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ABSTRACT  

Zimmermann, G. Risk Analysis of Electrical Distributive Network Installer’s Working 

Environment: Based on Empower AS.  Bachelor’s Thesis – Tartu: EMU, 2014. 54 pages, 5 

figures, 4 tables, format A4. In Estonian.  

The present study analyses working environment of electrical distributive network 

installer. The objectives were to describe workplace hazards and analyse their risk on 

worker’s health. Methods used in this paper are risk analysis and a questionnaire.  

Since people spend long hours at work, it is very important that their welfare and safety is 

guaranteed. In order to achieve that, it is necessary to pay attention to developing safe 

working environment, using modern tools and educating employees on using safe work 

practices. It is not only in the best interest of employees that their working environment is 

safe.  Professional workers are a great value to employers and therefore it is important that 

employees would not lose their working capacity or take days off due to work-related 

health problems. Employers are responsible for conducting risk assessment to identify 

potential hazards, evaluate the risks and provide necessary precautions.  

There are many various hazards in electrical distributive network installer’s working 

environment: physical, chemical, biological, physiological and psychological. Most 

dangerous hazards are involved with operating with electricity, working at couple meters 

from the ground and using many tools which may lead to different injuries if they are not 

handled correctly. It is also noteworthy that electrical distributive network installers have 

to work in outside conditions – therefore they sometimes have to face severe weather 

conditions such as very low and high temperatures, strong wind, rain and thunder. It is 

important for all workers to take into consideration potential hazards and use necessary 

precautions to protect their health.  
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SISSEJUHATUS  

Inimesed veedavad suure osa oma ajast tööl ning seetõttu on oluline, et töökeskkonnas 

oleks tagatud nende ohutus ja heaolu. Selle saavutamiseks tuleb tähelepanu pöörata ohutu 

töökeskkonna arendamisele, töövahendite moderniseerimisele ning töötajate koolitamisele 

nii töövahendite ohutu kasutamise kui ka ergonoomiliselt õigete töövõtete suhtes [1].  

Töökeskkonnas esinevad mitmed erinevad tegurid: füüsikalised, keemilised, bioloogilised, 

füsioloogilised ja psühholoogilised – ükski neist ei tohi ohustada töötajate elu ega tervist. 

Tööandja vastutab riskianalüüsi läbiviimise korraldamise eest, et kaardistada võimalikud 

ohutegurid ning võtta kasutusele meetmeid nende ennetamiseks, vähendamiseks või 

kõrvaldamiseks [2]. Riskihindamise tegemiseks ei ole kindlaksmääratud reegleid, kuid 

tuginedes teatud etappidele, on see lihtsam ja tõhusam [3]. 

Jaotusvõrgu elektrimontöörid puutuvad oma tööd tehes kokku paljude erinevate 

ohuteguritega. On oluline, et töötajad oskaksid võimalikke ohte näha ja neid ennetada, et 

säilitada tööl igakülgne heaolu, tugev tervis ja oma töövõime. Selle saavutamiseks peavad 

tööandja ja töötajad tegema koostööd [2].  

Käesoleva bakalaureusetöö eesmärgiks oli kaardistada jaotusvõrgu elektrimontööride 

töökeskkonna ohutegurid ja analüüsida nendest tulenevat riski töötaja tervisele. Töös 

käsitletakse järgmiseid teemasid: 

1) riskihindamise olemus ja vajalikkus; 

2) jaotusvõrgu elektrimontööride töökohaga seonduv töötervishoiu ja tööohutuse 

seaduslik raamistik; 

3) Empower AS-i elektrimontööride töökorraldus; 

4) jaotusvõrgu elektrimontööride töökeskkonna ohutegurid ja nendest tulenev risk töötaja 

tervisele; 

5) soovitused jaotusvõrgu elektrimontööride töökeskkonna parendamiseks. 
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1. RISKIHINDAMINE 

1.1. Õiguslik taust 

1989. aastal võeti vastu Euroopa Liidu raamdirektiiv tööohutuse ja töötervishoiu kohta. 

Selles dokumendis olid välja toodud üldnõuded, mida tööandjad peavad töökeskkonna 

puhul jälgima, kuid see võimaldas liikmesriikidel töötajate tervise kaitseks vajaduse korral 

ka rangemad nõuded kehtestada [4]. Tööandja ja töötaja õiguseid ning kohustusi tervisele 

ohutu keskkonna loomisel ja tagamisel ning vastutust töötervishoiu ja -ohutuse nõuete 

rikkumise eest reguleerib Eestis 1999. aastal vastu võetud töötervishoiu ja tööohutuse 

seadus. Nimetatud seaduses mõistetakse töökohana füüsilisest isikust ettevõtja või 

äriühingu ettevõtte, riigi või kohaliku omavalitsuse asutuse, mittetulundusühingu või 

sihtasutuse territooriumil või tööruumis paiknevat töötamiskohta ja selle ümbrust või muid 

töötamiskohti, kuhu töötajal on töötamise ajal juurdepääs või kus ta töötab tööandja loal 

või korraldusel. Iga töökoht peab olema tööandja poolt olema korraldatud selliselt, et oleks 

võimalik vältida tööõnnetusi ja tervisekahjustusi ning töötajatele oleks tagatud nende 

igakülgne heaolu [2].  

1.2. Olemus   

Riskihindamine on tegevus, mille käigus hinnatakse töökohal esinevatest ohtudest 

tulenevaid riske. Selle eesmärk on selgitada välja, millised tegurid võivad töötajale töö 

juures tekitada vigastusi või tervisekahjustusi, kas ja millisel viisil on neid ohte võimalik 

kõrvaldada ning missuguseid ennetus- ja kaitsemeetmeid tuleks kasutada, et ohust 

tulenevaid riske vähendada juhul, kui neid täielikult kõrvaldada ei õnnestu [5]. Riski all 

mõistetakse ohuteguriga kokkupuutumisest tingitud vigastuse või haiguse raskusastet ja 

selle tõenäosust [3]. Ohuteguriks võib olla igasugune ese või tööprotsess, mis võib 

töötajatele tekitada vigastusi või kahjustusi. Töökohaga seotud õnnetused ja vigastused 

võivad mõjutada töötajate töö kvaliteeti ja asutuse või ettevõtte tootlikkust ning 

konkurentsivõimet, kuna paljud inimesed võtavad erinevate tööga seotud haiguste, nagu 

näiteks ülekoormuse või luu- ja lihaskonna vaevuste, tõttu haiguslehe. Sellest tulenevalt on 

riskihindamine tööohutuse ja -tervishoiu ning tööga seotud vigastuste ja kutsehaiguste 

vähendamise seisukohalt väga oluline ning see tuleb läbi viia kõikides töökohtades [6].   

Riskianalüüsi läbiviimiseks kindlaksmääratud reegleid ei ole ning ohuteguritest tulenevate 

riskide analüüsimine on tavaliselt subjektiivne, põhinedes hindaja varasematele 
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teadmistele, kogemustele ja analüütilisele mõtlemisele [1]. Samas eksisteerib kaks põhi-

mõtet, mida tuleks selle tegevust juures järgida. Esiteks on oluline tagada kõikide riskide ja 

ohtude käsitlemine ning teiseks tuleks iga tuvastatud riski puhul analüüsida, kas riski on 

võimalik täielikult kõrvaldada ning kui mitte, siis millisel viisil oleks võimalik riski 

minimeerida [7].  

Riskianalüüsi tegemisel võib kasutada mitmeid lähenemisviise või nende kombinatsioone, 

kuid oluline on, et neis sisalduksid eespool toodud põhimõtted. Töökeskkonna ja 

töötingimuste vaatlemisel tuleb kirjeldada näiteks tööruumide suurust, nende valgustust ja 

sisekliimat, töökohtade paigutust, kasutatavaid tööriistu ja isikukaitsevahendeid ning üldist 

töökorraldust. Töötingimuste ja leitud probleemide visualiseerimisel on abiks fotode 

tegemine, tänu millele on riskianalüüsi hõlpsam dokumenteerida ja tuvastatud ohutegureid 

selgitada. Kasutada võib ka töötajatele mõeldud ankeetküsitlust – siinkohal võib kasuks 

tulla asjaolu, et küsitlusele vastamine võib panna töötajaid oma töökoha tingimuste üle 

rohkem mõtlema ning pöörama esinevatele ohtudele põhjalikumat tähelepanu. Olenevalt 

konkreetsest töökohast ja töö laadist tasub mõnikord kasutada mõõtmisi, kui teatud tegurite 

puhul, nagu näiteks müra ja vibratsioon, on teada piirväärtus, alates millest need tervisele 

ohtu kujutavad. Kuna mõned ohutegurid esinevad töökeskkonnas üsna harva, ei ole 

ühekordne teguri mõõtmine piisavalt informatiivne – seetõttu tuleks läbi viia tegurite seire 

ehk mingi ajaperioodi jooksul teha kordusmõõtmisi. Mõõdistamine on üldiselt 

objektiivsem meetod kui vaatlus ja küsitlus, kuid seda vaid juhul, kui kasutatud aparatuur 

ja protseduurireeglid on pädevad [1].  
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2. JAOTUSVÕRGU ELEKTRIMONTÖÖRI TÖÖKESKKONNAGA SEOTU D      
TÖÖTERVISHOIU JA TÖÖOHUTUSE SEADUSLIK RAAMISTIK 

2.1. Töökeskkonnas esinevad ohutegurid 

2.1.1. Füüsikalised ohutegurid 

Füüsikaliste ohutegurite alla kuuluvad müra, vibratsioon, ioniseeriv ja mitteioniseeriv 

kiirgus, elektromagnetväli, õhutemperatuur, õhu liikumise kiirus, üle- või alavalgustatus, 

masinate liikuvad osad, kukkumis- ja elektrilöögioht ning teised sarnased tegurid [2].  

Müra on töötaja tervisele kahjulikku mõju avaldav heli, mille tugevust mõõdetakse 

detsibellides [8]. Töökeskkonna müra kahjulik toime töötajale peab olema välditud või 

viidud ka pikaajalise töötamise vältel võimalikult madalale tasemele. Sellise töö tegemisel, 

mis nõuab mõtlemist ja kontsentreerumist, ei tohi müra tööülesande täitmist segada [2]. 

Töötajale mõjuva müra päevane kokkupuutetase kaheksatunnise tööpäeva jooksul ei tohi 

ületada 85dB(A). Kui antud näitaja ületab 80 dB(A), tuleb kasutusele võtta müra mõju 

vähendavad abinõud [8]. Müra avaldab otsest mõju inimese kuulmisele, kuna olles mürale 

sageli eksponeeritud, tekib kuulmisteravuse langus [1]. Üks põhjustest, miks kuulmis-

kahjustused tekivad, on asjaolu, et inimese kõrv on suuteline müra tugevusega kohanema 

ning isegi, kui mürasummutavaid kuulmiskaitsevahendeid ei kasutata, siis aja möödudes 

töötajad enam ei märka, et nad viibivad liiga mürarikkas keskkonnas [9]. Müra üldine 

toime võib avalduda mürastressina ehk keha pingeseisundina. Töötajat häiriv müra kurnab 

kesknärvisüsteemi, pärsib keskendumisvõimet ning sunnib mõttetegevust rohkem 

pingutama, et piisavalt süveneda ja täpsust nõudvat tööd tehes mitte eksida. Kui müra 

kestab pika aja jooksul, võib langeda meeleolu, tekkida peavalu, ärrituvus ja unehäired. 

Mürastressi pikaajalisel toimel võivad kujuneda välja kõrgvererõhutõbi, südame-

veresoonkonna tegevuse ja ainevahetuse häired ning üldine organismi kaitsevõime langus 

[10]. Peale müraallikate välja selgitamist tuleb mõelda vajalike meetmete rakendamisele, 

mis aitaksid mürataset vähendada või müraga kokkupuudet vältida [8]. 

Vibratsioon on tahke keha võnkumine, mille mõõtmiseks kasutatakse korrigeeritud 

kiirenduse ühikut m/s2. Töökeskkonna vibratsioon peab olema sellise tasemega, et selle 

kahjulik toime töötajale oleks välistatud või viidud nii madalale tasemele kui võimalik ka 

pikaajalise töötamise jooksul [2]. Üldvibratsioon on mehaaniline võnkumine, mis kandub 

toetuspinna kaudu üle töötaja kehale [11]. Töötaja üldvibratsiooniga päevane kokkupuute 
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piirnorm kaheksatunnise tööpäeva jooksul on 1,15 m/s2.  Kui antud näitaja ületab 0,5 m/s2, 

siis tuleb rakendada vibratsiooni mõju vähendavaid meetmeid [12]. Üldvibratsioon 

kahjustab eelkõige perifeerset närvisüsteemi ja väikeseid veresooni. Tekkida võivad 

kaebused nagu pearinglus ja -valu, koordinatsioonihäired, väljasirutatud käte värisemine, 

kiire väsimine ja keskendumisvõime langus [10]. Kohtvibratsioon on mehaaniline 

võnkumine, mis kandub tööriistalt üle töötaja kätele. Selle päevane kokkupuute piirnorm 

kaheksatunnise tööpäeva jooksul on 5,0 m/s2. Kui see näitaja on suurem kui 2,5 m/s2, siis 

tuleb rakendada vibratsiooni mõju vähendavaid meetmeid [12]. Sarnaselt üldvibratsioonile 

põhjustab ka kohtvibratsioon väikeste veresoonte ja närvide kahjustusi. Võib tekkida käte 

tuimus, valu liigestes ja lihastes ning verevarustuse halvenemine [10]. Suur füüsiline 

koormus ja töötamine sundasendis ning teised töökeskkonnast tulenevad tegurid nagu 

müra, kõrge või madal temperatuur ja õhuniiskus võivad vibratsiooni negatiivset mõju 

tervisele võimendada [9]. 

