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Töö eesmärgiks oli välja selgitada bussijuhtide psühholoogilised ja füsioloogilised 

ohutegurid, mõõta funktsionaalse seisundi ja energeetilise koormatuse muutusi tööpäeva 

jooksul ning võrrelda näitajaid linna- ja maakonnaliini bussijuhtidel. Eesmärgi täitmiseks 

püstitati järgmised ülesanded: 1) bussijuhi tööst tulenevate ohutegurite välja selgitamine; 

2) bussijuhtide funktsionaalse seisundi (kaela ja ülajäsemete motoorse võimekuse) ja 

energeetilise koormatuse mõõtmine tööpäeva jooksul; 3) bussijuhtide terviseseisundi ja 

tugiliikumisaparaadi vaevuste väljaselgitamine; 4) uuritavate parameetrite erinevuste 

analüüsimine maa- ja linnaliini bussijuhtidel. 

 

Töö tulemusena selgus, et bussijuhid tunnetavad, et nende töö on vastutusrikas (100%), 

tööasendid ei ole õiged (98%), nakkusoht on suur (88%), palk on väike (85%), töö nõuab 

süvenemist ja pädevust (85%), töös esineb häirivat müra (84%) ning vahetustega töö 

mõjub tervisele (80%). Mõõtmistulemused näitasid bussijuhtide funktsionaalse seisundi 

paranemist tööpäeva lõpus, mis avaldus uuritavatel trapets- ja  küünarmise randmesirutaja 

lihase toonuse vähenemisena. Maaliini bussijuhtidel suurenes tööpäeva lõpuks ka kaela 

liikuvus paremale. Muutuste põhjusteks oli maaliini bussijuhtide seas intensiivsem pea 

liigutamine paremale poole (piletite müümine, klientidega suhtlemine). Linnaliini bussijuhi 

töö raskusaste (keskmise ja suurima pulsisageduse alusel) muutus tööpäeva jooksul 

keskmiselt raskest väga raskeks ning maaliini bussijuhil kergest raskeks. 

 

Linnaliini bussijuhid olid rohkem ohustatud läbipõlemisilmingutele. Tervisekaebustes ja 

tugi-liikumisaparaadi vaevustes maa- ja linnaliini bussijuhtidel erinevusi ei esinenud. 

 

Märksõnad: psühholoogilised ja füsioloogilised ohutegurid, läbi põlemine, luu-lihaskonna 

vaevused, lihaste funktsionaalne seisund, energeetiline koormatus, töövõime. 
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ABSTRACT 
 

Müürsepp, R. Bus drivers’ work environment, functional status and musculoskeletal 

disorders. Master thesis. Tartu 2015. The master thesis paper contains 56 pages, with 4 

supplements. It includes 14 figures and 10 tables. 45 sources have been used. Format A4. 

In Estonian. 

 

The aim of the study was to find out work related hazards of bus drivers, to measure 

changes in the functional status and energetic load during the working day, analyze the  

health status and prevalence of musculoskeletal disorders and to compare the parameters 

between rural and urban bus drivers. To reach the goals the following tasks were set: to 

identify the driver's job related hazards, to analyse the bus drivers' health status and 

functional status and to measure energetic effort during the working day. To describe the 

differences of measured parameters in rural and urban bus drivers and to analyse the 

relationships between the characteristics. 

 

The questionnaire study for 120 bus drivers was carried out. The mobility tests, musculo-

skeletal tone of m. trapezius, m. flexor carpi ulnaris and m. extensor carpi ulnaris, and 

energetic effort were measured among bus drivers in the beginning and end of work day. 

 

The risk factors evaluated by the bus drivers were the next: responsible job (100%), certain 

positions (98%), exposure to infection (88%), low salary (85%), high need for constant 

concentration (85%), exposure to noise (84%) and shift work (80%). Measurements 

showed that muscle tone didn`t change significantly during the working day, except m. 

trapezius and m. extensor carpi ulnaris – muscle tone decreased. Neck mobility to right 

improved significantly among rural bus drivers. Energetic load based on the average heart 

rate was higher in the urban bus drivers (compared to drivers of rural lines). Urban bus 

drivers had higher exposure to burnout. There were no any significant differences in  

prevalence of health complaints and musculoskeletal disorders. 

Keywords: psychological, psychosocial and physiological risk factors, burn out, 

musculoskeletal disorders, muscular functional status, energetic load, work ability. 
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SISSEJUHATUS 

 

Bussijuhtide töökeskkond peab tagama töötajate tervise ja töövõime püsimise. Töötajate 

töökorraldus ja töökultuur peab olema arendatud suunal, mis toetab tööohutust ja 

töötervishoidu ning edendab positiivset psühhosotsiaalset töökeskkonda (Tööelu 2013: 2). 

Tänapäeval töötab inimene suure osa oma elust. Iga elukutse esindajal on kindlad 

kvalifikatsiooninõuded ja oma oskusi tuleb pidevalt täiendada. Bussijuhina töötamiseks on 

vajalik D-kategooria juhiloa olemasolu, aga ka kutsetunnistus. Järk–järgult on suurenenud 

ühiskonna huvi töövõime ja töökeskkonna parandamise suhtes, sest kogu rahva 

elukvaliteet on selles sõltuvuses. Maismaa-, õhu-, ja veetransport on kolm põhi reisijateveo 

liiki. Maismaatransport on nendest üks olulisemaid. 2014. aastal moodustas vastav 

transpordiliik 95,5% kõigist reisijateveo teenuse kasutajate tehtud sõitudest. Üheks 

tähtsamaks maismaatranspordi haruks on bussitransport, mis omakorda maismaa 

transpordist moodustas 97,1% (Statistika andmebaas 2015). Eestis jaguneb see 

transpordiliik juhuvedudeks ja liinitranspordiks, mis liigitub omakorda veel kaugliinideks, 

maakonnaliinideks ja linna- ning vallaliinideks. Töös keskendutakse maa- ja linnaliini 

bussijuhtidele. 

 

Uuringud on näidanud, et bussijuhtide terviseseisundis esineb suuri erinevusi võrreldes 

teiste ametite tervisekaebuste suhtes. Norras 40–49-aastaste meeste seas läbiviidud uuring 

näitab selgelt, et bussijuhtide tervis on halvemas seisus võrreldes teiste elukutsetega 

(Mearns et al. 2006: 95–100). Peamiste bussijuhtide terviseprobleemidena on välja toodud 

tuua luu-lihaskonna-, südame-veresoonkonna- ja seedetraktivaevused (Wang 2001: 57; 

Tööelu 2013: 13). Bussijuht teeb tööd pikki tunde oma juhikabiinis piiratud tingimustes, 

kus tal pole võimalik jalgu liigutada ega lõdvestada. Staatiline asend soodustab kuhjunud 

lihaspinget. Lisaks on bussijuhil nõuab liikluses osalemine palju tähelepanu ja lisaks tuleb 

vastutada inimeste turvalisuse eest. Bussijuhtide ülesandeks on viia reisijad ühest punktist 

teise nii, et kõik jõuaksid ohutult sinna, kuhu nad soovivad, olenemata teeoludest, bussi 

tehnilisest seisukorrast või kaasreisijatest (Tööelu 2013:13). Siiski esineb bussijuhi töös 

tegureid, mis teevad selle raskeks, näiteks töös tingitud stress. 
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Peamiseks tööstressi ja läbipõlemissündroomi põhjuseks on pingeline psühhosostiaalne 

töökeskkond. Antud mõjud avalduvad südamepekslemises, suurenenud lihaspinges ja 

peavalus. Sagedasteks nähtudeks on ka mäluhäired, väsimus ja keskendumisraskused. 

Pikem töötamise periood ebasoodsates tingimustes võib põhjustada depressiooni ja 

südame-veresoonkonna haigusi. Peamisteks stressiallikateks bussijuhi töös lisaks eespool 

nimetatule on ka klientide vägivald, ajasurve, vahetustega töötamine ja osaliselt ka 

sotsiaalne isoleeritus (Glaso et. al, 2011:484, Tööelu 2013:13). Suur tööpinge on  

probleemiks kutselistel bussijuhtidel, ja sellest tulenevalt tuleb sellele tähelepanu pöörata, 

ära hoidmaks tööstressi tõsisemad tervisehädad.  

Uuringu aktuaalsus. Statistika näitab, et linnabussijuhtide töökoormust on suurendanud 

ühistransporditeenust kasutavate inimeste arvu märgatav tõus linnades. Kui 2012. aastal 

kasutas linnas bussiteenust 91053 inimest, siis 2013 aastaks oli see arv suurenenud juba 

121726 (33,7%). Seevastu maaliinidel on toimunud vastupidine nähtus, reisijate arv on 

vähenenud 1000 võrra (Statistika andmebaas 2015). Arvud kinnitavad linnaliini 

bussijuhtide koormatuse kasvu.  

Uurimistöö uudsuseks on maa- ja linnaliini bussijuhtide kõrvutamine ühes töös. Annab 

kiire ülevaate ja võimaldab võrrelda linnaliikluses liiklevat bussijuhti maanteel sõitva 

bussijuhiga. Ühiskond liigub järjest rohkem suunas, kus eelistatakse ühistransporti. See on 

odavam ja sageli ka kiirem (tipp-tunnid). Selle tõttu on oluline, et selgitatakse välja 

bussijuhtide töö iseloom, ohutegurid, funktsionaalne seisund ning terviseprobleemid. 

Uuringu põhjal antakse soovitused bussijuhtide töökorralduse parandamiseks, säästmaks 

nende tervist ja heaolu. 

Töö eesmärgiks oli välja selgitada bussijuhtide tööst tingitud ohutegurid, mõõta 

funktsionaalse seisundi ja energeetilise koormatuse muutusi tööpäeva jooksul ning 

võrrelda neid näitajaid linna- ja maakonnaliini bussijuhtidel. Eesmärgi täitmiseks on 

püstitatud järgmised ülesanded:   

1)  bussijuhi tööst tulenevate ohutegurite väljaselgitamine; 

2) bussijuhtide funktsionaalse seisundi (kaela ja ülajäsemete motoorse võimekuse) ja 

energeetilise koormatuse mõõtmine tööpäeva jooksul; 

3) bussijuhtide terviseseisundi ja tugiliikumisaparaadi vaevuste väljaselgitamine; 

4) uuritavate parameetrite erinevuste analüüsimine maa- ja linnaliini bussijuhtidel; 

Töös kasutatakse ankeetmeetodit, müotonomeetriat, goniomeetria ning töö energeetilise 

koormatuse määramist. Töös on kolm põhijaotust: teemaalase kirjanduse ülevaade, 

metoodika  kirjeldus ja tulemuste analüüs, järeldused ning soovitused.   
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1. KIRJANDUSE ÜLEVAADE 

 

1.1. Töös põhjustatud ohutegurid 

 

1.1.1. Psühholoogilised ohutegurid ja nende toime tervisele 

 

Bussijuhi asendiks ettevõtete struktuuris on alluvus teenindusdirektorile ning aruande 

kohustus toimub teenindusdirektotile ja ka dišpetseritele. Oma töös peab bussijuht järgima 

Eesti Vabariigi õigusakte – ühistranspordiseadust, liiklusseadust, sõidu- ja puhkeaega 

reguleerivaid õiguaskte ja sõitjate bussiliiniveo üldeeskirja. 

 

Peale nende nõuete täitmise tuleb juhinduda ka tuleohutuseeskirjadest, tööandja 

töökorraldus reeglitest ja käskkirjadest, töötervishoiu- ja tööohutuse alasest 

dokumentatsioonist. Bussivedudele on kehtestatud kindlad riiklikud kvaliteedinõuded ning 

levinud praktika on, et kui bussijuht neid oma tegevuse või tegevusetu tõttu rikub, siis 

vähendatakse tööandjale makstavaid riiklike toetusi, mille saamata jäänud osa võib 

bussijuhilt sisse nõuda.  Bussijuhil on õigus nõuda  oma tööd korraldavate dokumentide 

kättesaadavust dišpetseripunktis ja teha ise ettepanekud töö paremaks laabumiseks. 

