmises

deltalihases ja kaelalihastes. Kuna tööd tehes lihastoonuse arvväärtus ei saa väheneda, siis

järelikult  ei  ole  negatiivse  muutusega  lihaseid  ja  lihaspiirkondi  keelpillimängu  käigus

koormatud.  Kuna  lihase  mittekoormamisel  peaks  jääma  lihastoonus  samaväärseks,  siis

saab järeldada, et harjutamise eelselt olid vaatlusaluste lihased inaktiivses puhkeseisundis

ning  said  harjutamisel  aktiveerituks  ja  harjutuseks  ettevalmistatuks  teatava  liigutamise

tulemusel.
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Joonis 5.3. Viskooselastsuse  väärtused  erinevatel  lihastel  harjutuseelselt  ja  -järgselt  

(keskmine  ±SD). █ – parem kehapool harjutuseelselt;  █ – vasak kehapool  

harjutuseelselt;  █ –  parem kehapool  harjutusjärgselt;  █ –  vasak kehapool  

harjutusjärgselt;  KS  –  käesirutajalihased;  KP  –  käepainutajalihased;  TÜ –  

trapetslihase ülaosa; TA – trapetslihase alaosa; ED – eesmine deltalihas; ÕK – 

õlavarre kolmpealihas; SS – selgroosirgestaja lihas; KL – kaelalihased..

Jooniselt 5.3  on näha, et käesirutaja ja -painutaja ning trapetsilihaste viskooselastsus on

enamvähem võrdväärselt heal tasemel, kuid selgroosirgestaja lihaste elastsus on madalam

(dekrement suurem).

Joonis 5.4. Viskooselastsuse väärtuste muutused erinevatel lihastel harjutamise tulemusel: 

█ –  parem  kehapool;  █ –  vasak  kehapool;  KS  –  käesirutajalihased;  

KP – käepainutajalihased; TÜ – trapetslihase ülaosa; TA – trapetslihase alaosa;

ED – eesmine deltalihas; ÕK – õlavarre kolmpealihas; SS – selgroosirgestaja 

lihas; KL – kaelalihased.

Jooniselt 5.4 on näha, et kõige rohkem halvenes käesirutaja- ja trapetslihase alaosa elastsus

paremal  kehapoolel.  Trapetslihase  alaosa  elastsuse  muutus  on  ilmselt  tingitud  lihase
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pidevast  ja  pikaajalisest  venitusseisundist. Samas  parema  poole  eesmise  deltalihase

elastsus paranes kõige enam.

Tabel 5.2. Erinevate lihaste omaduste muutus harjutamisel lähtuvalt instrumenditüübist

Lihas Käe-
sirutaja-

lihas

Käe-
painutaja-

lihas

Trapets-
lihase
ülaosa

Trapets-
lihase
alaosa

Eesmine
deltalihas

Õlavarre
kolmpea-

lihas

Selgroo-
sirgestaja

lihased

Kaela-
lihased

Pool P V P V P V P V P V P V P V P V

Lihas-
toonuse 
muutus 
%

Kõik 
keelpillid

2,7 3,6 0,5 -1,8 -3,7 -4,6 2,2 -0,7 -0,7 5,2 -5,8 2,8 -1,5 1,4 1,2 -3,5

Kontrabass
ja tšello

2,7 10,7 6,8 2,0 -5,0 -2,8 2,2 -4,2 6,0 -2,5 4,8 -0,9 4,8 8,3 -11,2 -8,7

Viiul ja 
vioola

2,7 2,1 -2,0 -2,1 -2,7 -4,9 2,5 0,8 -0,9 6,6 -6,5 3,8 -3,4 -0,9 5,0 -1,5

Viskoos-
elastsuse
muutus 
%

Kõik 
keelpillid

-6,8 -0,7 -2,9 -1,3 2,0 0,5 -9,0 0,6 5,9 1,0 -1,2 -3,4 -0,7 -2,3 -2,4 -5,0

Kontrabass
ja tšello

-10,9 -10,6 -1,4 -15,4 -4,5 -4,3 -7,6 -7,0 0,0 -6,0 -11,7 -2,9 1,3 3,0 -5,8 -2,0

Viiul ja 
vioola

-5,8 -0,9 -2,7 -1,7 2,1 1,7 -1,8 3,2 6,5 1,1 0,06 -4,8 -1,8 -4,9 -4,0 -8,0

Tabelist 5.2 selgub, et erinevatel keelpillidel musitseerimine mõjutab erinevaid lihaste ja

lihaspiirkondade omadusi teataval määral erinevalt, kuid mitmete lihaspiirkondade puhul ei

ole  erinevus  arvestatava  kaaluga.  Erinevused  on  tingitud  eelkõige  instrumentide

hoidmisasendist, kus viiuli ja vioola puhul tuleb hoida ja liigutada käsi õla kõrgusel, kuid

kontrabassil ja tšellol toetub vasak käsi teataval määral instrumendile ja poognakäsi liigub

õlavöötmest allpool.

5.2.2. Dünamomeetria

Dünamomeetrilised  mõõtmistulemused  on kokkuvõtvalt  esitatud  tabelis  5.3.  Tabelis  on

esitatud kõikide keelpillimängijate sama parameetri keskmine väärtus paremal ja vasakul

käel  enne ja  pärast  tunniajalist  harjutust.  Instrumentidel  musitseerimise  mõju  paremaks

kirjeldamiseks on välja toodud ka dünamomeetriliste parameetrite väärtuste muutus, kus

harjutusjärgsetest  tulemustest  on  lahutatud  harjutuseelsed,  millest  tulenevalt  tähistavad

muutuse  veerus  olevad  negatiivsed  arvud  jõu  vähenemist  ja  positiivsed  suurenemist.