Töökohtades, kus tööd tehakse siseruumides, peab töökoha sisekliima, mis hõlmab 

õhutemperatuuri, -niiskust ja õhu liikumise kiirust, olema tööülesannete täitmiseks sobiv. 

Töökoha sisekliima lubatud väärtuseid Eestis õigusaktidega määratletud ei ole ning ka 

välitingimustes töötamise kohta puuduvad temperatuuri lubatud väärtused [2]. Kuna 

jaotusvõrgu elektrimontöörid teevad oma tööd peamiselt välistingimustes, on tööandjal 

antud tegureid pea võimatu kontrollida. Külmast või soojusest tekkiv risk töötaja tervisele 

kujuneb paljude tegurite koosmõjul: õhutemperatuur ja -niiskus, õhu liikumise kiirus, 

soojuskiirgus, füüsiline aktiivsus ning kantav riietus ja jalatsid [1]. Põhilisteks külma-

kahjustuse tekkimise põhjusteks on madal temperatuur, niiskus ja tuul [13]. Selleks, et 

saada külmakahjustust, ei pea temperatuur olema alla null kraadi – ka 10 kraadise 

õhutemperatuuri juures võib tekkida külmakahjustus, kui samaaegselt esineb teisi 

ebasoodsaid tegureid. Suvisel ajal võib eelpooltoodud tegurite ebasoodsal koosmõjul välja 

kujuneda kuumastress, mis ilmneb kurnatuse või kuumarabandusena. Liigsest soojusest 

vabaneb organism peamiselt higistamise teel, kuna naha pinnalt aurustuv higi võtab soojust 

kaasa. Ebasoodsate tegurite kokkulangemisel võib organism higistamise teel mõne tunniga 

kaotada kuni kaks liitrit vedelikku, mille tagajärjel võib tekkida dehüdratatsioon. 

Termoregulatsioon saab tugevalt häiritud, kui kõrge õhutemperatuuriga kaasneb suur 

õhuniiskus, kuna mida niiskem on õhk, seda vähem keha higistab ning tekib 

ülekuumenemise oht [10]. Individuaalsed riskitegurid kuumakahjustuste tekkeks on 
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ülekaal, nõrk füüsiline vorm, alkoholi kasutamine, varasemad südameprobleemid ning 

kõrgem vanus [13].  

Valgustustihedus ehk valgustatus luksides (lx) näitab pinnaühikule (m2) langevat valgus-

voogu luumenites (lm). Valgustatuse ruumiline ja spektraalne jaotus mõjutavad töö-

ülesannete täitmise kiirust, ohutust ja mugavust [14]. Seetõttu peavad töökohad olema 

piisavalt valgustatud [2]. Ebapiisav valgustatus võib endaga kaasa tuua silmade väsimist, 

nägemise halvenemist ja töövõime langust ning seeläbi aidata kaasa tööõnnetuste 

juhtumisele [14]. Hea valgustuse  saavutamiseks on oluline lisaks valgustustihedusele võtta 

arvesse ka teisi silmade jaoks tähtsaid vajadusi nagu ohutus, nägemisvõime säilimine pika 

aja jooksul ning nägemismugavus, mis seisneb töötajate heaolutundes [15]. Valgustuse 

projekteerimisel tuleb eeskätt eelistada loomulikku päevavalgust [16]. Eesti asub sellises 

kliimavöötmes, kus päikesepaistelist aega on suhteliselt vähe, mistõttu on tehisvalgustite 

kasutamine paratamatu. Tehisvalgustus jaotatakse üldvalgustuseks ja kombineeritud 

valgustuseks, mis koosneb üld- ja kohtvalgustusest [10]. Töökoht peab olema valgustatud 

nii ühtlaselt kui võimalik, mistõttu üksnes kohtvalgustuse kasutamine ei ole soovitatav, 

kuna võivad tekkida teravad varjud ja kontrastid, mis silmi pideva ümberadapteerumise 

tõttu väsitavad ning halvendavad nägemistäpsust olukordades, kus see on töö iseloomust 

tulenevalt oluline. Samuti on vaja jälgida, et töökoha juures ei oleks läikivaid ja 

peegeldavaid pindu [15].  

Mitteioniseerivad kiirgused on ultraviolettkiirgus, laserkiirgus ja infrapunane kiirgus [17]. 

Ioniseeriv kiirgus on radioaktiivne – see koosneb suure energiaga osakestest või lainetest, 

millel on küllaldaselt energiat, et aatom ioniseerida ehk rebida vähemalt üks elektron 

aatomi elektronkattest ära. Ioniseerivate kiirguste hulka  kuuluvad alfa-, beeta- ja 

gammakiirgus ning tehislikult toodetav röntgenkiirgus. Kuigi ioniseerivat kiirgust 

kasutatakse näiteks ehitusvaldkonnas, tööstuslikus tootmises ja meditsiinis nii diagnostikas 

kui ka ravis, võib selle vale käsitlemine tekitada tõsiseid tervisekahjustusi ning selle suured 

doosid võivad põhjustada geenimutatsioone, vähki või isegi surma, kuna kudede 

ioniseerimine lõhub rakke ja kahjustab DNA-d [18].  

Ilma elektromagnetiliste väljadeta, mis sisaldavad elektri- ja magnetvälju, ei ole elektri 

ülekandmine võimalik. Elektromagnetiline väli on elektriliini vahetus läheduses märkimis-

väärselt tugevam, kui sellest kaugemal. Lisaks sõltub elektromagnetvälja suurus mastide 

kõrgusest, juhtmete paigutusest mastidel ja teistest sarnastest teguritest [19]. Erinevates 
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sagedusvahemikes elektromagnetväljad võivad inimesel põhjustada piirnorme [20] 

ületavate väljatugevustega kokku puutumisel mitmesuguseid häireid või kahjustusi. 

Tekkida võivad väsimus, töövõime vähenemine, ärrituvus, peavalud, psüühiline pinge, 

tasakaalutus ning südameprobleemid [21]. Kuna inimorganism ei taju elektromagnetvälju 

oma meeleelunditega enne, kui on tekkinud mingid kahjustused [14], peab tööandja võtma 

kasutusele abinõud töökoha elektromagnetilise kiirguse vähendamiseks võimalikult 

madalale tasemele ning märgistama ohtlikud piirkonnad asjakohaste ohutusmärkidega 

[20].  

2.1.2. Keemilised ohutegurid 

Keemilised ohutegurid on ettevõttes käideldavad ohtlikud kemikaalid ja neid sisaldavad 

materjalid [2]. Kui neid töökohas kasutatakse, tuleb ohu vähendamiseks võimaluse korral 

asendada ohtlik kemikaal ohutumaga, vähendada antud kemikaalidega kokkupuutuvate 

töötajate arvu, töötamise aega või kemikaalide kogust. Samuti on oluline kasutada 

korrektseid töövõtteid ning töötajate ohutust tagavaid vahendeid [22]. Keemilised 

ohutegurid võivad töökeskkonnas esineda erineval kujul: näiteks auruna, suitsuna, 

aerosoolina, tolmuna, tahkena või vedelikuna. Inimese organismi võivad keemilised 

ohutegurid sattuda naha, hingamisteede ja seedetrakti kaudu [1]. 

Keemilised elementide ohtlikkus hõlmab süttimist, sööbimist, oksüdeerumist, veega 

reageerimist või plahvatusohtlikkust. Paljud kemikaalid ja neid sisaldavad materjalid 

võivad olla ohtlikud ka keskkonnale. Oht tervisele väljendub selles, et kemikaalidel võivad 

olla tervisele akuutsed või kroonilised mõjud: nad võivad olla mürgised ja ärritavad nahale, 

silmadele, limaskestadele, närvisüsteemile ja siseorganitele, olla kantserogeense mõjuga 

ning kahjustada immuunsüsteemi. Kemikaali toksilisus sõltub kontsentratsioonist, kokku-

puute ajast ning inimese organismi üldisest seisundist [1]. 

2.1.3. Bioloogilised ohutegurid 

Bioloogilisteks ohuteguriteks on erinevad bakterid, viirused, parasiidid, pärmi- ja 

hallitusseened ning teised bioloogiliselt aktiivsed ained, mis võivad töötajale põhjustada 

allergiat, mürgistust või nakkushaiguseid [2]. Otsene kontakt on vahetu füüsiline kokku-

puude nakkusallikaga. Piiskkontakt on nakkuse levik õhu kaudu köhimisel, aevastamisel, 

nuuskamisel ning nakatunud kehavedelike pritsmete kaudu [10]. Mikroorganismid 
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sisenevad organismi hingamisteede või kahjustatud naha ja limaskesta kaudu. Nendega 

seotud ohutegureid töökohal on sageli keeruline hinnata, kuna palja silmaga neid tavaliselt 

ei näe. Samuti võib tulenevalt töö eripärast esineda kokkupuudet hammustavate ja haigusi 

kandvate putukatega nagu puugid või haigete ja hammustavate loomadega [23].  

Bioloogiliseks ohuteguriks võib olla ka haige inimene, kellelt haigus võib üle kanduda 

[10]. 

Vastavalt nakatamisvõimele on bioloogilised ohutegurid jaotatud nelja rühma. Esimesse 

rühma kuuluvad ohutegurid inimese haigestumist teadaolevalt ei põhjusta. Teise ohurühma 

kuuluvad tegurid võivad haigestumist põhjustada, kuid nende vastu on olemas efektiivsed 

ennetus- ja ravimeetodid. Nakkusohtu elanikkonnale need ohutegurid ei kujuta. Kolmanda 

rühma ohuteguritega kokku puutumine võib põhjustada rasket haigestumist ning need on 

nakkusohtlikud ka elanikkonnale, kuid nende vastu on olemas efektiivsed ennetus- ja 

ravimeetodid. Neljanda rühma ohutegurid põhjustavad samuti rasket haigestumist ning 

kujutavad endast nakkusohtu elanikkonnale, kuid tõhusad ennetus- ja ravimeetodeid 

tavaliselt ei ole [24].  

2.1.4. Füsioloogilised ohutegurid 

Füsioloogilised ohutegurid on tööga seotud raske füüsiline koormus, sarnaste liigutuste 

sage kordamine, üleväsimust põhjustavad sundasendid ja -liigutused ning teised sarnased 

tegurid, mis võivad aja jooksul tekitada tervisekahjustusi [2]. Tulenevalt töökohal 

kasutatavatest ergonoomiliselt ebaõigetest tööasenditest ja -võtetest, on levinud 

tagajärgedeks luu- ja lihaskonnavaevused, mis on ühtlasi Euroopa levinuimaks tööga 

seotud tervisemureks [25]. Suure füüsilise töökoormuse või pikaajalise sundasendis 

töötamise puhul peab töötajatele olema tagatud tööaja hulka arvatavad vaheajad [2].  

Füsioloogiliste tegurite tuvastamiseks ning nende ebasoodsa mõju vähendamiseks või 

kaotamiseks tuleks analüüsida konkreetset töökohta ja tööülesannete olemust [10]. Kui töö 

nõuab mõnikord või sageli rohkem kui viis kilogrammi kaaluvate esemete teisaldamist 

(käsitsi tõstmist, kandmist, langetamist, hoidmist või tõmbamist ja lükkamist), tuleb 

pöörata tähelepanu sellele, et töötajad oleksid võimalikest ohtudest teavitatud ning 

asjakohaselt juhendatud õigete töövõtete kasutamise kohta, kusjuures juhendada tuleb ka 

töötajat, kelle igapäevaülesannete hulka teisaldustöö ei kuulu [26]. 
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2.1.5. Psühholoogilised ohutegurid 

Psühholoogilisteks ohuteguriteks on monotoonne või töötaja võimetele mittevastav töö, 

halb töökorraldus ja pikaajaline üksinda töötamine [2], aga lisaks ka suur töökoormus, 

rahulolematus oma töö ja palgaga, konfliktid kolleegide ja klientidega, tunnustuse 

puudumine ning teised sedalaadi tegurid, mis võivad tekitada negatiivseid muutuseid 

töötaja vaimses seisundis [10]. Selleks, et töötajate vaimset ülekoormust vältida, peab 

tööandja töö korraldamisel arvestama oma alluvate vaimsete, sooliste ja ealiste ise-

ärasustega ning nende töövõime muutumisega tööpäeva jooksul [2]. Halva töökorralduse 

puhul tekivad probleemid, kui töötajale esitatakse tema töös nõudmisi, kuid vajalikud 

eeldused nende täitmiseks puuduvad. Kui olukord ei parane, võib töö muutuda 

vastumeelseks ja see ei paku enam rahuldust ning kujuneb välja emotsionaalne stress. Selle 

tagajärjel võivad tekkida unehäired ja lihaspinged, kujuneda välja kalduvus kergelt 

ärrituda, väheneda töövõime ning suureneda tööl vigade tegemise oht [10].  