Bussijuhi töös on peamisteks ohuteguriteks psühholoogilised ja füsioloogilised ohutegurid 

(Tartu regioonibussijuhi ametijuhend). 

 

Psühholoogilisteks ohuteguriteks loetakse töötaja võimetele mittevastavat, monotoonset 

tööd, pikaajalist töötamist üksinda, halba töökorraldust ning teised sarnased tegurid, mis 

võivad aja jooksul põhjustada muutusi psüühilises seisundis (Riigiteataja TTOS 1999, § 9 

lg 2).  

 

Bussijuhi tööd loetakse keskmise raskusastmega ametiks, mis on seotud suure psüühilise 

pingega. Olulisteks faktoriteks stressi kujunemisel on liiklustihedus teedel, reisijate 

käitumine, ettevõte sisemine töökliima, tänavate ja teede seisukord. Eriti tunnetavad 

teehoolduses valitsevaid probleeme maakonnas sõitvad juhid, kuna nende tööpiirkonnaks 

on ka kruusakattega teed, mis muutuvad vihma ja lörtsiga pehmeks. Nendel teedel võib 

esineda maha langenuid puid ja loomad võivad sattuda maanteele. 
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Psühholoogiliste tervisriskide hindamine on keeruline, kuna on seotud inimestevaheliste 

suhetega, töökorralduse ja töökultuuriga. Iga inimese organismis on unikaalne 

stressivastus, mis kujundab tema riskikäitumist (reageerimiskiirust, käitumist 

eriolukordades). Tugeva stressi korral võib juhtuda väsimusviga, mis omakorda võib 

põhjustada tööõnnetuse, raske haiguse või isegi surma. 

 

Psühholoogilise pinge välja selgitamiseks Kolumbia bussjuhtide seas kasutati üldist tervise 

küsimustikku, mis hõlmas 28 osa. Tehtud uuringu tulemusena selgus, et bussijuhtide 

psühholoogiat mõjutab tugevasti ajagraafikutest kinni pidamine, nende jälgimine, 

liiklustihedus, suur reisijate arv ja halb ilm. Tervelt 76,2% bussijuhtidest tunnetas, et nad 

kuuluvad madalamasse klassi võrreldes teiste elukutsetega (Cendales 2014: 279–280).  

 

Muutusi töötajate psühholoogilises seisundis põhjustavad ka psühhosotsiaalsed ohutegurid 

(Chen, Kao 2012: 105). Näiteks monotoonne töö,  võimetele mittevastav töö ning muud 

tööga seotud faktorid, mis kahjustavad töötaja füüsilist ja vaimset tervist kahjustavad 

(Kloimüller et al. 1999: 497). Bussijuhi töös on peamisteks psühhosotsiaalseks ohuteguriks 

vahetustega töö ja närvilised kliendid. Need faktorid põhjustavad tööstressi ning ei 

võimalda piisavalt aega oma tegevustele. Uuringud on näidanud, et psühhosotsiaalsete 

stressorite ja töötajate luu-lihaskonna vaevuste vahel esineb tugev seos.  Oluline tegur, 

mida bussijuhtide töös vaadeldi, oli tööstress. 

 

Tööstress on inimeste reaktsioon töökeskkonna erinevatele iseloomudele, mis ohustavad 

inimesi psühholoogiliselt (Jamal 2007: 176). Tööstressi mõju ei olene ametikohast, see 

võib mõju avaldada erinevatele inimestele. Uuringutes on jõutud tulemusteni, mis 

väidavad, et stressi põhjustavad töökohal paljud tegurid  (Carr 2011: 33).  Töötajate 

reaktsioon stressi tekitavatele faktoritele on erinev, mõni tunnetab enesetundes stressi 

märke kiiremini kui teine, tugevama närvikavaga inimene. Tööstressi võib pidada väga 

oluliseks ohuks töökeskkonnas. Stress tekitab pingeid igapäevaelus ning sageli halveneb ka 

tervis. Stressi ennetamisele ja selle ravimisele on vaja panna rõhku, seda ei tohi eitada.  

 

Euroopa Töötingimuste uuringu järgi on tööstress 2010. aastal läbiviidud uuringu kohaselt 

laialdaselt levinud probleem. Välja on toodud, et keskmiselt on tööstressi kogenud 

ligikaudu 24% töötavatest eurooplastest (5th European...2012: 60–61). Uuringus toodi 
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välja, et Euroopa Liidus on tööstressiga seotud terviseriskid terviseprobleemidest luu-ja 

lihaskonnavaevuste järel teisel kohal (Psühhosotsiaalsete riskide levik...2010: 1).  Tuues 

välja tööinspektsiooni poolt läbiviidud üle-eestilise tööstressiuuringu tulemused, siis 

selgus, et Eesti erinevates piirkondades varieerub stressitase 27–42% (Psühhosotsiaalsete 

riskide....2009: 76). Mis näitab seda, et stressitaseme varieeruvuse amplituud on lai. Kui 

võrrelda Eesti tööstressi levimust Euroopa keskmisega, siis Eesti töötajate tööstressi tase 

on Euroopa keskmisest kõrgem. Sellest tulenevalt saab öelda, et kõrget tööstressi  levikut 

võib Eestis pidada oluliseks probleemiks ning pikaaegne stress võib põhjustada 

„läbipõlemist“. 

 

Stressi all võib kannatada iga töötaja sõltumata vanusest, soost, staatusest. Näiteks võivad 

töötajad sattuda erinevatel aegadel sellisesse olukorda, kus kannatatakse stressi all. See 

võib olla põhjustatud nii töistest kui ka isiklikest põhjustest. Kui inimene on kannatanud 

juba pikaajaliselt stressi, võib sellele järgneda läbipõlemine. Näiteks ühena esimestest on 

läbipõlemist defineerinud Ameerika psühholoog H. Freudenberger. Tema definitsiooni 

järgi on läbipõlemissündroom energia kulumine, mis tekib nii vaimsest kui ka füüsilisest 

ülekoormatusest. Lisaks on välja toodud, et see võtab inimeselt võime ja ühtlasi ka energia 

erinevaid probleeme lahendada. Põhjustena on välja toodud, et inimesed on püstitanud 

sageli endale liiga kõrged eesmärgid, mida tegelikkuses täita ei suudeta. Samas ei olda 

valmis ka seda endale tunnistama. Selle asemel üritatakse iga hinna eest üritab 

meeleheitlike pingutustega ikkagi eesmärkideni jõuda. Sellest tulenevalt tunneb ennast 

inimene väsinuna, üksikuna ja ärritatuna. (Freudenberger 1980: 78–86)  

 

Läbipõlemine puudutab kõige sagedamini uute majandusharude inimesi, nagu näiteks: 

meedikuid ja infotehnoloogia töötajaid, aga kindlasti kannatavad selle sündroomi all ka 

kutselised autojuhid. Termin ingl k. „burnout“ (eesti keeles läbipõlemine) pärineb kirjanik 

Graham Greene’i novellist ”A burn-out case”. See väljend kajastaks aga nagu midagi 

lõplikku, mistõttu paljud kasutavad terminit kurnatus, depressioon või ajustress. 

Läbipõlemise definitsioone on mitmeid. Schaufeli ja Enzmann on läbipõlemist 

defineerinud kui (1998):  “Läbipõlemine on pikaajaline negatiivne tööalase tegevusega 

seostatav normaalsete indiviidide meeleseisund, mida ennekõike iseloomustab kurnatus, 

tüdimus, suutlikkuse vähenemise tunne, motivatsiooni vähenemine ja negatiivsete ning 

destruktiivsete suhtumiste väljakujunemine tööga seonduvasse.“ Nimetatud 

psühholoogiline seisund areneb välja järk-järgult ning sellest arusaamiseks võib inimesel 
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kuluda tükk aega. See tekib olukorras, kus ambitsioonid ja tegelikkus hästi ei kattu. Sageli 

satub indiviid sellesse nõiaringi adekvaatsete toimetulekustrateegiate puudumise tõttu.” 

See definitsioon rõhutab aga läbipõlemise põhjusena ainult tööga seonduvat, mis on 

paljude inimeste arvates tegelikkuse lihtsustamine. Mitmed tähelepanekud viitavad 

tõsiasjale, et läbipõlemine on tugevasti seotud ka inimese eraelu ja isikliku haavatavusega. 

Teaduslikes uuringutes kirjeldatakse 132 erinevat sümptomit, mida seostatakse 

läbipõlemisega. Näiteks käitumisega seotud sümptomiteks on hüperaktiivsus, impulsiivsus, 

loidus; alkoholi, tubaka ja rahustite suurenenud tarbimine; toidu üle- või alatarbimine, 

riskivalmidus, lõõgastumisvõimaluste vältimine. Läbipõlemisprotsessile on iseloomulikuks 

veel: füüsiline, intellektuaalne, emotsionaalne, sotsiaalne ja hingeline väsimus (Director  

2004).  

 

Lisaks on välja tulnud erinevatest uuringutest, et läbipõlemine tabab eelkõige just 

sihiteadlikumaid inimesi. See on hinnatav omadus, aga inimeste tööle palkamisel 

hinnatakse seda sageli kõrgelt. Ometi on oluline see, et igat loomuomadust peaks olema 

parajalt.  Seega tuleks uurida seda, kui sihikindel on inimene oma püstitatud eesmärkide 

täitmisel, sest liialt eesmärgi täitmisele pühendunud inimesel kaasneb suurem oht läbi 

põleda. Kuna läbipõlemine tekib sageli olukorras, kus ambitsioonid ja tegelikkus ei kattu. 

Nii on ka tihti erinevates ettevõtetes, kus juhid nõuavad töötajatel liiga palju. Selleks, et 

olla edukas ja ühtlasi ka saada hakkama, selleks tuleb erakordselt palju pingutada. Näiteks 

võib hirmu ja stressi tekitada vähene struktureeritus ettevõtetes, aga samas ei lase ka jäik 

struktuur inimesel ennast mugavalt tunda. Hirmu võib olla üks jõud, mis võib põhjustada 

läbipõlemist. 

 

Erinevates teaduslikes uuringutes on kirjeldatud 132 erinevat sümptomit, mida on võimalik 

seostada  läbipõlemisega. Iseloomustades neid tunnuseid üldiselt, saab välja tuua, et  need 

on emotsionaalsed, füüsilised ja  vaimsed. Enamasti on need seotud kas käitumise või siis 

motivatsiooniga. (Jürisoo 2004: 1–208) Veel on erinevad uurimused näidanud tugevat 

seost läbipõlemise sümptomite ja psühholoogilise, füsioloogilise, sotsiaalsete tegurite vahel 

(Vlădut, Kállay 2010: 262). See näitab jällegi seda, et läbipõlemine mõjutab inimest igas 

eluvaldkonnas ja sellele tuleb tähelepanu pöörata. Maslach et al. (2001: 402) on rõhutanud, 

et enamasti on võimalik läbipõlemise puhul välja tuua kolm suuremat komponenti, millena 

see võib avalduda. Need on välja toodud joonisel  1.1.  
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Joonis 1.1. Läbipõlemine ja selle erinevad komponendid. Allikas: (Maslach et al. 2001: 

402). 

 

See on üks võimalus, kuidas on läbipõlemise ohus inimest lihtsam avastada ja temale 

tähelepanu pöörata. Sageli esineb ka olukordi, kus töötajal avaldub ainult üks läbipõlemise 

teguritest ning varajane avastamine võimaldab ükshaaval nendega tegelda, mis on 

tunduvalt kergem kui tegeleda kõikide korraga. 

 

Tuues veel välja seda, kuidas läbipõlemist on defineeritud, siis on seda võimalik käsitleda 

ka kui füüsiline ja vaimne väsimus, mille tulemusena tekib inimestel negatiivne hoiak enda 

võimete suhtes (Roby 2008: 8). Kui inimene on pidevalt stressis, siis selle tulemusena  

kasutatakse ära kehast kogu  kättesaadav energia. Selle tulemusena tekib kehas kurnatus, 

mis omakorda võib põhjustada  depressiooni tekkimist, võib toimuda vaimne 

kokkuvarisemine või siis ka läbipõlemine (Bloisi et al. 2007: 323). 