Täiendavalt  on  tabelis  välja  toodud  erinevat  tüüpi  keelpillimängijate  dünamomeetrilise

mõõtmise tulemused lähtuvalt instrumenditüübist, väljendamaks erinevat tüüpi keelpillidel

musitseerimise mõju dünamomeetrilistele näitajatele.
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Tabel 5.3. Dünamomeetrilised mõõtmistulemused (keskmised)

Instru-

mendid

Parameeter Enne Pärast Muutus %

Parem Vasak Parem Vasak Parem Vasak

Kõik

keelpillid

Pingutusjõud N 346,3 317,8 375,7 337,5 8,7 6,2

Sirutusjõud N 107,9 100,1 105,0 96,1 -2,5 -3,4

Painutusjõud N 93,2 91,2 90,3 89,3 -3,5 -1,9

Pöidla pigistusjõud N 47,1 48,1 56,9 52,0 21,0 8,6

Kontrabass

ja tšello

Pingutusjõud N 367,9 377,7 416,9 377,7 13,3 0

Sirutusjõud N 102,0 94,2 105,9 83,4 4,3 -11,5

Painutusjõud N 112,8 101,0 97,1 90,3 -13,5 -10,2

Pöidla pigistusjõud N 47,1 55,9 63,8 56,9 36,8 0,9

Viiul ja

vioola

Pingutusjõud N 340,4 303,1 365,9 327,7 7,4 8,1

Sirutusjõud N 108,9 101,0 104,0 100,1 -4,1 -1,6

Painutusjõud N 88,3 88,3 88,3 88,3 -0,3 0,4

Pöidla pigistusjõud N 46,9 46,2 54,8 51,3 17,0 10,9

Mõõtmistulemustest selgus, et tunniajalise musitseerimise järel oli käe pigistusjõud suurem

musitseerimisele eelnevast, erandiks võib pidada kontrabassi ja tšello mängijate vasaku käe

pigistusjõudu, mis jäi samaväärseks musitseerimiseelsega. Käe pigistusjõud suurenes viiuli

ja vioola mängijate kätel  võrdsel määral,  kuid kontrabassi  ja tšello mängijatel  suurenes

märgatavalt  rohkem  parema  käe  pigistusjõud.  Kuigi  kõikide  keelpillide  keskmises

arvestuses vähenes  käelaba  sirutusjõud üsna võrdsel  määral,  siis  muutus  erinevat  tüüpi

keelpillide  puhul  oli  märgatavalt  erinev.  Kontrabassi  ja  tšello  mängimise  tulemusel

vähenes käe sirutusjõud märkimisväärselt vasakul käel, samas kui parema käe sirutusjõud

kasvas, viiuli ja vioola puhul vähenes paremal käel sirutusjõud jällegi rohkem kui vasakul

käel.  Käe  painutusjõud  vähenes  keskmiselt  kõikide  keelpillide  puhul,  samas  jäi  see

enamvähem  muutumatuks  viiuli-  ja  vioolamängu  mõju  tulemusel.  Pöidla  pigistusjõud

kasvas kõikide keelpillide mängu tulemusel, kuid kontrabassi ja tšello puhul saab täheldada

märgatavat parema käe pöidla pigistusjõu suurenemist.

5.2.3. Goniomeetria

Goniomeetrilised mõõtmistulemused on kokkuvõtvalt esitatud tabelis 5.4, kus on esitatud

kõikide  keelpillimängijate  sama  parameetri  keskmine  väärtus  paremal  ja  vasakul  käel.

Täiendavalt  on  tabelis  välja  toodud  erinevat  tüüpi  keelpillimängijate  goniomeetriliste
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mõõtmiste tulemused lähtuvalt instrumenditüübist, väljendamaks erinevat tüüpi keelpillidel

musitseerimise mõju goniomeetrilistele näitajatele.  Tabelis  on välja toodud ka vastavate

parameetrite  liikuvusulatuse  normid,  millega  on  võrreldud  kõikide  keelpillimängijate

mõõdetud samanimeliste parameetrite keskmist väärtust.

Tabel 5.4. Keelpillimängijate goniomeetriliste mõõtmiste tulemused 

Parameeter Viiul-
dajad ja
altviiul-
dajad

Tšellistid
ja

kontra-
bassistid

Kõik
keelpilli-
mängijad

Liikuvus-
ulatuse
normid 

[50]