2.2. Töökohale  esitatavad nõuded 

2.2.1. Üldised nõuded 

Tulenevalt töötervishoiu ja tööohutuse seadusest on nii tööandjal kui ka töötajal mitmeid 

kohustusi. Tööandja olulisim ülesanne on tagada tööohutuse ja töötervishoiu nõuete 

täitmine igas tööga seotud olukorras. Selleks peab ta viima läbi süstemaatilist töö-

keskkonna sisekontrolli – kavandama, kontrollima ja jälgima töötervishoiu ja tööohutuse 

olukorda, kaasates selleks ka töötajaid ning tuginedes töökeskkonna riskianalüüsi 

tulemustele. Ohutu töökeskkonna tagamisel peab tööandja tegema oma töötajatega 

koostööd. Omavahel tuleb konsulteerida kõigis küsimustes, mis puudutavad töökeskkonnas 

märgatud ohte, töökeskkonna parandamise kavandamist ning uute töövahendite valikut ja 

rakendamist. Tööandja peab võimaluse korral tehtud ettepanekutega arvestama ning oma 

töötajaid kavandatu elluviimisesse kaasama [2]. Töötamiskoht peab olema kujundatud 

selliselt, et töötajal oleks võimalik vajaduse ja soovi korral oma asendit muuta, et leida 

endale sobiv tööasend [16]. 

2.2.2. Nõuded valgustusele ja tööolmele 

Töökoha territoorium, liikumisteed ning olmeruumid peavad olema piisavalt valgustatud. 

Koht- ja üldvalgustite paiknemine ei tohi töötajat ohustada ega tema töövõtteid segada [2]. 
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Vajaduse korral tuleb vastavalt töötaja vanusele või tema terviseseisundile töökoha 

valgustatust suurendada. Valgus peab olema suunatud selliselt, et ei tekiks töötajat 

segavaid varje ning et see ei tekitaks valgusvoo värelust, pindadelt peegeldumist ega 

pimestamist. Juhul, kui päevavalgusest tööülesande täitmiseks ei piisa, peavad välis-

tingimustes asuvad töökohad olema varustatud tehisvalgustusega [16]. 

Olmeruumide hulka kuuluvad riietus-, pesemis-, tualett- ja puhkeruumid, soojakud 

välitöödel ja einestamisruumid. Need kõik peavad olema ehitatud ja sisustatud töötajate 

arvu ning töö olemust arvesse võttes. Tööandja peab tagama, et olmeruume koristatakse 

vähemalt kord päevas [2]. Juhul kui töötajal on töö laadi tõttu vajalik kasutada 

vahetusriideid, peavad tööandjad tagama piisavalt ruumika ning istumisvõimaluse ja 

lukustavate kappidega riietusruumi olemasolu. Tolmuse või määriva töö puhul ning kui töö 

on seotud ohtlike kemikaalide kasutamisega, peavad tava- ja tööriietuse jaoks olemas 

olema eraldi kapid või sektsioonid, et vältida töötaja tavariiete määrdumist või muul moel 

rikkumist. Niiskete või märgade tööriiete ja -jalatsite kuivatamiseks peab olemas olema 

piisava suurusega ja hästi ventileeritud kuivatuskapp või -ruum, kusjuures sellest väljuv 

niiske õhk ei või sattuda teistesse ruumidesse [16].  

Kui töö on tolmune või määriv, seotud ohtlike kemikaalide või neist sisaldavate ainete 

käsitlemisega ning kui töö on füüsiliselt raske või seda tehakse kõrge õhutemperatuuri 

tingimustes, peab töötajal olema võimalus end sooja veega pesta. Pesemisruum peab 

asuma riietusruumi läheduses. Samuti on oluline tualettruumi olemasolu, kus peab olema 

ka kraanikaussi ning käte pesemiseks ja kuivatamiseks vajalikud vahendid. Puhkepauside 

tegemiseks võiks olemas olla eraldi puhkeruum, kuid selle puudumisel tuleb tööandjatel 

puhkamiseks kohaldada mõni muu ruum, milles on suitsetamine keelatud [16]. Lisaks peab 

tööandja poolt olema tagatud kvaliteetne joogivesi koos jooginõudega [2].  

2.2.3. Nõuded välitööle 

Välitööd tehes on oluline, et töötajad oleksid kaitstud igasuguse kukkumise, libastumise, 

kukkuvate esemete, kahjuliku müra ning gaaside, aurude ja tolmu eest. Samuti tuleb 

kasutada vajalikke abinõusid, et kaitsta töötajat erinevate ilmastikumõjude eest, mis võivad 

nende tervist ohustada või kahjustada. Välitöö korraldus peab olema selline, et 

õnnetusjuhtumi puhul oleks kannatanule piisavalt kiiresti võimalik anda vajalikku abi [16].  
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2.2.4. Nõuded esmaabile  

Terviseriski vältimiseks või vähendamiseks peavad töökohas olemas olema esmaabi-

vahendid [2], mis peavad olema paigutatud kergesti juurdepääsetavasse kohta. Samuti on 

vajalik, et nähtaval kohal asuks näitlik juhendmaterjal esmaabi andmise viisidest. 

Töötajatele tuleb selgitada, kuidas tööõnnetuse toimumise korral tegutseda, kust saada 

vajalikke abivahendeid ning kuhu pöörduda esmaabi saamiseks [27]. Lisaks peavad kõik 

töötajad läbima tööandja kulul korraldatava tervisekontrolli – esmalt peale tööle alumist 

esimese kuu jooksul ning edaspidi mitte harvem kui üks kord kolme aasta jooksul [28]. 

2.3. Töövahendi kasutamise nõuded 

2.3.1. Üldised nõuded   

Töövahend on tööriist, masin, seade, paigaldis, transpordivahend või mõni muu tööks 

kasutatav vahend. See peab olema tehniliselt heas seisukorras ning korrapäraselt hooldatud 

[2]. Kuigi kõik töövahendid peavad olema valmistatud ohutus- ja tervishoiunõudeid 

hoolikalt järgides, võib nende oskamatu kasutamine või mittevastamine töö laadile ja -

tingimustele siiski kaasa tuua ohte ja vigastusi [29]. Valides töötaja kasutusse antavat 

töövahendit, peab tööandja arvestama nii konkreetse töö laadi ja tööülesande täitmiseks 

sobivuse, töötingimuste kui ka töövahendi kasutaja füüsiliste ja vaimsete võimetega. Juhul 

kui töövahendi ohutust ei ole võimalik kogu kasutamise aja jooksul täielikult tagada, peab 

tööandja töötajale võimaldama vajalikke abinõusid terviseriski minimeerimiseks. 

Töövahendeid tuleb kasutada üksnes selleks ettenähtud viisil ja on oluline, et töötajal oleks 

võimalik tööd teha ergonoomiliselt õigete liigutustega [30]. 

Töövahendite juhtimis-, kontroll- ja hoiatusseadised peavad olema paigaldatud hästi 

nähtavasse kohta, olema asjakohaselt märgistatud ning nende funktsioonid üheselt 

mõistetavad. Enne töövahendi käivitamist on oluline veenduda, et ohualas kedagi ei 

viibiks. Välistatud peab olema see, et töövahend saaks iseeneslikult käivituda, muuta oma 

töörežiimi või seiskuda. Kõikidel töövahenditel peab olema ka seiskamisseadeldis, mille 

abil saab neid ohutult ja täielikult välja lülitada ning vajaduse korral tuleb sellele 

paigaldada ka automaatseiskamise ja energiavarustuse katkestamise vahend [30].  

Töövahendit on lubatud kasutada ainult selle töö tegemiseks ning nendes tingimustes, 

milleks see on ette nähtud. Töövahend peab olema selle käsitleja jaoks täiesti ohutu – nii 
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selle paigaldusviis ja asend, energiavarustus kui ka kasutamise ja eemaldamise viis ei tohi 

töötajale ohtu kujutada. Kui kasutataval töövahendil esineb mingi puudus või rike, tuleb 

töötajal oma tööandjat sellest teavitada. Töövahendi hooldamist peab olema võimalik läbi 

viia seisatud seadme puhul. Juhul kui töövahend võib selle kasutajat mingil moel ohustada, 

vastutab tööandja selle eest, et antud töövahendit ei kasutaks, hooldaks ega seadistaks 

töötaja, kes ei ole saanud vastavat väljaõpet [30]. 

Kui töövahendil on liikuvaid osi või selle kasutamisega võib kaasneda töötlemisjääkide või 

purunevate osade eemalepaiskumine, tuleb sellele ohtliku kokkupuute vältimiseks 

paigaldada piire, mis kaitseb töövahendi kasutajat. Antud kaitsepiire peab olema piisavalt 

tugev, et see koormuse mõjul ei puruneks ega deformeeruks, võimaldama töövahendi 

hooldust ning võimalikult vähe varjama töötsooni nähtavust.  Kasutatav kaitsepiire ei tohi 

töötajale tekitada lisaohtu ega olla kergesti eemaldatav – ühtlasi puudub töötajal õigus 

omavoliliselt muuta või lahti ühendada töövahendi ohutust tagavaid vahendeid. 

Töövahendi osad, mille temperatuur võib käsitlemisel tõusta ohtlikult kõrgele või langeda 

ohtlikult madalale, peavad olema eraldatud seadisega, mis välistaks kasutaja kokkupuute 

antud osaga [30]. 

Välitingimustes tehtavate tööde puhul mängib ilmastik väga suurt rolli. Seetõttu tuleb 

kasutatava töövahendi valimisel arvestada võimaliku tugeva tuule, vihma, lume, külma ja 

kuuma ning äikseohuga. Kui ilmastikuolud halvenevad sellisel määral, mis võib ohustada 

töötajat ning teisi lähedal olevaid inimesi, tuleb töö katkestada seniks, kuni tingimused on 

paranenud. Väga oluline on, et pikselöögist ohustatud töövahendid oleksid varustatud 

süsteemiga, mis maandab elektrilaenguid. Olukorras, kus töövahenditega on vaja töötada 

hämaral või pimedal ajal, tuleb kasutada piisava võimsusega valgusteid [30].  

2.3.2. Nõuded tõsteseadmetele 

Kuna kõrgustest kukkumine on Euroopas üks peamiseid erinevate tervisekahjustuste ja 

surmaga lõppevate tööõnnetuste põhjustest, on väga oluline võimalike kukkumiste arvu 

töökohal vähendada. Tööga kaasnevate kõrgusest tulenevate ohtude hindamisel tuleks 

esmalt mõelda sellele, kas antud tööd oleks võimalik tuua maapinnale lähemale. Kui 

kõrguste erinevust ei ole võimalik kaotada, tuleks võtta arvesse töötamiskohta ja sellest 

tulenevaid ohuallikaid, töötaja ülesande olemust, kestust ja tööasendit ning konkreetse 

töötaja füüsilist suutlikkust ja pädevust [29].  
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On oluline, et inimeste tõstmiseks tohib kasutada üksnes selleks otstarbeks mõeldud 

tõsteseadet või abivahendeid. Välistatud peab olema antud seadme ümberminek, sellelt alla 

kukkumine ning töötaja igasugune viga saamine võimaliku ümberminemise või muu 

õnnetuse tõttu. Seetõttu on vajalik töötaja kaitsepiire või muu kaitsekonstruktsioon, mis 

takistab töötaja vigastada saamist. Samuti peab tõsteseadmel olema seadis, mis rikkest 

tuleneva seiskumise korral takistab seadme allakukkumist ning võimaldab töötaja ohutut 

allatulemist. Tõsteseadmel peab olema tugev konstruktsioon, mis arvestab tõstetava 

koorma raskusega. Juhul kui liikuvat või teisaldatavat tõsteseadet on vaja kasutada sellises 

kohas, kus maapind on kaldu või ebatasane ning seade võib ümber minna, siis tuleb selle 

kinnitamiseks kasutada piisavalt tugeva jõuvaruga julgestustrossi [30].  

Sellist laadi tööd, mida tehakse vähemalt kahe meetri kõrgusel maapinnast, kasutades 

selleks redelit, tellingut, köit, trossi või teisi sarnaseid ajutiselt kasutatavaid abivahendeid, 

nimetatakse ajutiseks kõrgtööks. Kui ajutisi kõrgtöid ei ole võimalik teostada sobivalt 

pinnalt ning ohututes ja ergonoomiliselt sobilikes tingimustes, siis tuleb selleks valida 

kõige sobivamad töövahendid. Redeleid tohib ajutist kõrgtööd tehes kasutada ainult 

olukorras, kus teiste ohutumate vahendite kasutamine ei ole tarvilik näiteks lühikese 

kasutusaja või vähese ohu tõttu. Köisi ja trosse on lubatud kasutada siis, kui riskianalüüs 

on näidanud, et see on piisavalt ohutu ning teisi ohutumaid töövahendeid antud hetkel 

kasutada ei saa. Köie otsas rippumise korral tuleb töötaja varustada vajadusel spetsiaalse 

istmega, turvarakmetega, millega töötaja on kinnitatud julgestusköie külge ning vajalike 

lisaseadmetega. Vajaduse korral tuleb lisaks kasutada kukkumist peatavaid 

ühiskaitsevahendeid (näiteks kaitsepiiret ja ohutusvõrku), mis peavad olema piisava 

tugevuse ja sobiva kujuga, takistades kõrgelt kukkumist ning hoides ära töötajate viga 

saamist. On oluline, et ajutine kõrgtöö oleks hoolikalt kavandatud ning seda tehtaks üksnes 

teise töötaja juuresolekul, et probleemide või õnnetuse korral pakkuda viivitamatut abi 

[30].   