 

Seega saab öelda, et läbipõlemine on reaktsioon, mis tekib töötajatel tööstressi tagajärjel. 

See avaldub enamasti emotsionaalse kurnatusena, küünilisusena ning see avaldab 

omakorda mõju isiklikele saavutustele (vt joonis 1.1). Tavaliselt isiklikud sooritused 

halvenevad. Näiteks on Vlădut ja Kállay (2010: 261–261) välja toonud, et inimese 

läbipõlemine võib tekkida sellepärast, et inimene ei suuda pikaajalise võimetuse tõttu 

kohaneda tööstressoritega. Selle tõttu ongi äärmiselt oluline, et oleks võimalik võimalikult 

kiiresti maandada tööstressi ning  see ei areneks edasi millekski olulisemalt tõsisemaks.  

 

1.1.2. Füsioloogilised ohutegurid ja nende toime tervisele 

 

Füsioloogilisteks ohuteguriteks bussijuhi töös on sama tüüpi liigutuste kordumine ning 

üleväsimust põhjustavad sundasendid ja -liigutused ning teised tervisekahjustusteni viivad 

tegevused. Füsioloogilised ohutegurid on põhjuseks ülekoormatushaigustele, mis 

Läbipõlemine 

Kurnatus Küünilisus 

Isiklike saavutuste 

vähenemine 
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avalduvad järgmiste haigustena: pidev peavalu, õla-, kaela-, seljalihaste valud, jalgade-käte 

tuimus, kaela-, rinna-, nimme-ristluupiirkonna radikuliit, artroosid, selgroolülide põletik, 

kõõlustuppede ja lihastevaheliste limapaunade põletikud (Riigiteataja TTOS 1999, § 9 lg 

1). Psüühilise ülekoormatuse tulemused hakkavad avalduma alles aastate pärast, kuid 

samas võivad mõningad haigusnähud ilmneda minutite või tundide jooksul pärast suhtelist 

suhtekonflikti. 

 

Vastavatele ohuteguritele on omane, et nende mõju on väga individuaalne, määravaks 

asjaoluks on konkreetne töötaja ja tööaeg. Füüsiliselt heas vormis töötaja jaoks on 

töötamine tunduvalt lihtsam kui töötajal, kelle tervis pole nii heas seisundis. Seega on 

siinkohal oluline ennetustegevus, mis hõlmab koostööd töötaja ja tööandja vahel, 

selgitamaks välja töö tegemist, tervist kahjustavad asjaolud. Olulisel kohal on riskianalüüsi 

tulemuste analüüs (Eesti põllu- ja maamajanduse nõuandeteenistus  2015).  Riskianalüüs 

aitab välja selgitada peamised terviseprobleemide tekitajad, ohutegurid. 

 

Lisaks eelpool toodud näitajatele on oluline vaadata ka luu-lihaskonna vaevusei. Luu-

lihaskonna vaevused on Euroopas kõige levinum tööga seotud terviseprobleem. Ligi 24% 

EL-25 töötajaist kannatab seljavalu ja 22% inimestest on kurtnud lihasvalusid. Lisaks 

idndiviidi elu, mõjutavad luu-lihaskonna vaevused probleeme ka riigi tasandil.  Oluline on 

teada, et neid vaevusi on võimalik ennetada, vältida, riskide hindamise ja ohtude 

eemaldamisega (Tööelu  2015). 

 

 
Joonis 1.2. Õla- ja kaelavalude esinemine Euroopa Liidu liikmesriikides. Allikas: (European 

Agency for Safety and Health at Work 2010: 32). 
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Jooniselt 1.1. on näha, et töötajate protsent, kes kaebasid õla- ja kaelavalude üle, oli Eestis 

üsna suur (31,1%). Võrreldes liikmesriikide tulemusi, on näha, et Eesti asub 4-ndal kohal 

(European Agency for Safety and Health at Work 2010: 32). Mitmed uuringud on 

kinnitanud psühholoogilistest ohuteguritest, nagu näiteks kvantitatiivsed nõuded töökohal, 

vähene kolleegide toetus ning pidev rahulolematus töö suhtes, tulenevat kaela ja 

ülajäsemete valu. Lisaks neile mõjutavad luu-lihaskonna vaevuste teket ka iga indiviidi 

isiklikud omadused, näiteks: vanus, sugu, kehamassiindeks (KMI) ja üldine tervislik 

seisund. Luu-lihaskonna vaevuste kõrgesse riskigruppi kuuluvad elukutselised juhid, eriti 

alaselja valude pärast. Peamisteks haiguste põhjustajateks on pikaajaline istumine ja 

vibratsioon (Alperovitch-Najenson et al. 2010:  218–222).  

 

Töötajad, kes puutuvad kokku füsioloogiliste ohuteguritega, ei tohiks töötada üle 

tööajanormi, kinni tuleb pidada normtööajast. Vajadusel tuleb tööaega lühendada, 

organiseerida rohkem puhkepause. Pauside ajal tuleks teha erinevaid võimlemisharjutusi, 

mille tulemusena paraneb liigeste ja lihaste verevarustus. Kindlasti peab paus olema 

aktiivne, vältida tuleks istumist või suitsetamist (Eesti põllu- ja maamajanduse 

nõuandeteenistus  2015).   

 

Kuna bussijuht teeb suurema osa ajast tööd sundasendis, tuleks puhkepauside ajal rohkem 

liigutda. Tuues välja, mida sundasendiks loetakse, siis sundasend on see, kui töötaja viibib 

tööajast 50% teatud asendis (nt. seisev või istuv asend). Sundasendite alla liigituvad 

ebaloomulikud keha ja käte asendid ( nt. töötaja peab töö sooritamiseks käsi hoidma 

kõrgemal õlavöötmest, toetuma ühele jalale, olema põlvili asendis), korduvliigutused ja 

pikaaegne ühes asendis töötamine. Luu-, lihas-, liigessüsteemi kahjustused põhjustavad 

kutsehaigusi, neid nimetatakse ülekoormatus-haigusteks (Küüdorf 2006: 17–18). Lisaks 

sundasenditele ja sundliigutustele suurendavad niiskus, tuuletõmbus, suur temperatuuri 

kõikumine ja vibratsioon lihaste, liigeste ja luude kahjustusi.  

 

Sundasendis töötades töötavad lihased staatiliselt e. ilma lõtvumise võimaluseta. Selline 

tegevus põhjustab nendes ülepinge tekkimist ja kiiret väsimist. Asendite kordumisel 

päevast päeva ja kahjuliku toime mitte vähendamisel lihaste ülepinge seisnud kasvab ning 

kujuneb ebamugavustunne koormatud piirkondades. Töötaja töövõime väheneb ning 

esineb kaebusi valude kohta. Koormatuse taandudes võivad valud mingil määral kaduda, 

kuid töö jätkudes töö sooritamise võime kahaneb, valutavad lihased-liigesed teevad selle 
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ebamugavaks. Pika peale kujunevad välja kindla haigusprotsessi tunnused – tursete teke, 

tundlikkuse häired, valud probleemsetes kohtades ning lihaste nõrgenemine. Seejärel 

ilmnevad kroonilise haiguse tunnused, mille tulemuseks on püsiv töövõime langus ning 

invaliidistumine. Krooniliste haigustena võivad esineda karpaalkanalisündroom, kaela- 

lihaste jäikus, radikuliit ja kroonilised seljavalud. Asenditest tulenevad kahjustatud 

piirkondadeks võivad olla kaela ja õlavööde, küünarliigesed, küünarvars, randmed, puus 

ning põlved. Korea bussijuhtide seas läbi viidud uuringu tulemustest selgus, et 81,9% 

bussijuhtidest kurtis alaseljavalude üle. Peamiste põhjustena toodi välja  töötingimused ja 

kogu kehale mõjuva vibratsioon. Lisaks alaseljavaludele esines valu ka õlgade, kaela ja 

käte piirkondades. Peamiste põhjustena toodi välja ülekoormatust, valesid tööasendeid, 

korduvliigutusi ja töö- ning puhkeaegade eiramist (Lee 2014: 1911–1914). Luu-lihaskonna 

vaevuste esinemine eri keha piirkondades: 

1. Õlg 34 (42,4%) 

2. Kael 27 (33,8%) 

3. Jalad 15 (18,8%) 

4. Küünarliiges 5 (6,2%) 

5. Ranne 5 (6,2%) 

 

Bussijuhiametis on tegemist istuva tööga. Sellest tulenevalt on kaela- ja seljalihased suure 

pinge all, mis omakorda põhjustab verevarustuse häireid. Asenditest, ülekoormatusest ja 

liigutustest tulenevate kahjustuste vältimiseks tuleb võimaluse korral reguleerida töötaja 

töötasapind – iste reguleerida õigeks vastavalt töötaja kasvule ja töölaadile. Töö tegemise 

ajal tuleks vältida liigseid liigutusi ja kehapöördeid. (Küüdorf  2006: 20–21)  

 

Korduvliigutusteks loetakse sama tüüpi liigutuste esinemist ühes asendis ligikaudu 

kolmveerand tunni vältel. Sundliigutused tulenevad suure liikumisulatusega liigutustest, 

ebamugavatest tööasenditest või töövahenditest tingitud lisaliigutustest. Sundliigutuste 

korral on oluline jälgida, et töötajatel oleks võimalus tööoperatsioone vahetada, teha pause 

tööprotsessis. Vahetus annab koormatud lihasrühmadele puhkust ning sellega välditakse 

ülekoormatuse teket. Korduvliigutuste tulemusena saavad kahjustada liigesed, suureneb 

väsimus, vaimne stress ning võivad tekkida vereringe- ja seedeelundite häired (Jõeorg 

2011: 50–57).  
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Suur osa igapäevastest tegemistest põhjustavad mingil määral selja- või kaelavalu. 

Uuringud on näidanud, et sõitmine põhjustab suurt stressi, millega kaasneb ka suur valu 

kaelas ja kätes. Eriti suur, võrreldes teiste valdkondadega, on kutsehaiguste arv kutseliste 

autojuhtide seas. Enamasti on põhjuseks sundasendid, milles viibitakse väga suur osa 

tööajast. Malaisia bussijuhtide seas läbi viidud uuring näitas, et luu- ja lihaskonnavaevuste 

üle kaebas 81% uuringus osalenutest. Alaseljavalud olid üheks peamiseks vaevuseks 

(58%) võrreldes teiste keha piirkondadega (Tamrin et al. 2014: 369–385). 

 

Seega saab öelda, et kaela liikuvus omab igapäeva elus väga tähtsat rolli. Piisav liikuvus on 

oluline igapäevasteks toimetusteks, nagu näiteks paelte sidumine, treppidel kõndimine, 

asjade üles võtmiseks. Kaela vaevused, nagu näiteks vigastused, piiravad kaela liikuvust 

(Inokuchi et al. 2015: 75–79)  

 

Näiteks on välja toodud, et umbes 66% Euroopa Liidu töötajatest puutub töökohal kokku 

käelaba ja käevarre korduvliigutustega ning 25% on sunnitud töötama vibreerivate 

töövahenditega,  mis on tööga seotud kaela- ja ülajäsemete vaevuste kujunemisel olulised 

riskitegurid. Mitmetel elukutse esindajatel tekivad tööst põhjustatud kaela-, ja ülajäsemete 

vaevused. See on üks enam esinev kutsehaigus Euroopas, kõikidest kutsehaigustest 

moodustab see 45%. Tööst põhjustatud kaela- ja ülajäsemete vaevuste tulemuseks on kahju 

ettevõttele ja riigi majandusele. Nende vaevuste esinemise tõttu saamata jäänud tulu 

arvatakse olevat 0,5−2% riigi kogutoodangust (Töökeskkonna käsiraamat 2009: 19).  