Keelpilli-
mängijate
vastavus

normidele
±

Lülisamba kaelaosa liikuvus

Fleksioon  55,64 68,00 59,07 64 -4,93

Ekstensioon  65,64 75,00 67,64 81 -13,36

Lateraalfleksioon paremale  40,36 48,33 42,07 46 -3,93

Lateraalfleksioon vasakule  38,55 46,33 40,21 46 -5,79

Rotatsioon paremale  66,45 64,00 65,98 72 -6,07

Rotatsioon vasakule  67,00 72,67 68,21 72 -3,79

Lülisamba segmentide liikuvus

Fleksioon   30,64 30,33 30,57 25...35 +

Ekstensioon   12,18 8,00 11,29 10...15 +

Rotatsioon paremale  12,73 13,00 12,79 8...12 0,79

Rotatsioon vasakule  10,82 9,67 10,57 8...13 +

Lateraalfleksioon paremale  27,27 25,33 26,86 20...30 +

Lateraalfleksioon vasakule  28,18 24,33 27,36 20...30 +

Küünar- ja randmeliigese aktiivne liikuvus

Parema käe küünarliigese fleksioon  151,82 153,67 152,21 135...150 2,21

Vasaku käe küünarliigese fleksioon  153,00 153,67 153,14 135...150 3,14

Parema käe küünarliigese ekstensioon  -0,09 3,33 0,64 0 0,64

Vasaku käe küünarliigese ekstensioon  0,18 3,33 0,86 0 0,86

Parema käe randmeliigese fleksioon  78,36 79,00 78,50 70...80 +

Vasaku käe randmeliigese fleksioon  78,64 77,33 78,36 70...80 +

Parema käe randmeliigese ekstensioon  74,09 76,67 74,64 60...90 +

Vasaku käe randmeliigese ekstensioon  80,64 79,33 80,36 60...90 +

Mootmistulemustest  selgus,  et  katsealuste  lulisamba  kaelaosade  liikumine  ei  vasta

normidele, kuid väärtused jäävad enamjaolt ligilähedaseks, suurim erinevus esines kaela

ekstensioonil,  seda eriti  viiuldajate ja altviiuldajate puhul. Lülisamba kaelaosa liikuvuse
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erinevusest  erinevat  tüüpi  keelpillide  mängijate  puhul  selgub,  et  viiuldajatel  ja

altviiuldajatel erinevad hinnatud goniomeetrilised väärtused normist rohkem kui tšellistidel

ja  kontrabassistidel.  Viiuldajate  ja  altviiuldajate  lülisamba  kaelaosa  liikuvuse  suuremat

kõrvalekallet  normist  võib  põhjustada  instrumendi  hoidmise  asend,  mille  puhul  on

muusiku  kael  sundasendis.  Lulisamba  segmentide  liikuvusulatus  ei  vastanud normidele

vaid  rotatsiooni  osas  paremale  poolele,  kusjuures  seda  sõltumata  instrumenditüübist.

Küünar- ja randmeliigese aktiivse liikuvuse parameetritest erinevad normidest mõlema käe

küünarliigese  fleksioon  ja  ekstensioon,  kuid  seda  üsna  vähesel  määral.  Mõlema  käe

randmeliigese  fleksioon  ja  ekstensioon  jäävad  normide  piiresse.  Liigeste  liikumise

erinevused  voivad  olla  nii  individuaalsed  kui  ka  töötehnoloogilised.  Individuaalseks

pohjuseks  voib  pidada  aastatepikkust  musitseerimist,  mida  voivad  omakorda  mojutada

parilikud  omadused.  Töötehnoloogilisteks  pohjusteks  loetakse  naiteks  istuvat  tööviisi,

milleks  voib  orkestrantide  tööd  pidada,  ja  tahelepanematust  iseenda  suhtes  tööasendite

jalgimisel ning voimaluste puudumist teha personaalseid puhkepause omale sobival ajal.

5.3. Töö raskusaste ja energeetiline koormatus

Instrumentaalmuusikute  töö  on  istuva  ja  suures  osas  vaimse  ning  täpsust  nõudva

iseloomuga,  kuid  see-eest  on  ülakeha  üsna  liikuv.  Orkestri  proovid  on  ligikaudu

tunniajalise pikkusega ning mitmest korduvast tsüklist koosnevad. Korduvatest tsüklitest

kokku pandud nelja tunnise musitseerimisajaga analüüsitavad pulsisageduse diagrammid

on esitatud joonistel 5.5 ja 5.6.

Joonis 5.5. Kontrabassisti pulsisageduse diagramm.
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Jooniselt  5.5  selgub,  et  antud  vaatlusalusel  kõigub  pulsisagedus  kontrabassil

musitseerimise käigus üle 30 %, olles 59 kuni 128 lööki minutis. Pulsisageduse kõrgemate

väärtuste korral oli heliteoses tempokam koht.

Joonis 5.6. Viiuldaja pulsisageduse diagramm.

Jooniselt  5.6  selgub,  et  antud  vaatlusaluse  põhjal  kõigub  pulsisagedus  viiuliga

musitseerimisel vähesemal määral kui kontrabassiga musitseerides. Vaatlusaluste keskmise

ja  suurima  pulsisageduse  järgi  määratud  töö  raskusaste  ja  energeetiline  koormatus  on

esitatud tabelis 5.5.

Tabel 5.5. Instrumentaalmuusikute energeetiline koormatus ja töö raskusaste

Näitajad Tulemused

1 2

1. Vaatlusalune:

1.1. Sugu M N

1.2. Mass kg 95 60

1.3. Pikkus cm 180 168

1.4. Vanus a 27 36

2. Pulsisagedus lööki/min

2.1. Väikseim 59 63

2.2. Suurim 128 112

2.3. Keskmine 90 82

3. Energeetiline koormatus W:

3.1. Keskmise pulsisageduse järgi:

3.1.1. Summaarne 230 175

3.1.2. Füsioloogiline 114 67

3.1.3. Otseselt tööga 116 108
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Tabel 5.5. Järg

1 2

3.2. Suurima pulsisageduse järgi:

3.2.1. Summaarne 600 275

3.2.2. Füsioloogiline 114 67

3.2.3. Otseselt tööga 486 208

4. Töö raskusaste

4.1. Keskmise pulsisageduse järgi kerge kerge

4.2. Suurima pulsisageduse järgi raske keskmiselt raske

Tulemustest selgub, et instrumentaalmuusikute töö raskusaste on keskmiselt  kerge, kuid

kiiremate  ja  intensiivsemate  liigutuste  puhul  tõuseb  pulsisagedus  märgatavalt,  mis

hindamisskaala järgi muudab töö keskmiselt raskeks või raskeks.