2.4. Isikukaitsevahendite kasutamise nõuded 

Kui tehniliste ühiskaitsevahendite või töökorraldusabinõude abil ei saa ohtu töötaja 

tervisele ära hoida või piirata, peab töötajatele olema tööandja poolt tagatud vajalike 

isikukaitsevahendite olemasolu [31]. Isikukaitsevahendite kasutamine on viimane barjäär 

töötaja ja ohu vahel – need ei vähenda ohuteguri mõjuallikat, kuid aitavad kaasa ohu mõju 
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vähendamisele juhul, kui need on asjatundlikult valitud ning neid kasutatakse korrektselt. 

Paljudel juhtudel on riskidega toimetulekuks vaja kasutada mitut isikukaitsevahendit [10]. 

Enne, kui tööandja hakkab oma töötajatele isikukaitsevahendeid valima, peab ta  

korraldama riskianalüüsi, et hoolikalt uurida olukordi, millega tema alluvad tööd tehes 

kokku puutuvad ning selgitama välja need ohutegurid, mille mõju ei ole võimalik 

minimeerida või vältida muul viisil kui isikukaitsevahendite abil. Tarvilik on hinnata 

kaitsevajaduse määra ning konkreetse töö tegemise jaoks vajalikke kaitseomadusi [31]. 

Tööandja kohus on tagada, et töötajatele antavad isikukaitsevahendid oleksid puhtad ja 

heas korras ning kandjale sobivad. Arvesse tuleb võtta isikukaitsevahendist tulenevat 

võimalikku ebamugavust või lisakoormust töötajale ning vajaduse tekkimisel lubama 

puhkepause või rakendama teisi abinõusid, mis aitaksid töövõimel säilida. Samuti on 

oluline, et see sobiks kasutamiseks koos teiste vajalike isikukaitsevahenditega ning antud 

töö eripära ja tingimustega. Lisaks peab tööandja tagama isikukaitsevahendite regulaarse 

puhastamise, hoolduse ja kontrollimise ning märgistama selgete ohutusmärkidega töökoha 

need alad, kus isikukaitsevahendi kasutamine on kohustuslik. Töötaja kohuseks on 

isikukaitsevahendeid kasutada vastavalt tööandjapoolsetele korraldustele ning 

kasutusjuhendile [31]. 

2.5. Väljaõppe ja täiendkoolituse nõuded 

Tööandjal on keelatud lubada tööle isikut, kellel ei ole vajalikke erialaseid teadmisi ja 

oskusi ning kes ei ole tuttav töötervishoiu ja -ohutuse alaste nõuetega. Enne tööle asumist 

peab töötaja läbima sissejuhatava juhendamise, milles tuleb käsitleda antud ettevõtte 

töökorraldust ja sisekorraeeskirju ning tööohutust ja -tervishoidu reguleerivaid õigusakte. 

Muuhulgas  peab uus töötaja saama ülevaate abinõudest, mida tuleb töökohal ohutuse 

tagamiseks ja tervise säilimiseks rakendada [32].  

Juba tööle asudes peab tööandja poolt valitud vajaliku pädevusega isik viima läbi 

esmajuhendamise seal, kus töötaja oma töökohustusi täitma hakkab. Töötajale tuleb 

tutvustada töökorraldust, ergonoomiliselt korrektseid töövõtteid, tule- ja 

elektriohutusnõudeid ning esmaabivahendite asukohta. Töövahendite õigeks ja ohutuks 

kasutamiseks viiakse töötaja kurssi võimalike ohuteguritega ning antud töö või sealjuures 

kasutatavate masinate, tööriistade, seadmete ja teiste töövahendite ohutusjuhenditega. 

Samuti tutvustatakse vajalikke isikukaitsevahendeid. Selleks, et uus töötaja omandaks 
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õiged ja ohutud töövõtted, toimub kogenud töötaja või mõne muu spetsialisti juhendamisel 

väljaõpe, mille kestus võib oleneda töö sisust, keerukusest ja ohtlikkusest.  Vajadusel tuleb 

korraldada ka täiendjuhendamine – seda näiteks siis, kui töötaja asub täitma uusi kohustusi, 

uuendatakse kasutatavaid töövahendeid või kui ilmneb, et töötaja on varasemalt 

tööohutusnõudeid rikkunud [32].  
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3. EMPOWER AS 

3.1. Ettevõtte tutvustus 

Empower AS on ettevõte, mis on erinevate nimede all tegutsenud alates 1949. aastast ning 

tegeleb energeetika ja telekommunikatsiooni infrastruktuuri ehitamise valdkonnaga. 

Teostatakse tehnilisi täielikke lahendusi alates projekteerimistöödest, vajalike seadmete ja 

materjalide hankest, ehitus- ja paigaldustöödest kuni seadistus- ja mõõdistustöödeni. 

Tulenevalt kliendi soovist hangitakse tööks vajaminevad load ja kooskõlastused, 

teostatakse elektripaigaldiste tehnilist kontrolli ning elektrotehnilisi katsetusi. Ettevõttes on 

olemas käidu- ja avariiteenistus, mis pakub ööpäevaringselt vajalikke teenuseid rikete 

kõrvaldamiseks ja käidu korraldamiseks [33]. 

Empower AS-i teenused on suunatud eeskätt suurklientidele nagu võrguettevõtjad ja 

mobiilside operaatorid. Töid teostatakse riiklikele ametitele ja ministeeriumitele ning 

alltöövõtuna osutatakse teenuseid üldehitusfirmadele ja teistele äriklientidele. Teenuseid 

pakutakse valdkondades, mis hõlmab kõrgepingealajaamu ja -liine, kesk- ja 

madalpingevõrke, telekommunikatsioonivõrke ning tuuleparke, mille hooldusteenust 

pakub Empower AS-i tütarettevõte Empower 4Wind OÜ. Ettevõte on esindatud Eesti 

suuremates linnades. Ülevaate Empower AS-i struktuurist annab joonis 3.1. [33]. 

 
Joonis 3.1. Empower AS struktuuri skeem [33] 
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3.2. Töökorralduse põhimõtted 

Enne igasuguse töö alustamist elektripaigaldises peab töö juhatus selle eelnevalt hoolikalt 

kavandama. Kindlaks tuleb määrata tööks vajalike elektrikatkestuste tegemise võimalus, 

asendatavad seadmed ja vajalikud varuosad, töö tegemisel vajaminevad töövahendid ning 

nendega seonduvad tööohutuse aspektid ja vajalikud kaitsemeetmed. Samuti tuleb selgeks 

teha vajaminevad tööskeemid, lülitamiste programmid, nende nõudeavaldused ning 

klientide elektrikatkestuse kestus ja nende teavitamise kord. Ülevaate pingevaba töö 

planeerimise ja korraldamise põhimõtetest annab joonis 3.2. [34]. 

 

Joonis 3.2. Pingevaba töö planeerimise ja korraldamise põhimõtteline skeem [34] 
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4. UURIMISTÖÖ METOODIKA 

4.1. Andmete kogumine  

Selleks, et saada ülevaade jaotusvõrgu elektrimontööride tööülesannetest, -keskkonnast 

ning tööl kasutatavatest vahenditest, paluti neid kirjeldada ühel Empower AS-i vastava 

ametikoha töötajal. Üles märgiti paigad, kus tehakse tööd, kõikide kasutatavate 

töövahendite nimetus ja nende kasutamise hinnanguline sagedus (Lisa A). Samuti uuriti 

tööandja poolt pakutavate olmetingimuste ja isikukaitsevahendite kohta.   

4.2. Terviseriskide tuvastamine   

Käesolevas töös kasutati Euroopa Töötervishoiu ja Tööohutuse Agentuuri (ETTA) poolt 

koostatud riskihindamisjuhendit. Selle järgi tuleks töökoha riskide hindamiseks esmalt 

uurida, kus töökoht asub ning kes seal töötavad. Järgnevalt tuleks välja selgitada, millistes 

tingimustes tööd tehakse: milliseid töövahendeid, -materjale ja -meetodeid kasutatakse 

ning kui kaua ja kuidas midagi tehakse. Oluline on uurida, missuguseid tagajärgi võivad 

endaga kaasa tuua olemasolevad ohutegurid ning kas ja milliseid kaitsevahendeid ja -

meetmeid kasutatakse. Riske aitab hinnata ka teadmine sellest, millised on töökohaga 

seotud õiguslikud või muud nõuded [3]. 

ETTA riskihindamisjuhendis on välja toodud üldine kontroll-loend, mille abil on võimalik 

ohte efektiivselt määratleda (Lisa B). Selles on ohutegurite tuvastamise kohta hulgaliselt 

väiteid – kui nimetatud väide või ohutegur teadaolevalt esineb, tuleb teha märge lahtrisse 

’’Jah’’ ning kui ohutegurit teadaolevalt ei esine, tuleb teha märge lahtrisse ’’Ei’’. Juhul, kui 

riskianalüüsi koostaja ei ole kindel, kas nimetatud ohutegur esineb, on võimalik kasutada 

kontroll-loendit spetsiifiliste valdkondade jaoks nagu kontoritöö, ehitus, autoremont, 

toiduaine- ja puidutöötlus ning põllumajandus [3]. 

Ohutegurist tuleneva riski taseme hindamiseks kasutati Briti standardi BS 8800 lihtsat 

riskide hindamise maatriksit. Selle järgi tuleb iga tuvastatud ohuteguri puhul võtta arvesse 

nii võimaliku kahju tõenäosust kui ka selle tagajärje raskusastet. Ülevaate kasutatud riskide 

hindamise maatriksist annab tabel 4.1. [35]. Spetsiifilisi elektripaigaldiste käidust 

tulenevaid ohte käesolevas töös ei käsitletud.  
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Tabel 4.1. Lihtne riskide hindamise maatriks Briti standardi BS 8800 alusel [35] 

Riski 
tõenäosus 

Riski tagajärgede raskusaste 

Väheohtlik Mõõdukalt ohtlik Eriti ohtlik 

Väga 
ebatõenäoline 

Väga madal risk 
I 

Väga madal risk 
I 

Kõrge risk 
IV 

Ebatõenäoline  
Väga madal risk 

I tase 
Keskmine risk 

III tase 
Väga kõrge risk 

V tase 

Tõenäoline  
Madal risk 

II tase 
Kõrge risk 

IV tase 
Väga kõrge risk 

V tase 

Väga 
tõenäoline 

Madal risk 
II tase 

Väga kõrge risk 
V tase 

Väga kõrge risk 
V tase 

Väga ebatõenäoline – alla üheprotsendiline 
tõenäosus, et töötaja juhtumit elu jooksul 
kogeb 

Väheohtlik – mööduv haigus, vigastus või eba-
meeldivus, mis ei põhjusta püsivat 
tervisekahjustust  

Ebatõenäoline – juhtum esineb töötamise 
jooksul ühe korra   

Ohtlik – põhjustab suuremat või püsivat 
tervisekahjustust 

Tõenäoline – juhtum esineb pidevalt ja 
reeglipäraselt vähemalt kord viie aasta 
jooksul 

Eriti ohtlik – tagajärg põhjustab püsivaid ja 
pöördumatuid tervisekahjustusi 

Väga tõenäoline – juhtum esineb pidevalt  
ja reeglipäraselt vähemalt iga kuue kuu 
jooksul 

I tase – aktsepteeritav, kuna oht tervisele on ebatõenäoline ja ohutusmeetmeid rakendada ei ole 
vaja 

II–IV tase – riske tuleks vähendada sellisel määral, et need oleksid talutavad ja aktsepteeritavad 

V tase – vastuvõetamatu risk  

 

4.3. Ankeetküsitlus Empower AS-i jaotusvõrgu elektr imontööride hulgas  

Selleks, et uurida ja analüüsida jaotusvõrgu elektrimontööride hinnanguid töökohal 

esinevate füüsikaliste, keemiliste, bioloogiliste, füsioloogiliste ja psühholoogiliste tegurite 

suhtes ning varasemaid kogemusi tööl esinenud vigastustega, viidi Empower AS-is 

vastaval ametikohal töötavate inimeste hulgas läbi ankeetküsitlus (Lisa C). Küsimustiku 
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koostamisel lähtuti antud tööga kaasnevatest võimalikest ohuteguritest ning töö eripärast. 

Ohutegureid käsitlevate küsimuste puhul anti vastajatele lisaks olemasolevatele vastuse-

variantidele ka võimalus ise sobiv vastus kirjutada. Küsimustikus oli kokku 15 küsimust.  

Küsimustikud jagas töötajatele laiali AS Empoweri kesk- ja madalpingevõrkude valdkonna 

Põhja-Eesti piirkonna juhataja. Täidetud küsimustikud paluti tagastada nädala aja jooksul. 