 

Kaela- ja ülajäsemete vaevused on organismi kahjustused, mille tagajärjed on esmalt 

seotud töökeskkonna ja tööülesannetega. Sümptomid ilmnevad pika perioodi jooksul. 

Nendeks võivad olla: kangestus, kihelus, ebamugavustunne või valu. Lisaks eelnevalt 

mainitule võib esineda liikumisvõime vähenemist, käe või sõrmede nahavärvi muutusi ja 

liigeste tursumist. Näitena võib tuua kõõlusepõletiku, Raynaud`i (valge sõrme sündroom) 

ja randmekanali sündroomi. Bussi juhtimise ajal töötavad kaela, õlavöötme ja küünarvarre 

erinevad lihasgrupid. Mida suuremat jõudu nõuab juhtimiseks vajalike liigutuste tegemine, 

seda suuremad on ka rakendatavad lihasjõud erinevate kehaosade piirkondades. 

Tulemusena võivad tekkida kaela ja ülajäsemete pehmekudede mikroskoopilised 

kahjustused ja lihasväsimus (Töökeskkonna käsiraamat 2009: 25) 
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1.2. Bussijuhi funktsionaalne seisund 

 

1.2.1. Lihaste funktsionaalne seisund 

 

Inimene saab teda ümbritsevat maailma mõjustada ja sellega suhelda üksnes liigutuste 

kaudu. See kehtib niihästi kõige lihtsamate käsitööde kui ka kõige peenemalt tajutavate 

mõtete ja tunnete väljendamise kohta. Selleks, et saaksime end liigutada, peavad meie 

lihased kontraheeruma. Lihased on inimese kõige tugevamini väljakujunenud elund – nad 

moodustavad 40-50% keha kogumassist. Lihased on masinad, mis kontraheerumisel 

muundavad keemilise energia otseselt mehaaniliseks energiaks ja soojuseks (Schmidt, 

Thews 1997: 66–68)  

 

Veel on välja toodud, et lihastoonuse mõõtmise tulemusi võivad mõjutada patsientide 

emotsionaalne seisund, sest on leitud, et lihastoonus võib sõltuda psühholoogilistest 

teguritest (Masi, Hannon 2008: 327). J. Mariusiak et al. (2012: 633) tõid oma uuringus 

välja, et kehalise töövõime paranemisel lihastoonus suureneb ja lihase atrofeerumisel 

toonus väheneb oluliselt. Samas jõuti ka tulemusele, et ülemäära kõrget lihastoonust on 

mõõdetud peamiselt neuropatoloogiliste seisundite korral. Lihaskontraktsioonil on 

lihastoonus suurenenud võrreldes rahulolekuga. Kontraktsioonil on antud parameetri 

näitajate muutused lihasespetsiifilised ja rahulolekus võivad olla nii lihase- kui ka 

indiviidispetsiifilised (Gavronski et al. 2007: 145–149). 

 

Lihase või lihaskiudude kimbu poolt arendatav jõud on alati tema kiudude tõmbejõudude 

summa. Lihas on seda tugevam, mida jämedam ta on ja mida suurem on tema 

füsioloogiline ristlõikepind, näiteks suurenevad lihase hüpertroofia korral ühevõrra nii 

lihase jõud kui ka lihaskiudude jämedus (Schmidt, Thews 1997: 76–79).  

 

Skeletilihase funktsionaalse seisundi hindamisel on oluliseks tema toonus. Toonuse mõiste 

on küllaltki keeruline, see on esile kutsunud palju arutelusid. Antud parameetri 

komplitseeritus tuleneb sellest, et toonuse normväärtus on igal lihasel erinev. Lisaks oleneb 

normväärtus veel soost, vanusest ja lihase ehitusest. Skeletilihaste toonus iseloomustab 

tingimusi, millistes toimub koeraku verevarustuse mikrotsirkulatsioon (Vain 2002: 3).  
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Tahtelise lõõgastuse seisundis on skeletilihase mehaanilise pinge aste alati väiksem, kui 

tahtelisel maksimaalsel kontraktsioonil. On tähtis teada, et toonilist pinget lihases inimene 

oma tahtega reguleerida ei saa. Küll aga muudavad toonust emotsionaalsed seisundid. 

Võime väita, et toonuse regulatsioonis mängib suurt rolli vegetatiivne närvisüsteem. 

Kahtlemata avaldavad toonusele mõju kehatemperatuur, vanus jms. Kirjanduse andmed ja 

meie poolt läbiviidud uuringud on näidanud, et kehalise töövõime paranemisel suureneb 

lihaste toonus. Lihase atrofeerumisel väheneb toonus olulisel määral. Ülemäära kõrge 

toonus leiab aset peamiselt neuropatoloogiliste seisundite korral. Toonus muutub ka 

olenevalt vanusest. Kuni viienda eluaastani on skeletilihaste elastsus suhteliselt madal ja 

selle paranemine oleneb suurel määral lapse kehalisest aktiivsusest. Küllaltki olulisel 

määral sõltub toonus vere hulgast lihases. Suurema verehulga korral lihases on peri- ja 

epimüüseumi kollageeniniitide võrgustik suurema pinge all. Seda on täheldatud sportlaste 

uuringutel, mõõtes lihaste toonust enne ja pärast soojendusharjutusi (Vain 2002: 14).  

 

Konstantse pinge puhul toimub lihase lühenemine, isotooniline kontraktsioon, tõstes 

seejuures koormatust ja tehes seega mehhaanilist tööd. Lihase lühenemine on seda 

väiksem, mida suurem on koormatus (Schmidt, Thews 1997: 79–80).  

 

 

1.2.2.  Lülisamba funktsionaalne seisund 

 

Skeleti-lihaste süsteem oma inimese elus tähtsat rolli. Nimelt võimaldab see inimese keha 

ning nende osade liikumist. Liikumisaparaadil eristatakse aktiivset ja passiivset osa. 

Luudest ja luude ühenditest koosnev skeletisüsteem on passiivne osa. Aktiivse osa 

moodustavad lihased, eelkõige skeletilihased. Luudest ja luu ühenditest rääkides on 

kindlasti olulisel kohal ka lülisammas. Lülisamba kaelaosa koosneb 7-st kaelalülist lad.k. 

(vertebrae cervicales). Lülisamba eri osade lülid on erineva suuruse ja kujuga. Eristatakse 

7 kaelalüli (kaelalüli keha on horisontaallõikes ovaalne, ülemine pind on nõgus 

frontaalsuunas, alumine pind sagitaalsuunas. Lülimulk on suhteliselt suur, kujult 

kolmnurkne. Liigesjätkete liigesepinnad paiknevad horisontaal- ja frontaaltasapinna suhtes 

u. 45 kraadise nurga all, ülemistel jätketel on nad suunatud taha üles, alumistel ette alla 

(Lepp 2013: 172–180). 
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Enamik küünarvarre lihaseid ületab nii ülemise kui ka alumise käeliigese, mistõttu 

liikumine mõlemas liigeses toimub samaaegselt. Käeliiges võimaldab liikumist 

frontaaltelje ümber (painutus ja sirutus). Kätt painutavad eesmise rühma lihased ja 

sirutavad lateraalse ja tagumise rühma lihased. Pöidlale kinnituvatel tagumise  rühma 

lihastel painutuse-sirutuse suhtes märkimisväärset toimet ei ole (Lepp 2013: 184–185). 

 

Lülisamba kaelaosa ja kaelalihased moodustavad märkimisväärse struktuuri, mis 

kindlustab pea liikumise kõikides suundades ning tagab stabiilsuse erinevates asendites 

(Kendall et al. 2005). Fassettliigeste suund, lühikesed ristijätked ja suhteliselt paksud 

lülivahekettad vahemikus C3 – C6 võimaldavad kaelaosa ulatuslikumat liikumist võrreldes 

lülisamba teiste piirkondadega (Watkins 1999: 56).  

 

 

1.2.3. Töötaja energeetiline koormatus  

 

Töötaja energeetilise koormatuse all mõistetakse organismile esitatavaid nõudeid, mis 

olenevad välistest tingimustest, mitte aga antud indiviidist. Kui inimene koormatusele 

reageerib, sooritab ta tööd, kusjuures individuaalsed reaktsioonid näitavad organismi 

tööaegset pingutust füsioloogiliste pingutuskriteeriumide (näit südamelöögisagedus) alusel 

võib eristada kehaliselt väsitavat ja mitteväsitavat tööd. Kui organismile pärast tööd ei 

võimaldata küllaldast puhkust, tekivad funktsioonihäired ja haigestumised, mis avalduvad 

ülepingutussündroomina. Põhiliselt piiravad töövõimet nii energeetilised protsessid lihases, 

lihase varustamine hapnikuga kui ka termoregulatsioon. Vastavalt pingutuse 

intensiivsusele ja kestusele limiteerivad väsitava töö puhul kehalist töövõimet ja seega 

sooritatud töö hulka energeetiliste protsesside erinevad lülid. Seejuures kehtib 

seaduspärasus: mida lühem on töö kestus, seda suurema intensiivsusega töö on võimalik ja 

seda väiksem on aeroobse energiaproduktsiooni osatähtsus. See printsiip on kehtiv nii 

dünaamilise kui ka staatilise töö jaoks (Schmidt, Thews 1997: 683–689). 

 

Pika kestvusega töö puhul (alates 6 min.) on esiplaanil aeroobne energiaproduktsioon. 

Töövõimet piiravad peamiselt sellega seoses olevad asjaolud (lihasrakkude ainevahetuse 

kapatsiteet ja glükogeenidepood, samuti lihaste varustamine hapnikuga ja substraatidega 

südame-vereringe-süsteemi vahendusel). Seega on vastupidavustöö puhul määravaks 

südame pumbafunktsioon ja aeroobse ainevahetuse kapatsiteet. Väsimus on protsess, mille 
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kutsub esile raske töö ja mille puhul töövõime väheneb. Eristatakse füüsilist (muskulaarset) 

ja psüühilist (tsentraalset) väsimust. Raske töö puhul esinevad mõlemad vormid 

kombineeritult, kusjuures nende selgepiiriline eraldamine on vaevalt võimalik. Raske 

kehaline töö põhjustab ülekaalukalt muskulaarse väsimuse, pingutav vaimne või 

monotoonne töö ülekaalukalt tsentraalse väsimuse. Väsimusest tuleb rangelt eristada 

magamise vajadust. Taastumine on protsess, mis algab siis, kui töö katkestatakse, 

redutseeritakse või asendatakse teisega. Sel puhul väsimuse aste väheneb, töövõimekus 

suureneb uuesti. Kui saavutatakse lähtesituatsioon, on taastumisprotsess lõppenud 

(Schmidt, Thews 1997: 694–697).  

 

Energeetilisest koormatusest rääkides on olulisel kohal töötaja töövõime. Defineerides 

töövõimet, siis saab öelda, et see loob eelduse inimese töötamiseks ning on seotud inimese 

ressursside ja töö vastastikuse toime tulemusega. Inimese ressurssideks on tervis, 

sealhulgas füüsilised, vaimsed ja sotsiaalsed võimed. Veel kuulub siia alla haridus, 

pädevus, väärtused, hoiakud ning motivatsioon. Kui eelnimetatud individuaalsed tegurid 

on seotud töökoha nõudmisega (füüsilised, vaimsed), töökollektiivi, juhtimisega ning 

töökeskkonnaga, ongi tulemuseks indiviidi töövõime (Schmidt, Thews 1997: 682–685).  

 

 

1.2.4. Bussijuhi töövõime 

 

Kloimüller (1999: 498–500) on oma uuringus välja toonud, et töövõimet mõjutavad 

suuresti stress ja tervislik seisund. Inimese töövõime muutub pidevalt. Muutusi 

põhjustavad näiteks vanuse suurenemine. Vananedes muutuvad inimesed nõrgemaks, 

jõuetumaks, muuta tuleb töövõtteid ja seadmeid. Lisaks on uuringutes väla toodud, et 

töötaja energeetiline koormatus muutub teinekord hoopis kiiremini kui inimene muutuvas 

tööprotsessis suudab kohaneda. Suurim probleem esinebki vanema elanikkonna seas. 