5.4. Töövõime päevane muutus

Instrumentaalmuusikute töövõime muutuse määramiseks mõõdetud parameetrite väärtused

on  esitatid  tabelis  5.6.  Mõõtmistulemustes  ei  ole  hindamise  alla  võetud  mälumahu

mõõtmistulemust, kuna mõõtmiste läbiviimise koht oli avalik, millest tulenevalt oli liiga

palju segavaid faktoreid objektiivse tulemuse saamiseks. Ühel vaatlusalusel on töövõime

hindamisel välja jäetud pulsisagedus, kuna kasutatav seade ei suutnud registreerida antud

vaatlusaluse pulssi.

Tabel 5.6. Instrumentaalmuusikute töövõime parameetrite väärtused

Mõõt-
mise aeg
(13.05.
2014)

Pulss Reagee-
rimisaeg

Vererõhk Käe
pigistus-

jõud

Pöidla
pigistus-

jõud

Käe ja silma
koordi-
natsioon

Töö-
võime

lööki
min

% s % mm
Hg

% N % N % s % %

1 2 3 4 5 6 7 8

Viiuldaja

11:45 101 100,0 0,164 100,0 136 100,0 323,6 100,0 24,5 100,0 23,85 100,0 100,0

12:15 85 84,2 0,229 139,6 133 97,8 323,6 100,0 57,8 236,4 24,99 104,8 118,3

13:30 78 77,2 0,168 102,4 133 97,8 308,9 95,5 57,8 236,4 23,90 100,2 125,7

15:00 77 76,2 0,234 142,7 130 95,6 294,2 90,9 53,4 218,2 23,15 97,1 116,3

19:15 78 77,2 0,211 128,7 137 100,7 299,1 92,4 51,2 209,1 22,35 93,7 116,9
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Tabel 5.6. Järg

1 2 3 4 5 6 7 8

Altviiuldaja

11:45 78 100,0 0,355 100,0 143 100,0 338,3 100,0 35,6 100,0 34,68 100,0 100,0

12:15 82 105,1 0,279 78,6 132 92,3 313,8 92,8 53,4 150,0 30,50 87,9 113,1

13:30 86 110,3 0,252 71,0 137 95,8 304,0 89,9 48,9 137,5 29,10 83,9 111,1

15:00 86 110,3 0,234 65,9 139 97,2 304,0 89,9 60,0 168,8 37,15 107,1 113,0

19:15 83 106,4 0,255 71,8 134 93,7 279,5 82,6 57,8 162,5 32,95 95,0 113,0

Tšellist

11:45 88 100,0 0,250 100,0 124 100,0 269,7 100,0 28,9 100,0 28,25 100,0 100,0

12:15 78 88,6 0,248 99,2 122 98,4 264,8 98,2 40,0 138,5 27,60 97,7 108,9

13:30 74 84,1 0,391 156,4 119 96,0 279,5 103,6 37,8 130,8 23,80 84,2 102,3

15:00 68 77,3 0,197 78,8 134 108,1 274,6 101,8 46,7 161,5 22,95 81,2 119,7

19:15 92 104,5 0,214 85,6 117 94,4 264,8 98,2 35,6 123,1 25,65 90,8 107,7

Kontrabassist

11:45 - - 0,265 100,0 153 100,0 465,8 100,0 64,5 100,0 34,70 100,0 100,0

12:15 - - 0,180 67,9 137 89,5 470,7 101,1 68,9 106,9 29,50 85,0 113,1

13:30 - - 0,240 90,6 143 93,5 475,6 102,1 68,9 106,9 25,95 74,8 110,0

15:00 - - 0,243 91,7 139 90,8 460,9 98,9 71,2 110,3 27,10 78,1 109,7

19:15 - - 0,180 67,9 159 103,9 431,5 92,6 66,7 103,4 30,95 89,2 107,0

Mõõtmiste  kellaajad  olid  tingitud  proovide  vahelistest  pausidest,  mõõtmiste  päeval  oli

kollektiivne proov kellaaegadel 11:00...12.15, 12:45...13:30, 13:45...15:00 ja 18:00...19:15.

Erinevatel keelpillidel musitseerijate töövõime päevase muutuse erinevused on kujutatud

joonisel 5.7.

Joonis 5.7. Instrumentaalmuusikute töövõime päevane muutus.
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Jooniselt  5.7  selgub,  et  kõige  stabiilsema  muutusega  oli  altviiuldaja  ja  kontrabassisti

töövõime.  Erinevate  instrumentaalmuusikute  töövõime  parameetrite  muutused  tööpäeva

lõikes on esitatud joonistel 5.8...5.11.

Joonis 5.8. Viiuldaja töövõime parameetrite päevane muutus.