Selleks, et suurendada küsimustikule vastajate anonüümsust ja ausalt vastamist, kogus 

täidetud ankeedid kokku ja tagastas käesoleva töö autorile üks küsitluses osalenud 

jaotusvõrgu elektrimontööridest. Kuna töötajate hulgas on nii eestlasi kui ka venelasi, oli 

neil võimalik vastavalt enda eelistusele valida kas eesti või vene keeles koostatud 

küsimustik. Küsimustikule vastas 19 töötajat. Andmete analüüsimisel kasutati MS Excelit. 

Tulemuste interpreteerimise hõlbustamiseks anti viiepallilisel skaalal olnud vastuse-

variantidele uued väärtused (1 – ei ole nõus; 2 – pigem nõus; 3 – ei oska öelda; 4 – pigem 

nõus; 5 – täiesti nõus).  
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5. UURIMISTÖÖ TULEMUSED  

5.1. Jaotusvõrgu elektrimontööri tööülesanded ja ka sutatavad töövahendid 

Elektrimontöör on vastava pädevusega töötaja, kes ehitab ja hooldab elektrivõrku ning 

likvideerib võrkudes rikkeid [34]. Tööpäeva alguses kogunevad töötajad Empower AS-i 

kontorisse, mille riietusruumis on igaühel oma kapp ning töötajad saavad oma tavariided 

tööriiete vastu vahetada. Tööriiete puhastamise eest kannab hoolt tööandja. Samuti 

paiknevad seal duširuumid, kus töötajatel on võimalik end tööpäeva lõpus pesta. Olemas 

on ka eraldi ruum niiskete tööriiete kuivatamiseks. Töödejuhataja annab igale töörühmale 

antud päevaks ettenähtud tööülesanded ning peale vajalike lubade allkirjastamist, tööks 

vajalike vahendite otsimist ja autole laadimist sõidavad nad töökohale. Ettenähtud tööaeg 

on kell 8.00 kuni 16.30, kuid tulenevalt konkreetse päeva vajadustest võib see olla 

mõnevõrra pikem või lühem. Samuti tuleb mõnikord ette, et töötada on vaja väljaspool 

tavalist tööaega.  

Jaotusvõrgu elektrimontööri töökeskkonnaks on madal- ja keskpinge ülekandeliinid 

pingega 0,4kV-35 kV. Keskpinge- ehk jaotusvõrkude kaudu toimub elektrienergia 

laialijaotamine piirkonniti ja selle muundamine madalpingele. Madalpingevõrkude kaudu 

jõuab elektrienergia enamike tarbijateni [34]. Hinnanguliselt pooled töökohtadest asuvad 

hõredalt asustatud aladel ja raskesti ligipääsetavates kohtades, mis asuvad suurematest 

teedest eemal: niitudel, põlluäärsetel maadel, võsastunud aladel ja hõredamates metsades. 

Teise poole moodustavad töökohad, mis asuvad asulate lähedal. Töörühma koosseisu 

kuulub olenevalt teostatava töö iseloomust kaks kuni viis töötajat.  

Igapäevased tööülesanded on elektriliinide ja -kilpide remont ning moderniseerimine. 

Tehtavad tööd on väga erineva iseloomuga ja sõltuvad ilmastikust, aastaajast ja 

konkreetsest vajadusest. Enamlevinud tööülesanded on õhuliinide vahetus või parandus, 

mastide vahetus ja elektrikilpide hooldustööd, harvem tuleb ette kaevetöid. Üldiselt 

teostatakse töid pingevabades elektripaigaldistes, kuid vahel tuleb ette pingealuste ja 

pingelähedaste ühendustega töötamist. Elektripaigaldisse kuuluvad kõik elektriseadmed, 

mis on ette nähtud elektrienergia tootmiseks, edastamiseks, muundamiseks, jaotamiseks 

või kasutamiseks. Pingevaba töö tähendab, et töötatakse elektripaigaldistes, kuid kõik 

elektriohtu vältivad meetmed on eelnevalt rakendatud. Pingealune töö tähendab sellist 

tööd, mille puhul on töötaja kontaktis pingestatud osadega või ulatub pingealusesse 

töötsooni kas oma kehaosadega või käsitsetavate töövahenditega. Pingelähedase töö puhul 
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töötaja siseneb oma kehaosadega, tööriistaga või mistahes muu esemega pingelähedasse 

tsooni, kui ei ulatu seejuures pingealusesse töötsooni [34]. 

Elektrimontööri töös kasutatakse paljusid erinevaid töövahendeid. Rasketehnikast 

kasutatakse sagedasemalt korvtõstukit, autopuurmasinat ja ekskavaatorit. Elektri- või 

bensiinimootoriga käsitööriistadest kasutatakse ketaslõikurit ja mootorsaagi. Ketaslõikuri 

tarbeks toodetakse voolu bensiini- või diiselgeneraatoriga. Pingestatuse kontrollimiseks 

kasutatakse erinevat tüüpi indikaatoreid sõltuvalt elektripaigaldise tüübist ja pingeklassist. 

Liinide maandamiseks paigaldatakse ajutisi maanduseid tulenevalt elektripaigaldise 

iseloomust ja selle pingeklassist. Juhul, kui mastil töötamiseks ei ole võimalik kasutada  

tõstukit, kasutatakse selleks ronimisraudu, mille valik sõltub konkreetse masti tüübist, kuna 

olemas on nii puit- kui ka betoonmaste. Lisaks kasutatakse igapäevatöös kaablilõikajat, 

kangtali ja gaasipõletit. Isikukaitsevahenditest on tööandja poolt tagatud tulekindlad 

tööriided, turvasaapad, kaitsekiiver ja töökindad. 

5.2. Terviseriskide hindamine 

Tabelis 5.1. on esitatud jaotusvõrgu elektrimontööri töökeskkonna ohuteguritest tulenevate 

riskide esinemise tõenäosus ning riski võimalike tagajärgede raskusaste. 
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Tabel 5.1. Töökeskkonna ohutegurite riskide tõenäosus ja nende tagajärgede raskusaste  

Riski tõenäosus 
Riski tagajärgede raskusaste 

Väheohtlik Mõõdukalt ohtlik Eriti ohtlik 

Väga eba-
tõenäoline 

I tase 

– 

I tase 

Kokkupuutumine 
rästikutega 

IV tase 

Raske elektritrauma 

Rasketehnika 
kasutamisel tekkinud 
vead 

Ebatõenäoline  

I tase 

Kohtvibratsioon 

Kokkupuutumine 
karuputkega  

Kokkupuutumine 
agressiivsete koertega 

III tase 

Kukkumine mastide otsa 
ronimise ja tõste-
seadmete kasutamise 
tõttu 

Sõidukiga liiklemine 

V tase 

– 

Tõenäoline  

II tase 

Eemalelenduvad 
osakesed saagimisel 

Madalalt kukkumine 

Raskuste tõstmine ja 
kandmine 

Rasked töötingimused 

Ebapiisavad hügieeni-
tingimused 

Stress 

IV tase 

Tööriistade liikuvad või 
teravad osad 

Esemete kukkumine 
kõrgel asuvalt töökohalt 

Kerge elektritrauma 

Gaasipõleti kasutamine 
Kreosootõliga 
immutatud mastide 
käsitlemine  

 

V tase 

– 

Väga tõenäoline 

II tase 

Elektromagnetväljas 
viibimine 

Kõrge ja madal 
temperatuur 

Ebapiisav valgustus 

Müra puurimisel 

Halba kehahoiakut 
tingiv töö 

Etteteadmatu tööaeg 
kriisiolukordade puhul 

Kokkupuutumine 
sääskede, parmude ja 
puukidega 

V tase 

– 

V tase 

– 
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5.2.1. Füüsikalised ohutegurid 

Jaotusvõrgu elektrimontööri töökeskkonnas esineb suurel hulgal füüsikalisi ohutegureid. 

Kõige suuremat ohtu töötaja tervisele kujutab võimalus saada pikaajaline elektrilöök ja 

jääda pinge alla, mille korral töötaja ei ole võimeline ise ennast pingeallikast eemaldama. 

Sellise juhtumi tagajärjeks võib olla väga suur tervisekahjustus ja isegi surm. Märkimis-

väärne oht tervisele tuleneb ka asjaolust, et mõnikord kasutatakse töötamisel veoauto GAZ 

66 peal asuvat korvtõstukit ja ekskavaatorit ning nende valel käsitlemisel võivad juhtuda 

raskete tagajärgedega õnnetused. Lisaks on olemas võimalus saada lühiajaline elektrilöök, 

mille ohtlikkus tervisele on madalam. Kuna töötaja peab sageli tööd tegema rohkem kui 

kahe meetri kõrgusel ning kasutama selleks ajutiseks kõrgtööks ette nähtud  ronimis- ja 

tõsteseadmeid, on küllaltki suur oht kukkuda ja tervisekahjustusi saada (joonis 5.1.) Lisaks 

kujutavad ohtu tööriistad, mis võivad kõrgelt alla kukkuda ja all olevale töötajale pihta 

saamise korral vigastusi tekitada.  

 

Joonis 5.1. Empower AS-i jaotusvõrgu elektrimontöör teostamas liitumiskilbi paigaldamist 

õhuliini mastile 
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Erinevad ohud on seotud liikuvate ja teravate osadega töövahenditega töötamisega: 

mootorsaagi ja ketaslõikurit kasutades on oht sisselõigeteks ning maste saagides võivad 

eemalelendavad osakesed tekitada väiksemaid vigastusi, eriti kui seejuures ei kasutata 

kaitseprille. Mastide paigaldamisel ja eemaldamisel on oht, et see võib töötajale ette-

vaatamatuse korral peale kukkuda. Autopuurmasina kasutamisel võib juhtuda, et selle 

külge takerdub töötaja riietus, mis võib endaga kaasa tuua viga saamise. Kuna sageli läheb 

tarvis gaasipõletit, on selle ebaõige kasutamise korral võimalik saada kergemaid põletus-

haavu. Üldiselt kaasneb iga suurema tööriista ja -seadme ebaõige või hooletu paigal-

damise, käivitamise, kasutamise ja eemaldamisega võimalus erinevate vigastuste tekkeks. 

Ohuks võib lugeda ka asjaolu, et töörühm liigub ühest töökohast teise sõidukiga, kuid 

liikluses on alati olemas võimalus avariisse sattumiseks.  

Kuna valdav osa tööst tehakse välitingimustes, on ilmastikuoludel töökeskkonna puhul 

suur mõju. Oma rolli mängivad nii õhutemperatuur, sademed, udu, tuul kui ka äike. Suvisel 

ajal kujutab töötajate tervisele ohtu kõrge välistemperatuur ja päikesest lähtuv soojus-

kiirgus. Kuumus muudab töötajad loiuks ja põhjustab higistamist, mistõttu on töövahendite 

kindlalt käes hoidmine raskem. Liigse higistamise tagajärjel viiakse kehast välja soolad ja 

mineraalaineid ning kui vedelikupuudusele ei pöörata piisavalt tähelepanu, võib 

enesetunne halveneda ning tekkida kuumarabandus [10]. Talvisel ajal muutuvad käed 

madala temperatuuri ja tuule koostoimel tuimaks, mis teeb töövahendite haaramise 

raskemaks ja võib kaasa aidata vigade tekkimisele töös. Samuti võib see osutuda ohtlikuks, 

kui töötaja peab masti otsa ronima, kuid külmade ja tuimade kätega on raskem sellest kinni 

hoida.  

Mõnikord tuleb jaotusvõrgu elektrimontööridel töötada hämaras ja pimedal ajal – näiteks 

siis, kui tööd tuleb teha väljaspool tavapärast tööaega erakorralistest ilmaoludest tuleneva 

suure rikete hulga tõttu piirkonnas. Sellisel juhul võib ebapiisav valgustus või 

kohtvalgustusest tulenevad teravad varjud ja kontrastid suurendada erinevate õnnetuste 

juhtumise tõenäosust [14].  

Tööl kasutatakse iganädalaselt autopuurmasinat, mis tekitab töötamisel müra. Müra 

avaldab inimese kuulmisele otsest mõju, kuna olles sellele sageli eksponeeritud, tekib 

kuulmisteravuse langus [1]. Samuti võivad tekkida peavalud, aeglustuda mõtlemine ning 

halveneda keskendumisvõime, mis omakorda suurendab tööõnnetuste toimumise 

tõenäosust [10]. Töövahendite kasutamise tõttu tekib harva kohtvibratsioon, mille puhul 
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vibratsioon siseneb kehasse ja on piiratud peamiselt mõne jäsemega. Kuna elektriliinide 

vahetus läheduses, kus elektrimontöörid töötavad, on elektromagnetväli oluliselt tugevam, 

kui sellest eemal ning eeldatavasti ületab piirnorme [20], võib sagedane kokkupuude 

sellega tööl põhjustada väsimust ja töövõime langust, peavalusid ning isegi probleeme 

südamega [10].  

5.2.2. Keemilised ohutegurid 

Kemikaalide või neid sisaldavate ainete kasutamise puhul sõltub nende toksilisus 

kokkupuute ajalisest kestusest ning töötaja organismi üldisest seisundist [1]. Kreosootõliga 

ehk kivisöetõrvaga kokkupuutumine sellega immutatud puitmastide käsitlemisel võib 

ärritada töötaja silmi, nahka ja hingamisteid ning põhjustada allergiat. Päikese käes 

viibimine võib kreosootõli kahjulikku mõju võimendada ning kui töötaja ei kasuta piisava 

kaitsefaktoriga päiksekreemi, võib kreosootõli tekitada vabale nahapinnale kergemaid 

põletushaavu [36]. 