Sageli tuuakse põhjuseks nende vähene pädevus  (Ilmarinen  1999). 
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Joonis 1.3. Töövõimet mõjutavad tegurid.  Allikas: (Leetmaa et al. 2004: 51) 

 

Joonisel 1.3. on kujutatud tinglikult töövõimet. Töövõime sarnaneb suuresti 

korruselamuga, mille esimesed astmed, korrused kujutavad endast tervist. Esimesed 

korrused on kogu ülejäänud „elamu“ aluseks, toetuspinnaks (Ilmarinen 2005: 132). 

Funktsionaalse seisundi muutused peegelduvad iga inimese töö sooritamise võimes. 

Selletõttu on tervis äärmiselt oluline faktor töövõime seisukohalt võttes.(Ilmarinen 2005: 

132).  Lisaks Ilmarinenile on ka Phillipson ja Smith (2005: 4) tõestanud, et tervis ja selle 

seisund  on oluliselt mõjutanud inimeste töötamise aega. Tihti on inimesed sunnitud töö 

tegemise sunnitud lõpetama varem kui nad seda soovivad just tervise halvenemise tõttu. 

Tervis on määravaks asjaoluks töökoha valimisel. Sageli ei ole võimalik asuda soovitud 

töökohale just kehva tervisesisundi  tõttu. 

 

Töö ning selle tegurid on kõige ülemistes kihtides. Näiteks kuuluvad sinna töökeskkond, 

kollektiiv ja töö iseloom (Ilmarinen 2005: 133).  Samas on näiteks K. Munk (2003: 440) 

väitnud, et töökeskkond võib töö tulemuslikkust mõjutada läbi kolme erineva aspekti: 

füüsiline keskkond, tööga seotud nõuded ja psühhosotsiaalne keskkond. Konkreetsemalt 

öeldes iseloomustavad igat tööd teatud nõuded, millele inimene peab vastama, et olla 

edukas, teha tööd hästi.  Kindlasti omavad korduvliigutused ja sundasendid suurt ohtu, töö 

tegemisel bussijuhi töös. Inimese tervislik seisund peab vastama kehtestatud nõuetele, et 

suudetakse tööd teha nii, et ei seaks ohtu teiste inimeste tervist. Antud juhul on 

bussijuhtide töö mõjutatud sundasenditest. Oluline on see, et tööga seotud nõuded peaksid 
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olema tasakaalus indiviidi tegeliku füüsilise suutlikkusega. See omakorda tagab selle, et 

oleks tagatud pikaajaline töövõime. Tuues välja, mis on füüsilise töökeskkonna riskideks, 

siis nendeks näiteks on müra, suits, halvasti kujundatud töövahendid. Psühhosotsiaalse 

töökeskkonna riskide alla kuuluvad ajaline surve, pinge ja lahkarvamused kaastöötajatega.  
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2. UURIMISTÖÖ METOODIKA 

 

2.1. Uuritavad 

 

Uuringus osalesid Tartu maakonna- ja linnaliini bussijuhid (Lisa A). Tartu bussipargis 

töötas 2014 detsembri seisuga linnaliinil kokku 110 ja maaliinil 90 bussijuhti. Uuritav 

grupp moodustus juhusliku valiku printsiibil. Kokku kaasati uuringusse 120 bussijuhti 

(60%). 

 

Bussijuhi ülesanded on (Tartu regioonibussijuhi ametijuhend):  

 autobussi kontrollimine (kehtiva tehnoülevaatuse märke olemasolu bussi 

registreerimistunnusel); 

 dokumentide olemasolu (bussi registreerimistunnistus, kehtiv liikluskindlustuse poliis, 

blankett „Teade liiklusõnnetusest“, ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri/sõidukikaart, 

sõiduleht); 

 jälgima, et autobuss vastaks liiklusohutuse nõuetele; 

 bussi sise- ja välisvalgustuse korrasoleku kontrollimine; 

 sõitjateruumi puhtuse ja korrasoleku tagamine; 

 avastatud riketest peab bussijuht teatama dišpetserile ning peab pöörduma tehniliste         

puuduste kõrvaldamiseks tehnikaosakonna juhataja poole; 

 bussijuht on kohustatud liinil sõidugraafikust kinni pidama; 

 piletite müümine; 

 bussijuht on kohustatud osalema täiendkoolitustel.  

 

Tuues välja tööpäeva korraldusliku poole, siis linnaliini bussijuhtide vahetuses toimus iga 

liini lõpp-peatuses 10–15 minutiline puhkepaus. Maaliini juhtide päevagraafikutes olid 

pikemad pausid kui linnaliinil sõitvatel juhtidel (tulenevalt sõidu- ja puhkeaja seadusest). 

 

  



23 

 

2.2. Ankeetmeetod 

 

Töö teostaja koostas ankeedi, arvestades bussijuhi töölaadi, võimalikke ohutegureid ja 

terviseseisundit. Ankeedi koostamise aluseks võeti varasemalt teenindavates ametites 

kasutatud küsimustikku Working environment and health (Mykletun 1997; Põlluste, 

Merisalu 2011: 27–32). Ankeetküsimustik on toodud lisas B. Ankeet oli jaotatud üheksaks 

põhijaotiseks: müra, vibratsioon, mikrokliima, bioloogilised ohutegurid, psühholoogilised 

ohutegurid, psühhosotsiaalsed ohutegurid, töö iseloom, sundasendid ja korduvliigutused, 

töö mõju tervisele ja läbipõlemine. Küsimustele oli võimalik vastata jah/ei, avatud 

vastustena või hinnata ohuteguri esinemissagedust Likert’ tüüpi skaalal, kus: 1 – ei esine 

(mitte kunagi), 2 – väga harva (mõnikord aastas), 3 – harva (mõnikord kuus), 4 – sageli 

(mõni kord nädalas), 5 – (väga sageli) peaaegu igapäev. 

 

Bussijuhtide läbipõlemisilmingute uurimiseks kasutati rahvusvaheliselt tunnustatud 

küsimustikku (Maslach Burnout Inventory, BMI) (Maslach, Jackson, 1984: 133–135), mis 

koosnes 22 küsimusest. Antud uuringus kasutati lühivarianti (14 küsimust). Küsimustele 

vastati skaalal 0–6, kus 0 – mitte kordagi ja 6 – iga päev. Läbipõlemise ilmingute 

hindamiseks arvutati 3 indikaatorit: emotsionaalne kurnatus (EK) (6 küsimust), 

depersonalisatsioon (DP) (4 küsimust) ja hinnang oma professionaalsusele e. ametialasele 

efektiivsusele (PE) (4 küsimust). Läbipõlemisnäitajate keskmiste summaarsete skooride 

arvutamisel liideti valitud küsimuste keskmised skoorid, mille alusel on tulemusi võimalik 

võrrelda teiste maade näitajatega nt USA ja Taani elanikkonna keskmine norm. 

 

Küsimustik algas pöördumiskirjaga, kus töö teostaja selgitas uuringu eesmärki ja 

ülesandeid, läbiviimise käiku ning uuringu praktilist väljundit. Küsitlus oli vabatahtlik ja 

anonüümne. Osaleja sai küsimustiku koos ümbrikuga ja pani vastused suletud ümbrikus 

uurija poolt selleks puhuks pitseeritud kogumiskasti. Uurija kinnitas, et isikuandmete 

turvalisus on tagatud tulemuste grupilise analüüsiga ning andmed ei ole kättesaadavad 

kõrvalistele isikutele. 
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2.3. Mõõtmismeetodid 

 

2.3.1. Müotonomeetria 

 

Bussijuhtide funktsionaalsele seisundile hinnangu andmiseks mõõdeti kaelaliikuvust, 

lihastoonust ja energeetilist koormatust. Kaela liikuvuse määramiseks kasutati 

goniomeetrit, lihastoonuse mõõtmiseks Myoton 3–e ja energeetilise koormatuse 

määramiseks pulsi-meetodit. 

 

Seisneb pindmiste lihaste mõõtetulemuste hindamises, kus hinnatakse ühte lihase olulist 

parameetrit: lihastoonust. 

 

Toonuse hindamise alusel on võimalik otsustada füüsiliste või füsioterapeutiliste 

protseduuride vajadust taastamaks lihase füsioloogilisi funktsioone. Lihaseid mõõdetakse 

lamavas või istuvas asendis olenevalt lihaste gruppidest. Teaduslike uuringute tulemusena 

on välja töötatud referentsväärtused, millega arvutiprogramm võrdleb patsiendi tulemusi ja 

väljastab tabeli näidates iga mõõdetud lihase kohta 3 parameetrit. Lihaseid mõõdetakse 

alati sümmeetriliselt mõlemalt kehapoolelt (Qvalitas 2015 ) 

 

Uurimistöös kasutati skeletilihase funktsionaalse seisundi, pehmete bioloogiliste kudede 

omavõnkumise registreerimiseks Tartu Ülikoolis välja töötatud aparatuuri ja metoodikat. 

Igal lihasel on mehaanilised karakteristikud spetsiifilised, nende omaduste kirjeldamiseks 

on müotonomeetria usaldusväärne meetod. Toonust võib iseloomustada kui lihase pinget 

rahuolekus ilma tahtelise kontraktsioonita. Mõõtmisi on võimalik teostada maksimaalse 

pingutuse kui ka toonilise pinge (rahuoleku seisundis) tingimustes (Vain 2002: 3–4). 

Müomeetri signaal väljendab lihase mehaanilist vastust müomeetri löökotsikuga tekitatud 

mehaanilisele mõjutusele. Müomeetri signaali iseloomustab kustuva võnkumise graafik. 

Vaatlusalustel mõõdeti trapets- (m. trapezius) (joonis 2.1), küünarmist randmepainutaja- 

(m. flexor carpi ulnaris) ja küünarmist randmesirutaja- (m. extensor carpi ulnaris) lihast.  
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A                  B 

 

 

 

Joonis 2.1. Trapets (A) –, küünarmise randmepainutaja (B)– ja küünarmise 

randmesirutaja (C) lihase toonuse mõõtmine. (Autori fotod) 

 

 

2.3.2. Goniomeetria 

 

Goniomeetria on inimekeha liigeste liikuvusulatust registreeriv mõõtmisviis. Liigeste 

liikuvus on laialt kasutatav näitaja jäsemete ja lülisamba funktsionaalse seisundi 

hindamisel. Eristatakse kahte liiki liikuvust – aktiivset ja passiivset. Aktiivne liikuvus on 

antud liigest ümbritsevate lihaste töö tulemus. Passiivne liikuvus on välisjõu kasutamise 

tulemus. Reeglina on liigese passiivne liikuvus suurem kui aktiivne. Aktiivse ja passiivse 

liikuvuse võrdlemine võimaldab saada täiendavaid andmeid põletikuliste protsesside, 

reflektoorse, lihaspinge või liigutuse ulatuse puudulikkuse kohta. Goniomeetria sisaldab 

teste, mis on väga tähtsad diagnoosimiseks ja düsfunktsioonist arusaamiseks. Hindamiseks 

mõõdeti kaela liikuvust (nurga muutus kraadides) sirutusel, painutusel ja 

lateraalfleksioonil. Goniomeetri CROM sagitaaltasapinnal asuv andur asetatakse 0 – 

asendisse. Esialgu sooritab vaatlusalune suboktsipitaalse fleksiooni, selle järel painutab 

pead maksimaalselt (NASA-JSC, 1980). Analoogselt toimub liikuvusulatuse määramine 

C 
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ekstensioonil – esialgu toimub suboktsipitaalne ekstensioon, sellele järgneb täielik pea 

ekstensioon. Saadud tulemused on esitatud lisas C. Lülisamba kaelaosa liikuvus määrati 

kaela fleksioonil, ekstensioonil ja lateraalfleksioonil (paremale ja vasakule). Mõõtmisel on 

oluline jälgida, et vaatlusalune ei liiguks kogu kehaga kaasa. 