Viiuldaja  töövõime  tõuseb  esimese  harjutusperioodiga  ning  jääb  seejärel  ligikaudselt

samale  tasemele.  Kõige  rohkem  muutuvad  tööpäeva  lõikes  pöidla  pigistusjõud  ja

reageerimisaeg.  Pöidla  pigistusjõu  suurt  protsentuaalset  muutust  mõjutab  asjaolu,  et

mõõdetavad  väärtused  on  madalad  ning  väiksemgi  arvuline  muutus  annab  suure

protsentuaalse  erinevuse.  Reageerimisaja  erinevused  võivad  olla  otseselt  seotud

vaatlusaluse tööst mõjutatud vaimse kurnatuse ja tähelepanuga.

Joonis 5.9. Altviiuldaja töövõime parameetrite päevane muutus.
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Altviiuldaja  töövõime  tõuseb  sarnaselt  viiuldaja  töövõimega  esimesel  harjutusperioodil

ning  jääb  seejärel  ligikaudselt  samale  tasemele.  Enim  muutuvateks  parameetriteks  on

tööpäeva  lõikes  samuti  pöidla  pigistusjõud,  reageerimisaeg  ja  koordinatsioon.

Reageerimisaja ja koordinatsiooni erinevused võivad olla viiuldaja tööga sarnaselt seotud

vaatlusaluse tööst mõjutatud vaimse kurnatuse ja tähelepanu hajumisega.

Joonis 5.10. Tšellisti töövõime parameetrite päevane muutus.

Tšellisti  töövõime  tõuseb  esimese,  kuid  langeb  jällegi  teise  harjutusperioodiga,

samasugune  muutus  on  korduv  ka  kolmanda  ja  neljanda  harjutusperioodi  tulemusel.

Põhilisteks  muutuvateks  teguriteks  on  sarnaselt  viiuldaja  ja  altviiuldajaga  pöidla

pigistusjõud  ja  reageerimisaeg.  Pulsisageduse  märgatav  tõus  tööpäeva  lõpus  võib  olla

tingitud emotsionaalsest pingelangusest või harjutatava teose lõpus olnud intensiivsematest

kohtadest.
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Joonis 5.11. Kontrabassisti töövõime parameetrite päevane muutus.

Kontrabassisti töövõime tõuseb esimese harjutusperioodiga ning jääb seejärel ligikaudselt

samale  tasemele.  Kõige  rohkem  muutuvad  tööpäeva  lõikes  reageerimisaeg  ja

koordinatsioon mille erinevused võivad olla otseselt seotud vaatlusaluse tööst mõjutatud

vaimse kurnatuse ja tähelepanuga või personaalsete iseärasustega.
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KOKKUVÕTE

Uurimistöö eesmärgiks oli välja selgitada ja hinnata keelpillimängijaks spetsialiseerunud

instrumentaalmuusikute  töökeskkonnas  esinevaid  ohutegureid,  kontrollida  neid

iseloomustavate  parameetrite  arvväärtuste  vastavust  kehtestatud  normidele,  määrata

musitseerimisel  tehtava  töö  raskusaste,  energeetiline  koormatus,  töövõime muutus  ning

teha järeldusi ja anda soovitusi töökeskkonna parendamiseks ja tööprotsesside muutmiseks,

et vähendada ja ennetada tervisehäireid. Uurimistöö alusel saab teha järgnevaid järeldusi:

1. Teemaalase  kirjanduse  läbitöötamisel  selgus,  et  instrumentaalmuusikute

töökeskkonda  ning  töövõimet  on  Eestis  vähe  uuritud.  Puuduvad  uuringud

instrumentaalmuusikute töövõime muutuse kohta musitseerimisel ning sama tüüpi,

kuid erinevatel muusikainstrumentidel musitseerimise mõju kohta muusikutele.

2. Teemakohaste  õigusaktide  analüüsil  selgus,  et  instrumentaalmuusikute

töökeskkonnale ei ole eraldiseisvalt kehtestatud sisekliima norme.

3. Teemaalase kirjanduse analüüsil põhjal võib järeldada, et instrumentaalmuusikute

töö  on  psühholoogiliselt  kurnav  ja  raske  ning  instrumentaalmuusikute  seas  on

levinud tööst tingitud vigastused ja haigused.

4. Töökeskkonna  alase  ankeetküsitluse  põhjal  selgus,  et  musitseerimistingimusi

üksinda musitseerides hinnatakse heaks.

5. Töökeskkonna  ankeetküsitlusest  ilmnes,  et  valgustatust  hinnati  esinemiste  ajal

rahuldavaks.

6. Töökeskkonna alase  ankeetküsitluse  põhjal  oli  täheldatav,  et  õhutemperatuuri  ja

muid ohutegureid hinnati kollektiivse musitseerimise puhul halvaks, ventilatsiooni

väga halvaks ja mürataset hinnati talumatuks.

7. Töökeskkonna alase  ankeetküsitluse  põhjal  selgus,  et  instrumentaalmuusikud  on

töökeskkonnas ohustatud ka juhuslikult ilmnevatest ohuteguritest.

8. Foto-  ja  ankeetmeetodil  hinnati  Tartu  I  Muusikakooli  töökeskkondasid

rahuldavaks,  Heino  Elleri  nimelise  Tartu  Muusikakooli  töökeskkondasid  heaks,

Teater Vanemuise suure maja prooviruumi töökeskkonda rahuldavaks ning väikse

maja orkestriaugu töökeskkonda halvaks.

9. Sisekliima  mõõtmistulemustest  selgus,  et  Tartu  I  Muusikakooli  ja  Heino  Elleri

nimelise  Tartu  Muusikakooli  klassiruumide  ning  Teater  Vanemuise  suure  maja

prooviruumi sisekliima mugavusklassiks on B.
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10. Sisekliima  mõõtmistulemustest  selgus,  et  Teater  Vanemuise  väikse  maja

orkestriaugu õhutemperatuur ja õhu suhteline niiskus on lubatust kõrgemad, ning

ruumi sisekliima mugavusklassiks on C.