5.2.3. Bioloogilised ohutegurid 

Kuna jaotusvõrgu elektrimontöörid veedavad märkimisväärse osa tööajast vabas looduses, 

on küllaltki suur võimalus puukidega kokku puutumiseks, kes võivad põhjustada 

puukentsefaliiti ja puukborrelioosi haigestumist. Samuti võib juhtuda, et viibides niiskete 

segametsade, raiesmike ja metsaservade läheduses, saab töötaja rästikult hammustada. 

Rästikute mürk ei ole eluohtlik, kuid organismi sattudes põhjustab see kõrvetavat valu ja 

verevalumeid, oksendamist, peavalu ja üldist halba enesetunnet [37]. Looduses leidub 

mitmeid putukaid, kes võivad töötajaid häirida ja tekitada ebameeldivusi: näiteks sääski, 

parme ja herilasi. Lisaks on olemas oht kohtuda agressiivsete koertega, kes võivad töötajat 

hammustada. Teatud piirkondades töötades võib kokku puutuda Sosnovski karuputkega – 

selle taime puudutamisel esineb nahal kipitust, õhetust, sügelust, punetust ning taime mahl 

võib nahal esile kutsuda tugeva lööbe, mis sarnaneb suurtele põletusvillidele. Päikesepaiste 

võimendab lööbe ägedust ning karuputk võib kõrvetada ka läbi riiete [38].  

5.2.4. Füsioloogilised ohutegurid 

Jaotusvõrgu elektrimontööri töö on füüsilist pingutust nõudev. Ronimisraudu kasutades 

tuleb ronida mitme meetri kõrguste mastide otsa ning kuigi seejuures kasutatakse 
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turvarakmeid, peab töötaja masti otsas töötades oma jalgu pinges hoidma, et ronimisrauad 

kindlalt masti küljes püsiksid. Töö masti otsas on ebamugav, kuna keha peab pika aja 

jooksul hoidma vajalikku asendit ning igal soovitud hetkel ei ole töötajal võimalik puhata. 

Kui töökoha kõrgus ei asu keha suhtes ergonoomiliselt sobival kõrgusel ning käsi peab 

hoidma ebamugavas asendis madalamal või kõrgemal, kui oleks mugav, väsib keha kiiresti 

ning tekivad lihaspinged. Seetõttu võivad ülekoormusest ja sundasenditest tekkida valud 

nii kätes, õlavöötmes, jalgades, põlvedes kui ka seljas. Sundasenditest ja sundliigutustest 

põhjustatud valusid võib süvendada õhutemperatuuri kõikumine, suur õhuniiskus ning tuul. 

[10].  

5.2.5. Psühholoogilised ohutegurid 

Jaotusvõrgu elektrimontööri töötingimused võivad sageli olla vaimselt üsna rasked ja 

ebameeldivad, kuna töötajad peavad vajadusel minema teedest ja asustusest eemal-

asuvatesse ja raskesti ligipääsetavatesse paikadesse. Halbade ilmaolude tõttu tekkinud 

elektrikatkestuste ja rikete suure hulga korral tuleb teha ületunde väljaspool tavapärast 

tööaega, mis võib tekitada unepuudust ja stressi, kuna töö on vastutusrikas ning tuleb 

vastata klientide ootustele. Olukorras, kus elekter on teatud piirkonnas töötamise tõttu 

pikemalt välja lülitatud, võib ärritunud ja rahulolematutelt inimestelt elektrimontööride 

aadressil tulla kriitikat ja solvanguid, mis halvendab enesetunnet ja töömoraali. Töötajatel 

ei pruugi tekkida ühtsesse ettevõttesse kuuluva meeskonna tunnet, kuna tööd tehakse sageli 

oma väikese töörühmaga ning teiste kolleegidega puututakse tavaliselt kokku üksnes 

tööpäeva alguses, kui töödejuhataja töörühmadele ülesanded kätte jagab. 

5.3. Ankeetküsitluse tulemused 

Küsimustikule vastanud 19 töötajast 17 on antud ametikohal töötanud kauem kui viis 

aastat, üks töötaja kaks kuni viis aastat ning üks inimene alla kahe aasta. Vastanutest 17 on 

läbinud tööandja poolt korraldatud tervisekontrolli ning 18 töötervishoiu- ja tööohutusalase 

koolituse – viimast pidasid kaks töötajat väga põhjalikuks, seitse pigem põhjalikuks ning 

üheksa keskpäraseks. 19-st töötajast 11 leidsid, et risk kahjustada tööl oma tervist on 

pigem suur või väga suur, kuus isikut arvasid, et see risk on keskpärane ning kaks, et 

pigem väike, kuid väga väikseks ei pidanud riski tervisele mitte keegi.   
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Küsitlusele vastanud olid pigem nõus, et tööandja poolt on tagatud kõik vajalikud 

isikukaitsevahendid (üldhinnang 4,2 punkti 5-st) ning et nad ise kasutavad tööülesannete 

täitmisel alati vajalikke isikukaitsevahendeid (üldhinnang 3,9 punkti). Töötajad pigem ei 

olnud nõus sellega, et neile on tööandja poolt antud võimalus talvisel ajal end soojakus või 

mõnes teises sooja temperatuuriga kohas piisaval määral soojendada ning et tööpäeva 

jooksul on tagatud kätepuhastamise või desinfitseerimise võimalus (üldhinnang vastavalt 

2,2 ja 2,4 punkti).  

Analüüsides töötajate kokkupuuteid tööl esinevate tervist kahjustavate teguritega, ilmnes, 

et ligi 90% neist on pidanud töötama rohkem kui kahe meetri kõrgusel (joonis 5.2.) Ligi 

80% meestest on töötanud väga madalate välistemperatuuri tingimustes ning 74% 

olukorras, kus esineb tugevat tuult ja sademeid. Kaks kolmandikku vastanutest on tööl 

puutunud kokku kasutatavate tööriistade või -seadmete liikuvate või teravate osadega ning 

neist tuleneva müraga. Ebapiisava valgustuse hämaral või pimedal ajal töötamise korral, 

väga kõrge välistemperatuuri ning ohtlike kemikaalidega kokkupuutumise tõid välja 63% 

vastanutest. Ilmnes, et veidi rohkem kui pooled vastanutest on tööl viibides saanud puugilt 

hammustada ning sama paljud tõid tervist kahjustava tegurina välja ka tolmuga 

kokkupuutumise. Vähem märgiti suurt füüsilist koormust, sundasendeid ning vibratsiooni 

– vastavalt 47, 42 ja 37 protsenti vastanutest. Lisaks tõid küsimustikule vastanud nende 

tervist kahjustava tegurina välja veel töötamise niiskeks saanud riietega, kuna päeva 

jooksul puudus kuivade riiete selga panemise võimalus ning füüsilise kokkupuute 

agressiivse kliendiga, kes lülitati võlgnevuse tõttu elektrivõrgust välja. 



34 
 

Joonis 5.2. Tööl esinevate tervist kahjustavate teguritega kokkupuutumise levimus Empower AS-i 

jaotusvõrgu elektrimontööride hulgas 

Analüüsides tööl stressi tekitavate tegurite esinemist, ilmnes, et küsimustikule vastanutest 

ligi 84% leidis, et nende töö on vastutusrikas, kuid samas ei ole töö ja palk omavahel 

vastavuses (joonis 5.3.). Kolm neljandikku töötajatest tunnistas, et on pidanud silmitsi 

seisma ärritunud ja ebaviisakate klientidega ning kaks kolmandikku leidis, et stressi tekitab 

ületundide tegemine, mis hõlmab nii nädala jooksul valves olemist kui ka halbadest 

ilmastikutingimustest (tugev tuul, äike) tulenevate rikete likvideerimist. Kolmandik 

vastanutest hindas tööd välitingimustes stressi tekitavaks teguriks. Eraldi toodi välja 

ebameeldivate ilmaoludega töötamine ja mudaste teeolude tõttu sõidukiga kinnijäämise 

võimalus. Samuti mainiti asjaolu, et töötades väiksemates asulates, ei soovi sealsed 

elanikud sageli elektrimontööre koos neile vajalike töövahenditega ülekandeliinide 

lähistele muruplatsidele lubada, mis jällegi raskendab töökohale ligipääsemist. Välja toodi 

ka see, et kuna kasutatavad töövahendid ja materjalid on suhteliselt kallid, tuleb tööd teha 

väga hoolikalt, et ei tekiks liigset materjalikadu ning töövahendid ei läheks katki, mis 

tekitab lisapingeid. 
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Joonis 5.3. Tööl esinevate stressi tekitavate teguritega kokkupuutumise levimus Empower AS-i 

jaotusvõrgu elektrimontööride hulgas 

Analüüsi tulemustest ilmnes, et kaks kolmandikku vastanutest on kunagi olnud töö-

õnnetuse lähedases olukorras, mis oleks võinud neile põhjustada raskeid tervisekahjustusi. 

Küsitluses osalenute hulgas on kolmel korral juhtunud selline tööga seotud õnnetus või 

vigastus, mille tagajärjel vajas töötaja haiglaravi ja haiguslehel viibimist. Põhjusteks olid 

kukkumine rohkem kui kahe meetri kõrguselt ning elektrilöögi saamine. Seitsmel korral on 

juhtunud tööõnnetus või vigastus, mis haiglaravi ei vajanud, kuid töötaja pidid jääma 

haiguslehele. Põhjustena toodi välja kukkumist nii vähem kui ka rohkem kui kahe meetri 

kõrguselt, töövahendi kasutamist ning lisaks betoonmasti kukkumist jala peale ja töökohal 

koeralt hammustada saamist. Üheteistkümnel korral on juhtunud sedalaadi kergem 

tööõnnetus või vigastus, mis haiguslehel viibimist ei vajanud – põhjusteks kukkumine 

vähem kui kahe meetri kõrguselt ning töövahendi kasutamine (näiteks noaga sõrme 

lõikamine, kaabliga löögi vastu nägu saamine, gaasipõletiga käe kõrvetamine). Kuuel 

vastanud töötajal ei ole antud ametis töötades selliseid juhtumeid esinenud. 

Tööga seotud terviseprobleemidest toodi sagedasemaina välja füüsilisest koormusest 

tulenevad lihas- ja liigesevalud: 90% vastanutest on selliseid valusid tundnud nii õlgades, 

kätes, seljas kui ka põlvedes. Pooltel vastanutest on esinenud liiga madala välis-

temperatuuriga keskkonnas töötamisest tulenevaid külmakahjustusi kätel, jalgadel või näol 
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ning 36% on liiga kõrge välistemperatuuri tõttu kogenud halba enesetunnet ja peavalusid. 

Kokkuvõttes oli küsitlusele vastanute üldhinnang oma töökeskkonnale 3,7 punkti 5-st ehk 

pigem rahul.  

5.4. Võimalused töökeskkonna parendamiseks 

Enne tööleasumist peab töörühma juht andma töörühma liikmetele vastava loa. Oluline on, 

et kõik töötajad järgiksid töörühma juhtija juhiseid ning arusaamatuste korral küsiksid 

kohe selgitusi. Kuna jaotusvõrgu elektrimontööridel tuleb töötada pingestatud seadmete ja 

liinide läheduses, tuleb arvesse võtta elektrist tulenevaid ohte. Seetõttu tuleb alati kasutada 

isoleeritud ohutus-, töö- ja isikukaitsevahendeid, mille hulka kuuluvad isoleerjalatsid, -

kindad ja -kalossid ning kaitsekiiver. Kaitsemeetmena lühise ja elektrikaare eest, mis võib 

põhjustada töötaja rõivaste põlema süttimise, tuleb kasutada tule ja kuumuse eest kaitsvat 

kaitseriietust. Pingealuste tööde puhul ei tohi ühegi töötaja riiete küljes ega kehaosadel olla 

ohtlikeks osutuda võivaid metallist esemeid. Samuti on oluline, et pingealuste tööde jaoks 

kasutataks üksnes just selliseks puhuks mõeldud töövahendeid [34]. 

Jaotusvõrgu elektrimontööride hulgas läbi viidud ankeetküsitluse tulemustest ilmnes, et 

90% vastanutest on pidanud töötama rohkem kui kahe meetri kõrgusel. Kuna nii puit- kui 

betoonmastide otsa ronimiseks kasutatakse sageli ronimisraudu, peab eelnevalt veenduma, 

et mast oleks terve ja korralik. Puidust mastid ei tohi olla mädanenud ning eriti talvisel ajal 

tuleb pöörata tähelepanu sellele, et ronimisrauad ei pruugi külmunud masti sisse hästi kinni 

hakata ning töötaja võib alla libiseda. Betoonmasti puhul tuleb jälgida, et see ei oleks 

murenenud ega pragunenud ning betooni armatuur peab olema betooni sees. Ronides tuleb 

keharaskus hoida kandade peal, et rauad piisavalt kõvasti masti külge kinni haakuksid. 

Kuna ronimisraudade kasutamine ei ole alati turvaline meetod ning lisaks on see töötaja 

jaoks füüsiliselt väsitav, tuleks nende asemel kasutada inimeste tõstmiseks mõeldud 

tõstekorve. Samuti tuleks redelite, köite ja trosside asemel võimaluse korral alati eelistada 

teisaldatavat tõstekorvi. Kuna kasutatav hüdrotõstuk asub veoauto GAZ 66 peal, on vajalik 

enne veenduda, et toetuspinna materjal on piisava tugevusega ja kalle ei oleks liiga suur. 