 

 

Joonis 2.2. Kaela liikuvuse mõõtmine kaela fleksioonil (A), ekstensioonil (B) ja     

lateraalfleksioonil (C) (paremale ja vasakule)  (Autori fotod) 

 

 

2.3.3. Bussijuhi töö raskusaste ja energeetiline koormatus 

 

Bussijuhtide energeetilise koormatuse määramiseks valiti 1 linna- ja 1 maaliini bussijuht. 

Valiku kriteeriumiks oli ühtne vanusevahemik (40–49 aastat) ja vahetuse tüüp. 

Bussijuhtide tööpäevade pikkus erines paari tunni võrra, maaliini juhid töötasid kauem.  

 

Tuues välja, millest füsioloogiliseks tarbeks kuluv energia (2.1) sõltub, on need järgmised 

näitajad: keha mass, vanus, pikkust ja sugu. Energia on määratav meessoost töötaja puhul 

(Sada, Reppo: 68–72): 

 

                       F = 0,193 + 0,0400 * G + 0,01454 * H – 0,0196 * V,                            (2.1) 

 

kus F  on füsioloogia tarbeks vajatav energia kJ/min; 

       G  -  kehamass kg; 

       H  -  pikkus cm; 

       V  -  vanus aastates. 

A B C 
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Tabel 2.1. Töö raskusastme liigitus pulsisageduse ja hapnikukulu järgi (BROUHA ja 

NYGARD-I järgi) Allikas: (Andersen, Rutenfranz, 1978) 

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

Kerge 

Keskmiselt raske 

Raske 

Väga raske 

< 1,0 

1,0...1,5 

1,5...2,0 

> 2,0 

< 100 

100...125 

125...150 

> 150 

 

Töö raskusaste määrati bussijuhtidel tööpäeva vältel mõõdetud keskmise ja suurima 

pulsisageduse järgi. Summaarne energeetiline koormatus (2.2) määrati Rahvusvahelise 

tervishoiuorganisatsiooni poolt heaks kiidu saanud töö raskusastme liigituse põhjal.  

 

                                                      S = F + T,                                                       (2.2) 

 

kus S on summaarne energeetiline koormatus; 

      F – füsioloogiliseks tarbeks vaja minev energia; 

      T – otseselt töökoormatuse ületamiseks vajalik energia.  

 

Tabel 2.2. Töö raskusastme, vanuse ja soo kaudu summaarne energiakulu Allikas: 

(Andersen, Rutenfranz, 1978) 

Vanus 

aasta 

Keskmine energiakulu W Wmax 

W 

O2 max 

l/min kerge kesk. raske raske eriti raske 

20…29 

30…39 

40…49 

50…59 

60…69 

…293 

…272 

…258 

…223 

…174 

300…579 

279…544 

265…495 

230…440 

181…349 

586…872 

551…816 

502…747 

447…663 

356…523 

872… 

816… 

747… 

663… 

523… 

1163 

1088 

996 

884 

697 

3,44 

3,22 

2,95 

2,62 

2,06 

 

Südamelöögisagedus fikseeriti komplekti „Polar Sport Tester“ abil, mis sisaldas pulsikella 

Suunto T6-t, ja pulsivööd. Mõõtmiste läbi viimiseks kinnitati bussijuhi käele pulsikell ning 

südame piirkonna lähedale pulsivöö. Pulsisagedust mõõdeti intervalliga 3 sekundit. 

Kasutades Polar Testri tarkvara kanti tööpäeva pulsisagedused arvutisse ning neid töödeldi 

Exceli programmi abil (Sada, Reppo: 68–72).  
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Joonis 2.3. Inimese pulsisagedus ja summaarne energeetiline koormatuse (S) 

sõltuvus soost ja vanusest; 1 – mehed 20...29; 2 – mehed 30...39 aastat; 3 – mehed 

40...49 aastat; 4 – naised 30...39 aastat; 5 – naised 40 ... 49 aastat; 6 – naised 50 ... 

59 aastat Allikas: (Andersen, Rutenfranz, 1978) 

Joonisel 2.3 on välja toodud eri vanuserühmade pulsisagedused ja energeetiline koormatus. 

Antud graafiku abil leitakse südamelöögi sageduse ja bussijuhi vanuse põhjal tema 

energeetiline koormatus. 

 

2.4. Uuringu korraldus 

 

Uuring viidi läbi perioodil detsember 2014 kuni veebruar 2015. Vaatlusalused täitsid 

esmalt ankeedi, millele vastamiseks oli aega 3 nädalat. Ankeedi lõpus andsid vastajad 

nõusoleku mõõtmisteks. Seejärel viidi läbi kaela liikuvuse ja lihastoonuse mõõtmised 

tööpäeva alguses (kell 5–8 hommikul) ja lõpus (kell 16–20 õhtul), kusjuures energeetilist 

koormatust mõõdeti terve tööpäev. Mõõtmised toimusid vaadeldud ettevõtete 

puhkeruumides. Mõõtmiste ajal istus vaatlusalune toolil sirge seljaga, pea oli 

neutraalasendis ja jalad asetatud põrandale, põlvede ning puusa vaheline nurk 90º. Kõiki 

lihaseid mõõdeti kolm korda ning tulemustes kajastatakse keskmisi tulemusi). 

 

2.5. Tulemuste statistiline analüüs 

 

Tulemuste analüüsimisel kasutati statistika andmeanalüüsi programmi SPSS.21. Kõigi 

tunnuste  osas arvutati aritmeetiline keskmine ± keskmine viga (SE). Töös kasutati 

üldsagedustabeleid, hii-ruut- ja ANOVA-testi. Olulisuse nivooks võeti p<0,05.   



29 

 

 

 

3. TULEMUSED JA ARUTELU 

 

3.1. Ankeetküsitlus 

 

Küsitlusuuringus osales 40 bussijuhti. Vastamismäär oli 33%, 120st vastas 40 bussijuhti. 

Kõik vastajad olid mehed. Keskmiseks bussijuhi vanuseks oli 43,0±10,1 aastat ja tööpäeva 

pikkuseks oli 8,6±1,1 tundi. Bussijuhi keskmine nädala koormatus oli 44,4±3,8 tundi ja 

keskmine tööstaaž 9,1±9,8 aastat. Lihaste mehaaniliste parameetrite, kaela liikuvuse ja 

energeetilise koormatuse mõõtmisteks andsid nõusoleku 20 bussijuhti. Suurem osa (80%) 

tööpäevast veedeti bussirooli taga. Vaatlusaluste tööpäevad algasid hommikul vahemikus 

kella viiest kaheksani ja lõppesid õhtul kella nelja ja kaheksa vahel. Uuringus osalemine oli 

vabatahtlik. Töös kasutati ankeetmeetodit, müotonomeetriat ning goniomeetriat. Tabelis 

3.1 on välja toodud Tartu  linna- ja maakonna juhtide üldine iseloomustus. 

 

Tabel 3.1.  Tartu maa- ja linnaliini juhtide keskmised antropomeetrilised näitajad, tööstaaž 

ja koormatus (keskmine±SD) 

Bussiliin 
Kehamass Pikkus 

KMI 
Vanus Tööstaaž Koormatus Koormatus 

(kg) (cm) (a) (a) (h/p) (h/näd) 

Linnaliin 88,3±20,9 179,4±8,2 27,5±7,3 42,8±10,3 9,1±10,4 8,7±0,6 43,3±2,9 

Maaliin 84,0±6,7 178,9±5,8 26,3±2,1 52,6±9,3* 24,6±14,1* 9,3±2.3 46,5±9,9 

*p<0,05 võrreldes linnaliini bussijuhtidega; 

a – aastat;  

h/p  – tundi/päevas;   

h/näd – tundi/nädalas. 

 

Tabelist 3.1 selgub, et linnaliini juhid on suure tööstaažiga ja koormatus on seadusega 

kooskõlas. Maakonnaliini juhid on vanemad ja staažikamad kui linnaliini juhid. Tööaeg on 

samuti seadusega kooskõlas. 
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3.2. Töökeskkonnas esinevate ohutegurite tulemused ankeetmeetodil 

 

Ankeetküsitluse eesmärgiks oli välja selgitada bussijuhtidele probleemiks olevad faktorid, 

asjaolud. Küsitluse tulemusena selgus, et 71,4% bussijuhtidest oli saanud ergonoomia alase 

juhendamise, 38,1% maaliini ja 14,3% linnaliini bussijuhtidest suitsetas. Töökorralduses 

sooviks muudatusi 33,3% maaliini ja 29% linnaliini bussijuhtidest.  Ankeetidest selgus, et 

töötajad sooviksid mitmeid muudatusi, parendusi. Rahul ei oldud müra taseme, nakkusohu 

ja vibratsiooniga (joonis 3.1).  

 

 

Joonis 3.1.  Bussijuhtide hinnang füüsikaliste ja bioloogiliste ohutegurite 

esinemissagedusele (keskmine±SE) 

 

Jooniselt 3.1 on näha, et bussijuhtide hinnangul esines neil kõige sagedamini nakkusohtu ja 

müra. Suur erinevus linna- ja maaliini bussides oli õhutemperatuuris. Erinevus tuleneb 

sellest, et maakonnas sõitvad bussid ei peatu nii sageli kui linnas liikuvad bussid, juhtide 

töökeskkond ei ole nii palju mõjutatud väliskeskkonnast. Linnaliini suureks probleemiks 

on uste avanemisel tekkiv järsk õhuvool, mis toob endaga kaasa olulised temperatuuri 

kõikumised.  
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Joonis 3.2. Psühholoogilised ja psühhosotsiaalsed ohutegurid linna- ja maaliini 

bussijuhtide töös (keskmine±SE) 

 

Jooniselt 3.2 näeb, et enamus juhte tunnetab, et nende töö on vastutusrikas ning olulisel 

kohal on pädevus ja süvenemine. Puudustena tunnetavad juhid vähest tunnustust ja palga 

mitte vastavust tööle. Tunnustuse puudumist väljendasid enim linnaliini juhid. Tunnustuse 

puudumine süvendab juhtides stressi ning vähendab motivatsiooni oma tööd hästi 

teha.  Jovanovići uuring kinnitab, et linnaliini bussijuhtide seas (82,8% linnaliini juhti ja 

71,2% kaugsõidujuhti) esineb tööst tulenevat stressi rohkem kui kaugsõidu juhtidel (siia 

alla kuuluvad ka maaliinibussijuhid) (Djindjić, N. et al. 2013: 101–105).  Linnaliini juhid 

tunnetavad ajapuudust rohkem kui maaliini juhid, linnaliini juhtide sõidugraafik on 

tihedam, aegadest kinni pidamine on raskem kui maaliini juhtidel. Linnaliini juhid sõltuvad 

suuresti liikluskoormatusest, näiteks tipptundide ajal (lisaks suuremale liiklusvoole on sel 

ajal ka suurem reisijate arv) graafikus püsimine on tunduvalt raskem kui õhtul kell 

kaheksa, maaliini juhtide tööpiirkond ei ole nii suuresti kellaaegdest sõltuv.  

 

Psühholoogilistest ohuteguritest rääkides on olulisel kohal ka läbipõlemissündroom, mis on 

iseloomulik eelkõige teenindavatele ametitele. Tabelist 3.2 on näha, et uuritud bussijuhtide 

EK keskmine skoor oli suhteliselt madal - see oli ligi 2 korda madalam kui USA elanike 

või Eesti õpetajate keskmine. Uuringus osalenud bussijuhid tunnetasid, et nende töö pole 

liigselt koormav. Küll aga esineb bussijuhtide seas rohkem küünilisust (DP) kui Eesti 
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arstide seas. Võrreldes aga Taani ja USA elanikkonna keskmisega, on bussijuhtide DP 

ilmingud suhteliselt madalamad, mis tähendab, et nad suhtlevad sõbralikult oma klientide 

ja kolleegidega.  Samas tunnetavad bussijuhid, et nende töös on vähe tunnustust. Kõige 

kriitilisemad oldi hinnangus oma professionaalsusele, mis oli ligi 3 korda madalam kui 

USA ja Taani elanike või Eesti õpetajate keskmine.  