11. Õhu liikumiskiirus oli uuritud töökeskkondades nullilähedane, mis võib põhjustada

organismi termoregulatsiooni ja hapnikuvahetuse häireid.

12. Valgustatuse mõõtmistulemustest selgus, et Tartu I Muusikakooli ja Heino Elleri

nimelise  Tartu  Muusikakooli  klassiruumide  ning  Teater  Vanemuise  suure  maja

prooviruumi  valgustatus  oli  küllaldane,  kõikudes  tööpäeva  jooksul  ligikaudselt

20 %. Orkestriaugu valgustatus ei olnud küllaldane,  mis võib pikas perspektiivis

põhjustada nägemishäireid.

13. Müramõõtmistulemustest  selgus,  et  müra  ekvivalentne  tase  ei  ületa  Eesti

seadusandluses kehtestatud piirnormi, kuid sellegipoolest oli uuritavates ruumides

kõrge müratase.

14. Ankeetküsitluse põhjal selgus, et instrumentaalmuusikute tööaeg on ebaregulaarne,

kuid jääb õigusaktides kehtestatud töötundide piiresse.

15. Instrumentaalmuusikud ei pea oma instrumentidel musitseerimist mugavaks, kuid

on sellega kohanenud.

16. Regulaarsed musitseerimisega kaasnevad tervisehäired on kaela, kukla, õlgade ja

selja  valu  ning  kangus.  Pikemas  perspektiivis  esineb  instrumentaalmuusikutel

ebatavalist väsimust, lihaste valu, kangust ja pingeid ning valu liigespiirkonnas.

17. Ankeetküsitluse  alusel  on  instrumentaalmuusikute  töö  põhjustanud  füüsilisi  ja

psüühilisi raskusi igapäevaste ülesannete teostamisel.

18. Paljud instrumentaalmuusikud ei tee süstemaatilisi musitseerimiseelseid ja -järgseid

harjutusi terviseriskide ennetamiseks. Osad instrumentaalmuusikud tegelevad siiski

erinevate treeningute ja ettevaatusabinõudega, et hoolitseda oma füüsise eest.

19. Musitseerimine on ankeetküsitluse alusel põhjustanud tursete tekkimist, mis võivad

tuleneda lokaalsetest vere- ja lümfiringe häiretest.

20. Erinevate  lihaste  ja  lihasgruppide  toonuse  ja  viskooselastsuse  näitajate

musitseerimisest  tingitud  muutuse  tulemusel  saab  järeldada,  et

instrumentaalmuusikute töö ja selle mõju lihasgruppidele on asümmeetriline.

21. Dünamomeetriliste mõõtmiste alusel tõusis musitseerimise tulemusel käe ja pöidla

pigistusjõud ning vähenes randme sirutus- ja painutusjõud.

22. Goniomeetriliste  mõõtmiste  tulemuse  alusel  selgus,  et  instrumentaalmuusikute

lülisamba kaelaosa liikuvus ei vasta normidele, ega ole normidest sümmeetriliselt

65



kõrvale kalduv. Lülisamba kaelaosa liikuvuse kõrvalekalle  normidest  on suurem

viiuli ja vioola mängijate puhul.

23. Keskmise  pulsisageduse  järgi  liigitus  vaatlusaluste  instrumentaalmuusikute  töö

kergeks,  kuid  suurima  sooritusaegse  pulsisageduse  puhul  võib  instrumentaal-

muusikute tööd pidada keskmiselt raskeks või raskeks.

24. Keskmise pulsisageduse järgi oli instrumentaalmuusikute summaarne energeetiline

koormatus  vahemikus  175...230  W  ning  kõrgeima  pulsisageduse  alusel  oli  see

piirides 275...600 W.

25. Instrumentaalmuusikute  töövõime  muutuse  hindamisel  selgus,  et  kõigi

vaatlusaluste  töövõime  tõusis  tööpäeva  lõpuks,  võrreldes  tööpäeva  algse

tulemusega. Kõige stabiilsemalt muutus altviiuldaja ja kontrabassisti töövõime.

26. Üldistavalt  on  uurimistöö  tulemused  võivad  olla  võrdlusaluseks  teiste  sarnaste

töökeskkondade ja -tüüpide kirjeldamisel ja analüüsimisel.

Uurimistöö alusel võib anda järgmisi soovitusi:

1. Täiustada töökeskkondade juurde kuuluvaid olme- ja puhketingimusi.

2. Parendada liikumisvabadust lava kandekonstruktsioonide ümberkujundaamisega.

3. Parendada noodilehtede kohtvalgustust orkestriaugus.

4. Tagada  kollektiivse  esinemise  ruumides  ühtlast  ja  mõõdukat  õhuvahetust  ja

-liikumist pakkuv sundventilatsioon.

5. Musitseerimise  sundasenditest  tekkivate  asümmeetriliste  lihas-  ja  liigesvaeguste

ning silma ümbruse lihaste pinge ennetamiseks teha regulaarseid puhkepause ning

lihastoonust taastavaid harjutusi. 

6. Instrumentaalmuusikute  stressi  ennetamiseks  tuleb  optimaalselt  planeerida

töökoormuse jaotust.