Vajadusel tuleb kasutada kiilusid ning olenevalt pinnase tugevusest asetada tugede alla 

spetsiaalsed vaheplaadid, et vältida kõikumist või ümber minemist. Samuti tuleb arvestada 

vajaliku tõstekõrgusega, tõstetava massiga ning tööplatvormi liikumisulatusse jäävate 

teiste võimalike ohuallikatega nagu elektriliinid või puud. Hüdrotõstuk, mida töötaja 
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tõstmiseks kasutatakse, peab olema maandatud ning selle juht peab tõstukit sujuvalt 

liigutama vastavalt juhistele [29]. 

Ekskavaatori töötamisel tuleb jälgida, et keegi sellele ette ei jääks ning masina juht peab 

ümbrust hoolega jälgima, et vältida õnnetusi nagu näiteks kaevates elektrikaabli otsa 

sattumist. Väga oluline on, et kui töötajat ohustavad pealekukkuvad esemed, töötavad 

masinad ning kui on kukkumise oht, kannaks ta alati kaitsekiivrit. Töötades kohtades, mis 

asuvad asulate lähedal ja vahetult sõidutee ääres, peaksid töötajad kandma helkurvesti, et 

mööduvad sõidukijuhid neid selgelt näeksid. Samuti tuleks asulates töötades töökoht 

eraldusmärkidega, näiteks vastava lindiga, eraldada, et kõrvalistel isikutel ei oleks 

võimalik ohualasse sattuda. Sõiduvahendiga ühest töökohast teise liikudes peaksid 

töörühma liikmed jälgima, et sõidukijuht ei oleks üleväsinud ega tunneks ennast muudel 

põhjustel halvasti, et vältida võimalikke liiklusest tulenevaid ohte. 

Töövahendite (puurmasina, mootorsae, ketaslõikuri) kasutamisel tekib müra, mistõttu 

peavad töötajad kasutama mürasummutavaid kuulmiskaitsevahendeid, mis müra sellisel 

määral nõrgendavad, et selle ekspositsioonitase ei ületaks lubatud piirnormi [8]. 

Vibratsiooni mõju vältimiseks kasutatav isikukaitsevahend peab tagama kehale mõjuva 

vibratsiooni vähendamise vähemalt tasemeni, mis ei ületa lubatud piirnormi [12]. 

Seadusandlikult ei ole Eestis töökeskkonna ülem- ja alampiire määratud [2], kuid kuna 

jaotusvõrgu elektrimontöörid peavad nii külmal kui ka väga soojal ajal töötama 

välitingimustes, tasuks tööandjal andja välja käskkiri või korraldus temperatuuride piiride 

kohta, millest all ja üleval pool nende ettevõttes välitöid ei teostata. Talvisel ajal tuleks 

arvestada Eesti Meteoroloogia ja Hüdroloogia Instituudi poolt koostatud välistemperatuuri 

ja tuule kiiruse koosmõjust sõltuva tuule-külma indeksiga [39]. Töötervishoiu ja 

tööohutuse seaduse järgi peab välitööde tegemise puhul olema olemas soojak, kus 

töötajatel oleks võimalus iga paari tunni järel veidi puhata ja end soojendada [2]. Samas on 

jaotusvõrgu elektrimontööride töö laad üsna liikuv ning tööpäeva jooksul vahetatakse 

tavaliselt mitu korda asukohta, mistõttu ei ole soojaku kasutamine otstarbekas. Siiski oleks 

töötajate heaolu huvides kasulik, kui tööandja võimaldaks mõne samalaadse sooja koha 

kasutamist puhkehetkedel (näiteks autos).  

Ankeetküsitluse tulemustest ilmnes, et pooled vastanud töötajatest on kogenud liiga 

külmas keskkonnas töötamisest põhjustatud külmakahjustusi näol, kätel või jalgadel. 
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Külmal ajal peab tööandja oma alluvad varustama piisavalt soojade tööriietega. Riietuda 

tuleks kihiliselt ehk selle asemel, et selga panna väga paks jope, tasuks riietuda kihi kaupa. 

Kõige alumine pesukiht võiks olla valmistatud spetsiaalsetest mitte märguvatest ja higi 

kehast eemale juhtivatest materjalidest. Kui füüsilist tööd tegeval töötajal takistab esimene 

riietekiht kehaniiskusel aurustumast jääb see ihu ja riiete vahele – tagajärjeks on niisked 

riided ja nahk ning palavuse tekkimine. Teine kiht võiks ideaalis olla valmistatud 

mikrofliisist, mille kiud on nii väiksed, et ei ima vedelikku endasse, vaid juhivad selle 

endast läbi. Välimine kiht peaks olema tuule- ja veekindel, kuid samas hingavast 

materjalist [40]. Lisaks targalt riietumisele tuleb pöörata tähelepanu ka peakattele – see 

võiks olla samuti õhku läbilaskev, kuid tuulekindel ning ka kõrvad peaksid olema kaetud. 

Väga külmade ilmadega või tuule korral võiks näonaha kaitseks kanda silmade- ja 

hingamisavaga maski. Tööjalatsid peavad samuti olema piisavalt soojad ning veekindlad, 

et vältida lörtsise ilma või sulalumega jalgade märjaks saamist. Jalgade soojana hoidmiseks 

tasuks kanda ka niinimetatud termosokke, mille põhimõte on sarnane sooja aluspesuga ehk 

nad juhivad niiskuse nahast eemale. Töökindad peavad hoidma käsi soojas, kuid samas ei 

tohi nad olla liiga paksud ja kohmakad, et need sobiksid töövahendi kasutamiseks ning 

neid ei peaks sellepärast vahepeal käest ära võtma. Seejuures peab ka töövahend olema 

kinnastega töötamiseks sobilik Vältida tuleks otsest nahakontakti metallide, kütuse ja 

lumega [10].   

Läbiviidud ankeetküsitluse tulemustest ilmnes, et ligi kolmandik vastanutest on tööl 

kogenud kõrgest välistemperatuurist tingitud halba enesetunnet. Suvisel ajal, kui 

välitingimustes töötamisel kaotavad töötajad kõrge välistemperatuuri, päikesekiirguse ja 

paksude tööriiete koostoimel higistades palju vett ja mineraalaineid, peaks tööandja alati 

tagama puhta joogivee piisava olemasolu – eriti hea, kui see oleks mineraalvesi. Kantav 

tööriietus peab ühelt poolt kaitsema võimalike vigastuste eest, kuid samas peaks see olema 

õhku läbilaskev ja mugav. Kuna jaotusvõrgu elektrimontööride tööriided peavad olema 

tulekindlad, on need siiski üsna paksud ja mittehingavad. Suvisel ja päikesepaistelisel ajal 

tasuks töötajatele meelde tuletada, et nad kasutaksid päiksekaitsekreemi ning suurt füüsilist 

pingutust nõudva töö tegemisel teeksid ennast varju hoides piisavalt puhkepause [41]. 

Kasulik oleks, kui tööandja poolt oleks töötajatele tagatud ultraviolettkiirguse eest silmi 

kaitsvad prillid.  
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Kui esineb sademeid või tihedat udu, mis töötajate nähtavust piiravad, tuleb töö peatada, et 

vältida võimalikke õnnetusi ja halbadest oludest tingitud tööriistade ebatäpset kasutamist. 

Müristamise või äikese korral tuleks töö samuti koheselt peatada. Tugeva tuule puhul võib 

juhtuda, et see segab töötajal tööriista piisavalt täpselt kasutamast, mistõttu tuleks sellisel 

juhul töö ajutiselt katkestada. Pimedal ajal töötamiseks peaks olemas olema nii koht- kui 

ka üldvalgustus, et vältida teravate varjude ja kontrastide teket töökohal [10].   

Tööandja poolt võiks olla läbikaalutletud see, kas tervisele ohtlikku mõju omavat 

kreosootõli oleks võimalik asendada mõne teise ohutuma vahendiga. Seni on kreosootõliga 

immutatud mastide käsitlemisel väga oluline, et töötajad kannaksid spetsiaalsest materjalist 

tööriideid ja -kindaid, mis ei imaks endasse vett, õli ja mustust. Kui mast on juba kuivanud, 

võib kasutada nahkkindaid, kuid kui see on alles niiske, tuleb kasutada butüülist, 

neopreenist või vitoonist kaitsekindaid. Suvisel ajal, kui kreosootõli kõrge temperatuuri 

toimel aurab, tuleb hingamisteede kaitsmiseks kasutada aktiivsöega gaasifiltrit ning 

silmade kaitseks kaitseprille. Kuna päikeselt tulev ultraviolettkiirgus võib koos mastilt 

nahale sattuva kreosootõliga põhjustada ärritust või põletust, peaksid töötajad 

päikesepaistelisel päeval kreosootõliga immutatud maste käsitledes kasutama 

tugevatoimelist päikesekaitsekreemi [42]. 

Oluline on pöörata tähelepanu töötajate hügieenile – olemas peaks olema kätepesu-

võimalus, kuid selle puudumisel vähemalt niisked salvrätid, kuna tegemist on määriva 

tööga ning võib esineda kokkupuudet nahka ärritava kreosootõliga. Samuti on käte 

puhastamise võimalus oluline seetõttu, et lõunapausi ajal söövad töötajad tavaliselt töö 

juures enda kaasa võetud toitu ning enne sööma hakkamist tuleb käsi puhastada. Ka 

ankeetküsitluse tulemustest ilmnes, et seoses kätepuhastamise võimalusega esineb tööl 

probleeme ja see ei ole alati tagatud.   

Ankeetküsitluse tulemustest selgus, et pooled vastanutest on tööl viibides saanud puugilt 

hammustada. Selleks, et vähendada töötajate ohtu puugihammustuse tagajärjel haigestuda 

puukentsefaliiti, võiks tööandja oma töötajatele ettevõtte kulul võimaldada tasuta 

vaktsineerimise. Häirivate sääskede ja parmude eemalepeletamiseks võiks suvisel ajal olla 

tööandja poolt tagatud putukatõrjevahend. 

Välitöö korraldus peab olema selline, et õnnetusjuhtumi puhul oleks kannatanule piisavalt 

kiiresti võimalik anda vajalikku abi [16]. Erinevatest ohuteguritest tulenevaid võimalikke 
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tervisekahjusid võimendab asjaolu, et raske tööõnnetuse tagajärjel viga saanud töötaja 

juurde on kiirabil keeruline pääseda, kuna elektrimontööride töökohaks on sageli teedest 

eemal olevad ja raskesti ligipääsetavad piirkonnad. Kindlasti oleks väga kasulik, kui 

tööandja poolt oleks tagatud esmaabi kursuse läbimine. Kuigi inimesed, kes omavad 

autojuhilube, on autokoolis esmaabi kursuse läbinud, ununeb õpitu üsna kiiresti, kuid antud 

töö puhul võib kiirabi juurdepääs töökohal juhtunud õnnetuses kannatanule olla 

komplitseeritud. Seetõttu võiks töörühmas olla vähemalt kaks liiget, kes oskaksid 

kaaslastele vajalikku esmaabi osutada näiteks siis, kui töötaja kukub kõrgelt, vigastab end 

mõne töövahendiga või saab tugevama elektrilöögi. Juhul, kui tööandja leiab, et esmaabi 

koolituse läbiviimine on liiga kulukas, peaks igal töörühmal olema töösõidukis alati kaasas 

üldine esmaabi juhend, milles on kirjas olulisemad esmaabivõtted erinevate olukordade 

puhul.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



41 
 

KOKKUVÕTE  

Käesolevas bakalaureusetöös käsitleti jaotusvõrgu elektrimontööride töökeskkonna 

ohutegureid, nendest tulenevat riski töötajate tervisele ja heaolule ning võimalusi 

töökeskkonna meeldivamaks ja ohutumaks muutmiseks. Tööandja peab kõikides tööga 

seotud situatsioonides tagama töötajate ohutuse ja tervise, kuid efektiivne tööohutus ja 

töötervishoid ei ole olulised üksnes töötajate jaoks. On tööandja huvides, et oma tööd hästi 

tundev töötaja säilitaks töövõime ega puuduks terviseprobleemide tõttu töölt – see aitab 

tagada ettevõtte edukust ja konkurentsivõimet.  

Jaotusvõrgu elektrimontööride töö on valdkond, kus esineb palju erinevaid ohutegureid, 

mis võivad töötaja tervist kahjustada ja isegi surma põhjustada. Suurimad ohud on seotud 

tööga elektripaigaldistes, rohkem kui kahe meetri kõrgusel mastide otsas ning kasutatavate 

tööriistade ja -seadmetega, mille hooletu ja ebakorrektne käsitsemine võib põhjustada 

erinevat laadi vigastusi. Olulist rolli mängib asjaolu, et tööd tehakse vabas looduses ning 

ilmastikutingimustel on töötajate heaolule suur mõju. Arvestada tuleb nii suurte tempe-

ratuuri kõikumistega, sademete, tuule kui ka äikseohuga ning vastavalt tingimustele tuleb 

kasutada sobivat tööriietust, jalatseid ja peakatteid. 