 

Tabel 3.2. Läbipõlemine. Allikas:  (Merisalu, E. et al. 2000, 2011: 28–30)  

Läbipõlemis-

näitaja 

Bussi- 

juhid 

USA  

norm 

Taani  

norm 

Eesti 

õpetajad 

Eesti  

arstid 

EK 10,9±7,2  20.3±10.8 17.9±8.5 19.0±7.0 14,39,3 

DP 6,5±5,1 8.7±5.9 7.8±4.3 10.4±5.5 4,44,3 

PE 10,0±3,7  34.6±7.1 31.0±5.1 36.1±6.5 19,811,0 

EK – emotsionaalne kurnatus, DP – depersonalisatsioon e. küünilisus, PE – professionaalne efektiivsus e 

hinnang oma professionaalsusele 

 

Võrreldes maa- ja linnaliini bussijuhtide hinnanguid läbipõlemise üksikutele küsimustele, 

võib järeldada, et linnaliini bussijuhid on rohkem läbipõlenud ja emotsionaalselt kurnatud. 

Nad tunnevad end sagedamini väsinuna juba hommikul ärgates ja tööpäeva lõpuks on 

omadega päris läbi. Nad tunnetavad, et kulutavad tööle liiga palju jõudu ja on oma tööst 

justkui tühjaks imetud. Alates oma töötamise algaastatest on nad muutunud ükskõiksemaks 

(Lisa D). 

 

Joonis 3.3. Sundasendid, enam koormatud kehaosad ja töö mõju bussijuhi tervisele  

(keskmine±SE) 
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Jooniselt 3.3 saab välja lugeda, et väga suureks probleemiks bussijuhi töös on sundasendid 

ja korduvliigutused. Seda tunnetavad suurem osa bussijuhte. 

 

Joonis 3.4. Bussijuhi tööasend (autori foto) 

 

Samuti hindasid uuritavad kõrgelt koormust seljale. Antud asjaolu võib tuleneda valest 

istumisasendist (vt. joonis 3.4) ja pikalt ühes asendis viibimisest. Iisraelis läbi viidud 

uuringu tulemusena selgus, et 164-st bussijuhist 45,4% kaebasid alaseljavalu üle 

(Alperovitch-Najenson, D. et al. 2010: 26–31). Peamiste põhjustena toodi uuringus välja 

ebamugav iste, selja toestus. Suur erinevus esineb põlvede koormatuses. Antud asjaolu 

võib tuleneda sellest, et kuna maakonnas sõitvad bussijuhid peavad sageli ühes ja samas 

asendis viibima tunduvalt pikemat aega kui linnas sõitvad juhid, siis sellest ka vastav 

ülekaal kaebuste osas koormatusest põlvedele.  

 

Rohkem kui pooltel bussijuhtidel esines sagedamini (sageli ja väga sageli) väsimust, 

pingeid kaela-õla piirkonnas  ja silmade väsimist (Lisa B.1).  
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3.3. Lihastoonuse näitajad 

  

Vaatlusalustel mõõdeti trapets- (m. trapezius), küünarmise randmepainutaja- (m. flexor 

carpi ulnaris) ja küünarmise randmesirutaja (m. extensor carpi ulnaris) lihastoonust 

hommikul ja õhtul. Müotonomeetrilised mõõtmised näitasid, et trapetslihase ja küünarmise 

randmesirutaja lihase toonus vähenes tööpäeva jooksul, so. nende seisund mõnevõrra 

paranes (joonis 3.5). Kuna vaadeldud mõõtmistulemused ei erinenud oluliselt hommikul ja 

õhtul, siis võib öelda, et uuritud lihasgrupid on väikse pinge all, ei esine märkimisväärset 

koormatust.  

 

 

Joonis 3.5.  Trapets-, küünarmise randmepainutaja- ja küünarmise randmesirutaja 

lihase toonuse  näitaja bussijuhtidel hommikul ja õhtul (keskmine±SE) * p<0,05 

 

 

3.4. Lülisamba kaelaosa liikuvus 

 

Lülisamaba kaelaosa liikuvus määramiseks viidi hommikul, tööpäeva alguses ja õhtul, 

tööpäeva lõpus läbi goniomeetria mõõtmised. Tulemusi mõjutas bussijuhtide varajane 

tööpäeva algus. Enamiku töötajate tööpäev algas varahommikul kell 5–6. Kuna 
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vaatlusalused ei teinud enne mõõtmisi soojendusharjutusi, siis võis olla kaela liikuvus 

osaliselt piiratud. Tööpäeva jooksul kaela liikuvus enamjaolt ei muutunud. 

 

Joonis 3.6. Kaela liikuvus bussijuhtidel hommikul ja õhtul (keskmine±SE) * p<0,05 

 

 
Uuringust selgus, et bussijuhtide kaela liikuvus on hommikul mõneti piiratud, tööpäeva 

jooksul suurenes antud parameeter mõnevõrra suuremal osal vaatlusalustel. Uuringus 

osalenud bussijuhtidel kaela liikuvus tööpäeva jooksul oluliselt enamikes suundades ei 

muutunud, välja arvatud liikuvuse suurenemine lateraalfleksioonil paremale maakonnaliini 

juhtidel. (joonis 3.6). Liikuvuse suurenemine paremale võis tuleneda mitme teguri 

koosmõjul. (suhtlemine klientidega, reisijate jälgimine). Linnaliini juhtidel ei ole tööpäeva 

jooksul klientidega suhtlemist nii palju kui maaliini juhtidel ning sellest tulenevalt ka 

väiksem muutus tööpäeva jooksul vaadeldud liikuvuses. Võrreldes NASA kosmonautide  

uuringuga (National aeronautics and space administration 1995) oli vaatlusaluste kaela 

liikuvus üldiselt hea. Ülejäänud uuritud parameetrites (kaelafleksioon, -ekstensioon ja –

lateraalfleksioon vasakule) olulisi nihkeid ei toimunud.  

 

 

3.5. Bussijuhtide energeetiline koormatus 

 

Töös keskenduti maa- ja linnaliini juhtide töö raskusastme ja energeetilise koorm(at)use 

võrdlusele. Maa- ja linnaliini bussijuhtide pulsisagedus ja töö raskusaste olid 

märkimisväärselt erinevad tööpäeva jooksul. Nimelt võib jooniste 3.7 ja 3.8 põhjal, 

arvestades keskmist ja suurimat pulsisagedust, teha järeldused, et linnaliini juhtide 
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tööpäevane koormatus on  suurem kui maaliini juhtidel. Kui linnas sõitvatel juhtidel 

muutus töö raskusaste tööpäeva jooksul keskmiselt raskest väga raskeks, siis maaliini 

omadel kergest raskeks (tabel 3.3).  

 

Tabel 3.3. Bussijuhtide energeetiline koormatus 

Näitaja Linnaliin Maaliin 

Uuritav   

- Sugu M M 

- Kehamass kg 60 85 

- Pikkus cm 164 182 

- KMI 28 26 

- Vanus a 45 49 

„Suunto“ tester meetod   

Pulsisagedus lööki minutis   

-           suurim 168 175 124 114 

-           keskmine 100 99 77 78 

Energeetiline koormatus   
 

  

Keskmise pulsisageduse järgi:   
Summaarne W 265 246 130 162 

Füsioloogiline W 68 68 87 88 

Otseselt tööga  seotud W 197 178 43 74 

Töö raskusaste (keskmise 

pulsisageduse järgi) 
Keskmiselt raske Keskmiselt raske Kerge Kerge 

Suurima pulsisageduse järgi: 168 175 124 114 

Summaarne W 932 1088 502 338 

Füsioloogiline W 68 68 87 88 

Otseselt tööga seotud W 864 1020 415 250 

Töö raskusaste (suurima 

pulsisageduse järgi) Väga raske Väga raske Raske Keskmiselt raske 

Töö raskusastme muutus päeva 

vältel 
Keskmiselt raske-

väga raske 

Keskmiselt raske-

väga raske 

Kerge-

Raske 

Kerge-

Keskmiselt raske 

 

Mõõtmistulemustest selgus et sõitmine kui tegevus ei põhjusta suuri pulsisageduse 

muutusi, kuid linnaliini juhtidel oli tööpäeva keskmine pulsisagedus stabiilselt kõrgem. 

Olulisi muutusi pulsis põhjustasid bussi kontrollimine, tankimine, politsiametnikega 

suhtlemine. Bussi kontrollimise all mõistetakse tehnoülevaatuse jälgimine bussi 

registreerimistunnistusel. Lisaks peavad autobussis olema bussi kehtiv 

liikluskindlustuspoliis ja blankett „Teade liiklusõnnetusest“, tegevusloa kinnitatud ärakiri, 

sõiduleht, sõiduplaan ja sõidukikaart. Bussijuhi ülesandeks on tagada bussi vastavus 

liiklusohutusnõuetele. Juht kontrollib mootriõli, jahutusvedelikku, kütuse mahtu, et tagada 

vastavus tehnilistele tingimustele. Bussis peavad olema taadeldud tulekustutusvahendid ja 

esmaabivahendid, ohukolmnurk. Bussijuht peab tööpäeva alguses, enne väljasõitu 
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veenduma sise- ja välisvalgustuse korrasolekus ning bussi salongi puhtuses. Linnaliini 

bussijuhi märgatavat kõrgemat pulsisagedust põhjustab asjaolu, et tööd alustatakse 

bussipargist, maaliini juhid (ööbimisliinid) alustavad kodust. Linnaliini bussijuhid saavad 

dispetseri käest vajalikud juhised, sõidulehe, -graafiku ja dokumendid ning seejärel 

minnakse autobussi juurde. Dispetseri juures toimub ka alkokontroll. Maaliini bussijuhtidel 

on tööpäeva alustamine mugavam, buss koos dokumentidega seisab koduõuel ning see 

tõttu on nende töö raskusaste hommikul väiksem. 

 

 

 

Joonis 3.7. Linnaliini bussijuhi südamelöögisageduse (l/min) dünaamika tööpäeva jooksul 

 

Jooniselt 3.7 näeb, et linnaliini bussijuhi tööpäeva keskmine pulss oli 100 lööki/minutis ja 

jooniselt 3.8, et maaliini bussijuhi tööpäeva keskmine pulsisadgedus oli 77 lööki/minutis.  

Energeetiline koormatus ja töö raskusaste on linnaliini sõitvatel juhtidel suurem ka 

seetõttu, et reisijate hulk on tunduvalt suurem, tuleb jälgida nii mahaminejaid kui ka peale 

tulijaid. Peatused asuvad üsna tihedalt, sõita tuleb sujuvalt nii peatudes kui ka sõitu 

alustades. Veenduda tuleb reisijate ohutuses. Lisaks suuremale reisjate arvule mõjutab 

linnaliini bussijuhte ka märgatavalt suurem liiklustihedus kui maakonnas. See mõjutab 

omakorda juhtide närvisüsteemi ja koormatust, töö raskusastet. Selle tõttu on oluline 

jälgida töö- ja puhkeaega. Eddinburghis läbi viidud uuringu tulemustena selgus, et 8% 456-

st juhist jäid roolitaga tukkuma, 7% põhjustasid liiklusõnnetuse väsimuse ning 18% 

põhjustasid peaaegu avarii magamatuse, unisuse tõttu (Venelle 2010: 39–42). Üleliigne 

koormatus ja väsimus segavad otsuste õiget ja kiiret tegemist erinevates 

liiklussituatsioonides, millest sõltub aga oluliselt liiklusohutus ja juhtide tervis.  
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Joonis 3.8. Maaliini bussijuhi südamelöögisageduse (l/min) dünaamika tööpäeva jooksul 

 

Maaliini juhtide töö raskusastet mõjutasid samuti enam muud tegevused. Sõitmine, kui 

tegevus ei põhjustanud olulisi muutusi südamelöögisageduse dünaamikas tööpäeva 

joooksul. Jooniselt 3.8 võib välja lugeda, et ka maaliini bussijuhi pulss oli tööpäeva alguses 

suur, kuid mitte suurem kui linnaliini bussijuhil. Erinevus tuleneb töö korralduslikust 

poolest. Maaliini juht alustab kodust, bussi juurde mineks ei nõua nii suurt pingutust ja 

ettevalmistust kui linnaliini bussijuhil. Lisaks on näha, et maaliini bussijuhi keskmine 

pulsisagedus (77 l/min) oli tunduvalt madalam kui linnaliini bussijuhil (100 l/min). Oluline 

erinevus tööpäevas tuleb samuti ka sellest, et maaliini bussijuht peab hommikul linna 

jõudes tegelema bussi tankimise ja bussi puhtuse tagamisega. Jooniselt on näha, et need 

tegevused põhjustasid uuritud töötajal olulist südamelöögisageduse muutust. Erinevus 

keskmises pulsi sageduses põhjustab peamiselt see, et maaliini bussijuht sõidab suurema 

osa tööpäevast maakonnas, väljas pool linna. Tööpiirkond on suuremalt jaolt hõredama 

liiklustiheduse ja väiksema reisijate arvuga.   
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KOKKUVÕTE 

 

Uurimistöös selgitati välja tööst tingitud ohutegurid, mõõdeti busssijuhtide funktsionaalset 

seisundit ja energeetilist koormatust tööpäeva jooksul. Tulemuste põhjal võib teha 

järgnevad kokkuvõtted ja järeldused. 