7. Töötada välja instrumentaalmuusikutele mõeldud soorituse eelne metoodika lihas-

ja liigesfunktsioonide ettevalmistamiseks ning soorituse järgne metoodika lihas- ja

liigesfunktsioonide taastamiseks.

8. Instrumentaalmuusikutele  mõeldud  ennetusmeetmete  väljatöötamisel  arvestada

raskemate  tervisehäirete  (nt  põletikulised  protsessid,  tursed,  vere-  ja  lümfiringe

häired) kujunemise võimalustega.
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Lisa A. Keelpillimängijate instrumentide hoidmis- ja mängimisasendid 

Joonis A.1. Käte asend viiuli ja vioola mängimisel.
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Joonis A.2. Kehaasend viiuli ja vioola mängimisel
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Joonis A.3. Käte asend tšello mängimisel.
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Joonis A.4. Käte asend kontrabassi mängimisel.

Joonis A.5. Kehaasend tšello ja kontrabassi mängimisel.
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Lisa B.1. Ankeet musitseerimisrutiinist ja füsioloogilistest aspektidest

Mitu tundi musitseerid oma erialainstrumendil keskmiselt päevas (k.a nädalavahetus)?

Mitu tundi musitseerid intensiivsemal esinemisperioodil keskmiselt päevas (k.a 

nädalavahetus)?

Kui pikalt kestab keskmine musitseerimine, kui pikad on pausid ja mitu korduvat tsüklit 

esineb?

Harjutamisel:

Esinemistel:

Kirjelda oma harjutustingimusi vahendite vaatepunktist (kiidusõnad, kriitika, eelistused). 

Instrumendi käepärasus:

Pink/tool/istumisasend:

Noodistendi reguleeritavus ja paigutus:

Kas  pillimängu  asend  põhjustab/on  põhjustanud  ebamugavustunnet  või  kaebusi  nagu

näiteks  ebatavaline  väsimus,  valu,  kangus,  pinge,  paistetus,  põletik  jms?  Kui  jah,  siis

nimeta piirkond/piirkonnad ning seal esinev(-ad) kaebus/kaebused.

Viimasel nädalal:

Viimasel aastal:

Kas  on  tekkinud  musitseerimisest  tingitud  püsivaid  tervisehäireid?  Kas  olete  nendega

seoses käinud ka tervisekontrollis? Nimeta...

Kas tekkinud kaebused on tekkinud ka muudel tegevustel või mõjutanud muude tegevuste

sooritamist? Nimeta...

Kas  oled  kasutusele  võtnud  abinõusid  eelmainitud  ebamugavustunnete  või  kaebuste

leevendamiseks või vältimiseks? Nimeta...
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Lisa B.2. Ankeet musitseerimiskeskkonnast ja tingimustest kollektiivis ja üksi

Skaala puhul tõmmata rist sobivasse kohta joonel, arvestades, et "-" on negatiivne ja "+"

positiivne äärmus ning "0" aktsepteeritav, seejärel põhjenda paari sõnaga oma hinnangut.

Kuidas  hindad  allolevatel  skaaladel  õhutemperatuuri  ja  ventilatsiooni

musitseerimiskeskkonnas  nii  kollektiivis  kui  ka  üksi  harjutades/esinemisel?  Kirjelda  ka

erinevaid tingimusi, nagu nt välitingimused, kontsertlava, kirik, orkestriauk.

    õhutemperatuur üksi:  õhutemperatuur kollektiivis:

    ventilatsioon üksi:              ventilatsioon kollektiivis:

Kuidas  hindad allolevatel  skaaladel  valgustatusastet  (kaasa arvatud lava "spotlight")  nii

kollektiivis  kui  ka üksi  harjutades/esinemisel?  Kirjelda  ka erinevaid  tingimusi,  nagu nt

välitingimused, kontsertlava, kirik, orkestriauk.

    valgustatusaste üksi:  valgustatusaste kollektiivis:

valgustatusaste harjutamisel:    valgustatusaste esinemisel:

Kuidas  hindad  allolevatel  skaaladel  mürataset  nii  kollektiivis  kui  ka  üksi

harjutades/esinemisel?  Kirjelda  ka  erinevaid  tingimusi,  nagu  nt  välitingimused,

kontsertlava, kirik, orkestriauk.

    müratase üksi:  müratase kollektiivis:
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Lisa B.2. Järg

Kuidas hindad allolevatel skaaladel muid ohutegureid ja mugavusnäitajaid musitseerimisel

nii kollektiivis kui ka üksi harjutades/esinemisel? Näiteks liikumisvabadus, kukkumisoht,

torkeoht  kõrvalmängija  poognaga,  lavatehnika  ja  konstruktsioonid.  Kirjelda  ja  anna  ka

täiendavat teavet  esinevatest ning võimalikest ohuteguritest.

    muud ohutegurid üksi:  muud ohutegurid kollektiivis:

Kuidas  hindad  psühholoogilist  pinget  või  survet  nii  kollektiivis  kui  ka  üksi

harjutades/esinemisel?

Üksi:

Kollektiivis:

Kuidas  hindad  puhke-  ja  olmetingimusi  erinevates  harjutamis-  ja  esinemiskohtades?

Näited...
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Lisa C. Foto- ja ankeetmeetodil hindamiseks kasutatud fotod

Joonis C.1. Tartu I Muusikakooli klassi 12 foto pildistamiskohast P1.

Joonis C.2. Tartu I Muusikakooli klassi 12 foto pildistamiskohast P2.
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Joonis C.3. Tartu I Muusikakooli klassi 16 foto pildistamiskohast P1.