Iga võimaliku ohuteguriga arvestamata jätmine võib töötajatele põhjustada kergemaid või 

tõsisemaid tervisekahjustusi. Seetõttu on eriti oluline, et tööandja poolt oleks rakendatud 

ohte vähendavad meetmed ja töötajatele tagatud kõik vajalikud isikukaitsevahendid. Sama 

tähtis on, et töötajad nõutud turvameetmeid kasutaksid ja et nad oleksid läbinud vastava 

väljaõppe, et osata nii ennast kui ka kolleege ohtlike olukordade eest hoida. 

Järgnevalt on välja toodud töö tulemustest lähtuvad 10 olulisemat ettepanekut 

töökeskkonna parendamiseks: 

1) seoses töötamisega pingestatud seadmete ja liinide läheduses, tuleb alati kasutada 

isoleeritud ohutus-, töö- ja isikukaitsevahendeid; 

2) ronimisraudade kasutamisele eelistada teisaldatavat tõstekorvi; 

3) müra tekitavate töövahendite kasutamisel tuleks kanda kuulmiskaitsevahendeid; 

4) kasutades mootorsaagi, ketaslõikurit või tehes muud samalaadset tööd, millega võib 

kaasneda osakeste eemalepaiskumine, tuleks kanda kaitseprille; 

5) teede lähedal töötades peaksid töötajad kandma helkurveste; 
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6) tööandja peaks kaaluma, kas kreosootõli on võimalik asendada mõne ohutuma 

vahendiga; 

7) tööandja peaks välja andma käskkirja, millega määrab ära välistemperatuuri väärtused, 

millest all ja üleval pool välitöid ei teostata; 

8) töötajad peaksid talvisel ajal olema riietatud kihilise riietumise põhimõttest lähtuvalt; 

9) suvisel ajal peaks tööandja poolt olema tagatud piisavalt puhast mineraalvett ja 

võimalus varjus puhata; 

10) tööandja poolt võiks olla tagatud tasuta puukentsefaliidi vastane vaktsineerimine. 
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Lisa A. Jaotusvõrgu elektrimontööri töövahendid ja nende kasutamise 
sagedus 
 

Töövahendi nimetus Kasutamise sagedus 

Mootorsaag Stihl 
Iga nädal, korraga vastavalt vajadusele 
mõnest minutist mõne tunnini 

Ketaslõikur Metabo W11-125 Paar korda kuus 15–30 minutit korraga 

Generaator Paar korda kuus 15–30 minutit korraga 

Kantav maandus õhiliinile kuni 20 kV WI PF30-
FIX/110-SC 

2–5 korda kuus 

Kantav maandus jadavinnaklülitile/SZ liinilülitile 
U3-M-00 

Iga nädal 

Kantav maandus madalpinge õhukaablile 
(AMKA/ALUS)  WI 6-SC+WI-MT20 

Iga nädal, vahel harvem 

Kantav maandus õhuliinile kuni 1 kV DBT 
318/4/VAL 

Iga nädal 

Kahepooluseline pingeindikaator (madalpinge) 
RBT 750A 

Iga päev 

Pingeindikaator 3–35 kV RMT 1030 3-35kV Iga päev vastavalt vajadusele 

Isoleerkepp pingeindikaatorile P1/130/F Vastavalt vajadusele 

Kaablilõikaja Knipex VDE 280MM Iga päev 

Isoleerkepid keskpinge kaitsmete vahetamiseks Harva, vastavalt vajadusele 

Kangtali Nagaki Ricky-2 Iga päev liinitöödel 

Ronimisrauad puitmastile Ensto Iga päev liinitöödel 

Ronimisrauad betoonmastile Ensto Iga päev liinitöödel 

Autopuurmasin BKM-317, GAZ 66  peal Iga nädal 

Hüdrotõstuk HIAB-088, GAZ 66 peal Iga nädal 

Ekskavaator JCB Mõned korrad kuus 

Kaabli läbitulistaja  Harva 

Gaasipõleti Iga päev 

 



49 
 

Lisa B. Näide ETTA riskihindamisjuhendi üldisest ko ntroll-loendist [3]  

Nr OHUTEGUR 

Kas ohutegur esineb? 

JAH 

 

EI 

 

*EI OSKA 
ÖELDA 

1. Ebatasased või libedad pinnad (võivad põhjustada 
libastumist, komistamist, kukkumist jms)  

� � III OSA - 1 

2. Sõidukid ja liikuvad masinad  � � III OSA - 2 

3. Liikuvad masinaosad  � � III OSA- 3 

4. Ohtliku pinnaga esemed või osad (teravad, karedad jms) � �  

5. Kuumad või külmad pinnad, materjalid jm  � �  

6. Kõrgel asuvad töökohad ja ronimine (võib põhjustada 
kõrgelt kukkumist)  

� �  

7. Käsi-tööriistad     

8. Kõrgsurve  � �  

9. Elektriseadmed � � III OSA- 4 

10. Tulekahju � � III OSA- 5 

11. Plahvatus  � � III OSA- 6 

12. Õhus leiduvad kemikaalid (sealhulgas tolm)   III OSA- 7 

13. Müra   � � III OSA- 8 

14. Kohtvibratsioon  � � III OSA- 9 

15. Üldvibratsioon  � � III OSA- 9 

16. Valgustus   � � III OSA- 10 

17. UV-, infrapuna-, laser- ja mikrolainekiirgus � �  

18. Elektromagnetväljad � �  

19. Kõrge või madal temperatuur � �  

20. Raskuste tõstmine ja kandmine  � �  

21. Halba kehahoiakut tingiv töö  � �  

22. Bioloogilised ohutegurid (viirused, parasiidid, hallitus, 
bakterid)  

� �  

23. Stress, vägivald, ahistamine (kiusamine) � �  

24. Muu: täpsustage palun järgnevatel ridadel ja tehke märge 
lahtrisse "JAH":  

   

 ………………………………………. � �  
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Lisa C. Eestikeelne ankeetküsimustik Empower AS-i j aotusvõrgu 
elektrimontööridele 
 

LUGUPEETUD  EMPOWERI  JAOTUSVÕRGU  ELEKTRIMONTÖÖR! 

Olen Guido Zimmermann, Eesti Maaülikooli ergonoomika eriala üliõpilane ning kirjutan 
oma bakalaureusetöö teemal „Jaotusvõrgu elektrimontööride töökeskkonna riskianalüüs 
Empower AS näitel“. Teie hinnangud töökeskkonnale ning arvamused erinevate 
ohutegurite kohta aitavad mul esinevatest probleemidest paremat ülevaadet saada ning olen 
Teile vastamise eest väga tänulik. 

Käesolev küsimustik on täiesti anonüümne – oma nime Te kusagile kirjutama ei pea ning 
vastuseid kasutatakse vaid üldistatud kujul. Küsimustiku täitmiseks kulub aega 5–10 
minutit.  

 

JUHISED 

Küsimustiku täitmisel ringitage valitud vastusevariandi number. Seal kus soovite, võite 
vastuse ka pikemalt välja kirjutada.  

 

KÜSIMUSTIK 

1. Mitu aastat olete Te selles ametis töötanud?  

1. Vähem kui 2 aastat 

2. 2–5 aastat  

3. Rohkem kui 5 aastat 

 

2. Kas Te olete antud ametikohal läbinud tööandja poolt korraldatud 
tervisekontrolli? 

1. Jah 

2. Ei 

 

3. Kas Te läbisite antud töökohale asudes töötervishoiu- ja tööohutusalase 
juhendamise? 

1. Jah 

2. Ei (liigu edasi 5. küsimuse juurde) 
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4. Palun andke hinnang, kui põhjalik läbitud töötervishoiu- ja tööohutusalane 
juhendamine Teie arvates oli? 

1. Väga põhjalik 

2. Pigem põhjalik 

3. Keskpärane 

4. Pigem mittepõhjalik 

5. Üldse mitte põhjalik 

 

5.  Palju hinnake, kui suureks Te peate riski kahjustada tööl oma tervist? 

1. Väga suureks 

2. Pigem suureks 

3. Keskpäraseks 

4. Pigem väikseks  

5. Väga väikseks 

6. Palun hinnake oma töökeskkonna erinevaid külgi 5-pallisel skaalal, kus 1 
tähendab, et Te ei nõustu antud väitega ning 5 tähendab, et olete antud väitega täiesti 
nõus.  

Tööandja poolt on tagatud kõik vajalikud isikukaitsevahendid. 

1      2      3      4     5      

Kasutan tööülesannete täitmisel alati vajalikke isikukaitsevahendeid. 

1      2      3      4     5      

Tööandja poolt on tagatud ilmastikutingimustele vastav tööriietus.  

1      2      3      4     5      

Kasutatavad töövahendid ja töövõtted ei kujuta mu tervisele mingisugust ohtu. 

1      2      3      4     5      

Tööandja poolt on tagatud piisava võimsusega lisavalgustite olemasolu hämaras ja pimedas 
töötamiseks. 

1      2      3      4     5      

Tööandja poolt on suvisel ajal tagatud piisavate puhkepauside võimalus, et vältida kõrgest 
välistemperatuurist põhjustatud ülekuumenemist. 

1      2      3      4     5      

Tööandja poolt on talvisel ajal tagatud  võimalus end puhkepausidel soojakus või mõnes 
teises soojas kohas soojendada.  
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1      2      3      4     5      

Tööandja poolt on tagatud kätepuhastamise või desinfitseerimise võimalus  

1      2      3      4     5      

Tunnen sageli, et töö on stressi tekitav. 

1      2      3      4     5      

 

7.Milliste tervist kahjustavate teguritega olete tööl kokku puutunud? Vajadusel 
ringitage mitu varianti.  

1.  Tööriistade või masinate liikuvad ja teravad osad 

2.  Töötamine rohkem kui kahe meetri kõrgusel 

3.  Tolm 

4.  Müra 

5.  Vibratsioon 

6.  Ebapiisav valgustus 

7.  Väga kõrge välistemperatuur 

8.  Väga madal välistemperatuur 

9.  Teised ilmastikust tulenevad ohud (tugev tuul, sademed) 

10. Ohtlikud kemikaalid (näiteks kreosootõliga kokkupuutumine) 

11. Sundasendid 

12. Suur füüsiline koormus 

13. Puugihammustus 

14. Muu (palun kirjuta) _____________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 

15. Ei ole tervist kahjustavate teguritega kokku puutunud 

 

8. Milliste stressi tekitavate teguritega olete Te tööl kokku puutunud? Vajadusel 
ringitage mitu varianti.  

1. Vastutusrikas töö 

2. Ületundide tegemine  

3. Töö välitingimustes 

4. Ärritunud ja ebaviisakad kliendid 

5. Töö ja palga mittevastavus 
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6. Muu (palun kirjuta) ______________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 

7. Ei ole stressi tekitavate teguritega kokku puutunud 

 

9. Milliseid õnnetusi või vigastusi on Teiega tööl juhtunud? Vajadusel ringita mitu 
varianti.  

1. On juhtunud tööõnnetus või vigastus, mis vajas haiglaravi ja haiguslehel viibimist 

2. On juhtunud tööõnnetus või vigastus, mis vajas haiguslehel viibimist 

3. On juhtunud tööõnnetus või vigastus, mis ei vajanud haiguslehel viibimist 

4. Minuga ei ole tööõnnetusi või vigastusi juhtunud (liigu edasi 11. küsimuse juurde).  

 

10. Mille tõttu need vigastused tekkisid? Vajadusel võite valida mitu variant.   

1. Kukkumise tõttu vähem kui 2 meetri kõrguselt  

2. Kukkumise tõttu rohkem kui 2 meetri kõrguselt  

3. Töövahendi kasutamise tõttu  

4. Elektrilöögi saamise tõttu 

5. Mõnel muul põhjusel (palun kirjuta) ________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 

 

11. Kas Te olete kogenud järgnevaid tööga seotud terviseprobleeme? Vajadusel valige 
mitu varianti.  

1. Füüsilisest koormusest tulenevad lihas- ja liigesevalud 

2. Külmakahjustused näol, kätel või jalgadel 

3. Kuumusest tingitud halb enesetunne, peavalu vms 

4. Muud terviseprobleemid (palun kirjuta, millised?) ______________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 

5.  Ei ole selliseid terviseprobleeme kogenud  

 

12. Kas Te olete kunagi olnud tööõnnetuse lähedases olukorras, mis oleks võinud 
Teile põhjustada raskeid tervisekahjustusi?  

1. Jah, ühe korra  

2. Jah, 1–3 korda  
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3. Jah, rohkem kui 3 korda 

4. Ei ole sellises olukorras olnud 

 

13. Mitu korda olete Te tööga seotud vigastuse või õnnetuse tõttu haiguslehele 
jäänud?  

1.  Mitte ühtegi korda 

2.  2–3 korda 

3.  Rohkem kui 4 korda  

 

14. Palun hinnake 5-pallisel skaalal, kui rahul te üldiselt enda töökeskkonnaga olete. 
5 palli tähendab, et olete väga rahul ja 1 pall tähendab, et ei ole üldse rahul. 

1      2      3      4     5      

 

15. Kas on veel midagi, mida sooviksite oma töökeskkonna ja sellega seotud 
ohutegurite kohta lisada? __________________________________________________  

_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

 

 

Suur tänu vastamise eest!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