Joonis C.4. Tartu I Muusikakooli klassi 16 foto pildistamiskohast P2.
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Joonis C.5. Tartu I Muusikakooli klassi 47 foto pildistamiskohast P1.

Joonis C.6. Tartu I Muusikakooli klassi 47 foto pildistamiskohast P2.
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Joonis C.7. Heino Elleri nimelise Tartu Muusikakooli klassi 203 foto pildistamiskohast  

P1.

Joonis C.8. Heino Elleri nimelise Tartu Muusikakooli klassi 203 foto pildistamiskohast  

P2.

83



Joonis C.9. Heino Elleri nimelise Tartu Muusikakooli klassi 204 foto pildistamiskohast  

P1.
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Joonis C.10. Heino Elleri nimelise Tartu Muusikakooli klassi 204 foto pildistamiskohast 

P2.
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Joonis C.11. Heino Elleri nimelise Tartu Muusikakooli klassi 207 foto pildistamiskohast 

P1.
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Joonis C.12. Heino Elleri nimelise Tartu Muusikakooli klassi 207 foto pildistamiskohast 

P2.
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Joonis C.13. Teater Vanemuise suure maja prooviruumi foto pildistamiskohast P1.

Joonis C.14. Teater Vanemuise suure maja prooviruumi foto pildistamiskohast P2.
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Joonis C.15. Teater Vanemuise väikse maja orkestriaugu foto pildistamiskohast P1.

Joonis C.16. Teater Vanemuise väikse maja orkestriaugu foto pildistamiskohast P2.
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Tabel C.1. Töökeskkonna hindamise tulemused foto- ja ankeetmeetodil

Jrk.
nr. 

Tegur Materjal,
esemed

Hinne Hinnang
%

Kommentaar

1 2 3 4 5 6

Tartu I Muusikakooli klassiruumid

1. Ehituslikkus 3,5 50 

1.1. Põrand 4

1.2. Seinad 3

1.3. Lagi 4 neljandal korrusel kaldlaed

1.4. Uksed 3

2. Viimistlusmaterjalid 4,2 60

2.1. Põrand linaleum 4

2.2. Seinad 4

2.3. Lagi 4

2.4. Uksed vatipolster 3

2.5. Värvid 6

3. Sisustuselemendid 3,75 54

3.1. Toolid 3 ebamugavate servadega

3.2. Noodipuldid 5

3.3. Valgustid 3 päevavalguslambid

3.4. Mööbel 4

4. Liikumisvabadus 3,5 50

4.1. Liikumispiirangud -

4.2. Astangud -

4.3. Mööbli paigutus 3

4.4. Töötamiskohtade
paigutus

4

Heino Elleri nimelise Tartu Muusikakooli klassiruumid

1. Ehituslikkus 6,25 89

1.1. Põrand 6

1.2. Seinad 6

1.3. Lagi 6

1.4. Uksed 7 topeltuksed
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Tabel C.1. järg

1 2 3 4 5 6

2. Viimistlusmaterjalid 6,4 91

2.1. Põrand puit 7

2.2. Seinad tapeet 6

2.3. Lagi 6

2.4. Uksed 7

2.5. Värvid 6

3. Sisustuselemendid 5,25 75

3.1. Toolid 6

3.2. Noodipuldid 6

3.3. Valgustid 4 päevavalguslambid

3.4. Mööbel 5

4. Liikumisvabadus 4,5 64

4.1. Liikumispiirangud -

4.2. Astangud -

4.3. Mööbli paigutus 5

4.4. Töötamiskohtade
paigutus

4

Teater Vanemuise suure maja prooviruum

1. Ehitulikkus 4 57

1.1. Põrand 4

1.2. Seinad 4

1.3. Lagi 3

1.4. Uksed 5 kaheosalised uksed

2. Viimistlusmaterjalid 4,4 63

2.1. Põrand 6 kaetud kummikattega

2.2. Seinad peeglid 4 kaetavad ruloodega

2.3. Lagi 3

2.4. Uksed 5

2.5. Värvid 4

3. Sisustuselemendid 4,75 68

3.1. Toolid 5

3.2. Noodipuldid 7
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Tabel C.1. järg

1 2 3 4 5 6

3.3. Valgustid 3 päevavalguslambid

3.4. Mööbel 4

4. Liikumisvabadus 2,5 36

4.1. Liikumispiirangud -

4.2. Astangud -

4.3. Mööbli paigutus 2

4.4. Töötamiskohtade
paigutus

3

Teater Vanemuise väikse maja orkestriauk

1. Ehituslikkus 3 43

1.1. Põrand 3 kahetasapinnaline, tõstetav

1.2. Seinad 3

1.3. Lagi 2 madal

1.4. Uksed 4

2. Viimistlusmaterjalid 3,4 49

2.1. Põrand puit 5

2.2. Seinad 3

2.3. Lagi 2

2.4. Uksed 4

2.5. Värvid 3 mustad toonid

3. Sisustuselemendid 2,75 39

3.1. Toolid 3

3.2. Noodipuldid 3

3.3. Valgustid 1 hõõglambid

3.4. Mööbel 4

4. Liikumisvabadus 1,75 25

4.1. Liikumispiirangud 2

4.2. Astangud 3

4.3. Mööbli paigutus 1 tihe paigutus

4.4. Töötamiskohtade
paigutus

1 osad  paiknevad  madala  lae
all, osad saalis
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