1. Bussijuhi töös on peamisteks ohuteguriteks: vastutusrikas töö (100%), sundasendid 

(98%), nakkusoht (88%), töötasu mitte vastavus (85%), kõrge tähelepanu ja 

süvenemise vajadus (85%), müra (84%), vahetustega töö (80%). 

2. Enamkoormatud kehaosad on bussijuhtidel: selg, kaela/õla-piirkond, käed ja 

randmed. 

3. Bussijuhtide kaela liikuvuses enamikus suundades olulisi muutusi ei esinenud. 

Maaliini juhtide kaela liikuvus paranes, mis oli parema poole intnesiivsema 

kasutamise tulemus.  

4. Lihastoonuse mõõtmistulemused näitasid, et lihastoonus vähenes oluliselt 

trapetslihase ja küünarmise randmesirutaja lihasel. Tööpäeva lõpuks olid lihased 

lõdvestunumad kui tööpäeva alguses.  

5. Linnaliini bussijuhtide töö oli energeetiliselt raskem kui maaliini juhtidel. 

Tööpäeva jooksul muutus energeetiline koormatus linnas sõitvatel juhtidel 

keskmiselt raskest väga raskeks, maaliini juhtidel kergest keskmiselt raskeks. 

Bussijuhi energeetilist koormatust mõjutavad eelkõige suur vaimne pinge ja 

vastutus. Selgesti eristatav on linnaliini juhtide pingelisem töökeskkond – reisijate 

arv on stabiilselt suur (terve tööpäev) ning liiklus on tihe ja närviline. Maaliini 

juhid sõidavad suurema osa tööpäevast väljaspool linna, kus on sageli tunduvalt 

väiksem liikluskoormatus ja sageli ka väiksem reisijate arv.  

6. Tervisekaebustes ja tugiliikumisaparaadi vaevustes olulisi erinevusi maa- ja 

linnaliini bussijuhtidel ei esinenud. 

7. Läbipõlemise ilmingutest olid EK ja DP keskmised skoorid bussijuhtide hulgas 

suhteliselt madalad. Ainus läbipõlemisele viitav indikaator oli madal hinnang oma 

professionaalsusele. See oli 2 korda madalam kui Eesti arstidel ning 3 korda 

madalam kui Eesti õpetajatel, USA ja Taani elanikkonnal.  
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8. Võrreldes maa- ja linnaliini bussijuhtide läbipõlemisilminguid võib järeldada, et 

linnaliini bussijuhid on rohkem ohustatud läbipõlemisele, kuna nende hulgas oli 

rohkem neid, kellel esines sagedamini emotsionaalset kurnatust ja küünilisust.  

 

 

Uurimistöö põhjal tehakse järgmised soovitused: 

1. Selgitada bussijuhtidele kehalise aktiivsuse vajalikkust enda tervise huvides, eriti 

õla-kaela piirkonna ja seljalihaste tugevdamiseks. Soovitatav oleks puhkepauside 

ajal sooritada venitus- ja painutusharjutusi, leevendamaks sundasendist tingitud 

vaevuste vähendamiseks.  

2. Võimalusel leida tööandjal vahendeid töötajate tervislikumate eluviiside 

edendamiseks (spordiklubide kasutamise osaline hüvitamine, spa tuusikud). 

3. Puhkeruumide kaasajastamine ja suuremate mugavuste loomine stressi 

maandamiseks. 

4. Leida suuremaid koolitusvõimalusi bussijuhtidele töötervishoiu ja ergonoomika 

alal. 

5. Suurendada kriisisituatsioonide ja psüühiliste pingete leevendamiseks koostööd 

vastavate erialade spetsialistidega. 

6. Vähendada või loobuda suitsetamisest ja alkoholi tarvitamisest tööst vabal ajal. 

7. Bussijuhtide suurem tunnustamine nii ühiskonna kui ka tööandjate ja kollegide 

poolt. Töökoormuse ja palga õige vahekorra ühtlustamine suurendaks bussijuhtide 

motivatsiooni ja enesehinnagut ning suhtumist töösse - tööd tehakse korrektsemalt 

ja turvalisemalt. 
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SUMMARY 

 

The research identified the work-related risk factors, bus drivers functional status and 

energetic load was measured. The following conclusion can be made based on the results. 

 

1. The main risk factors in bus driver`s work were: responsible job (100%), forced 

positions (98%), infection (88%), low salary (85%), high need for constant 

concentration (85%), noise (84%) and shift work (80%). 

2. Most over loaded body parts of bus drivers were: back, neck/shoulder area, arms 

and wrists. 

3. There was no significant changes of neck mobility among urban bus drivers. 

Because of neck twisted during the shift it`s mobility to the right side improved 

significantly among rural bus drivers. 

4. Muscle tone decreased significantly in m. trapezius, m. flexor carpi ulnaris m. and 

extensor carpi ulnaris during the working day. The muscles were relaxed to the end 

of the work day. 

5. Work severity of urban bus drivers was bigger than rural drivers. Energetic load 

changed from moderate to very hard among urban bus drivers and from mild to 

moderate among rural drivers. Energetic load is influenced by high menthal strain 

and responsibility.  

6. Urban bus drivers` work environment was more stressful than rural bus drivers, 

they were more exposed to burn out – they reported higher emotional exhaustion 

and depersonalisation (compared to rural bus drivers). 

7. There were not significant differences in health complaints and musculoskeletal 

disorders. 
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Lisa A 

 

Tabel A.1. Linnaliini bussijuhtide üldandmed 

Vaatlus-

alused 

Kaal Pikkus 
KMI 

Vanus 
Tööstaaž 

seal 
Koormatus Koormatus 

(kg) (cm) (a) (a) (h/p) (h/näd) 

1 105 178 33 56 32 9 45 

2 89 178 75 49 16 9 45 

3 73 168 32 42 2 8 40 

4 95 182 50 41 4 7 42 

5 73 175 31 53 11 9 45 

6 78 172 35 49 1 8 40 

7 81 195 34 43 1 8 41 

8 60 164 22 25 0,8 7 42 

9 89 183 43 31 1,6 8 40 

10 79 178 35 35 3,5 8 48 

11 91 186 45 56 1,5 8 40 

12 100 186 54 33 7 8 48 

13 88 176 44 51 4 8 40 

14 163 172 155 58 30 10 50 

15 83 178 39 36 22 9 45 

16 75 187 30 42 16 9 45 

17 85 192 38 28 2 8 40 

18 81 181 36 37 10 10 50 

19 89 179 44 52 8 7 42 

Keskm. 88 180 28 43 9 9 44 

SD 21 8 7 10 10 1 4 

h/p – tundi/päevas 

h/näd – tundi/nädalas  
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Lisa A. Järg 

 

Tabel A.2. Maaliini bussijuhtide üldandmed 

Vaatlus-

alused 

Kaal Pikkus 
KMI 

Vanus 
Tööstaaž 

seal 
Koormatus Koormatus 

(kg) (cm) (a) (a) (h/p) (h/näd) 

1 81 178 26 49 31 12 50 

2 90 180 28 61 16 10 50 

3 85 170 29 57 16 14 60 

4 92 184 27 57 30 12 48 

5 78 181 24 46 24 8 48 

6 83 179 26 35 15 9 54 

7 94 175 31 39 4 9 45 

8 75 178 24 46 14 12 60 

9 87 192 24 54 35 4 20 

10 83 181 25 46 8 10 50 

11 85 178 27 54 30 8 40 

12 89 187 26 52 30 8 40 

13 77 174 25 64 31 8 40 

14 92 173 31 60 6 10 50 

15 76 179 24 61 38 9 45 

16 71 167 26 40 5 12 60 

17 86 176 28 68 50 10 60 

18 85 182 26 50 20 6 36 

19 95 187 27 66 52 8 40 

20 84 181 26 42 20 9 45 

21 76 174 25 57 41 7 35 

Keskm. 84 179 26 53 25 9 47 

SD 6 6 2 9 14 2 10 

h/p – tundi/päevas 

h/näd – tundi/nädalas   
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Lisa B  

 

B.1. Pöördumiskiri 

 

Lugupeetud bussijuht! 

 

Alates selle aasta detsembrist toimub bussijuhtide töötingimuste ja tervise uuring, mis on 

seotud Eesti Maaülikooli ergonoomika alase magistritööga. Palun Teid osalema minu 

uuringus, mis puudutab bussijuhtide psühholoogilisi ja füsioloogilisi ohutegureid. Uurimus 

toimub kahes etapis: esimeses etapis toimub ankeetküsitlus kõikidele bussijuhtidele, teises 

etapis (jaanuar – veebruar 2015) viib uurija läbi psühholoogiliste ja füsiloogiliste 

parameetrite mõõtmised nendel uuritavatel, kes on andnud selleks nõusoleku. 

 

Uuringu tulemused on usaldusväärsemad, mida suurem on vastajate arv ja mida rohkem 

uuritavaid on nõus osalema ka uuringu teises etapis (füsioloogiliste ja psühholoogiliste 

parameetrite ning töövõime mõõtmises). 

 

Küsimuste korral võib pöörduda uurija poole. 

 

Rauno Müürsepp, EMÜ ergonoomika magistriõppe II kursuse üliõpilane 

Tel: +37253470859; e-mail: raunomyyrsepp005@gmail.com 
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B.2. Ankeet 

 

Küsimustel on valikvastused: 

Väga sageli – peaaegu igapäev  

Sageli – mõni kord nädalas   

Harva – mõnikord kuus 

Väga harva – mõnikord aastas 

Mitte kunagi – ei esine 

Kood:ML/LL  

Täitmise kuupäev: ………….... 

Tööstaaž:…………................... 

Sugu:……………......................  

Vanus:………….......................  

Töökoormatus: ... t/päevas  ... t/nädalas

 

  

Ohutegur 
Väga 

sageli 
Sageli Harva 

Väga 

harva 

Mitte 

kunagi 

A 1 2 3 4 5 

1.Müra     

1.1. Kuivõrd sageli on Teie töökeskkonnas müra? 52,6 31,6 10,5 2,6 2,6 

1.2. Missugune on müra iseloom?  

       1.2.1. Pidev ühtlane 50 23,1 11,5 15,4 0 

       1.2.2. Katkendlik 12,5 25 25 25 12,5 

       1.2.3. Pidev ebaühtlane 53,3 26,7 0 20 0 

1.3. Millised on müraallikad?  

       1.3.1. Reisijad 50 25 25 0 0 

       1.3.2. Mootorimüra 63,2 18,4 13,2 0 5,3 

       1.3.3. Liiklusmüra 53,1 28,1 9,4 9,4 0 

       1.3.4. Muu (nimeta)..................      

1.4. Kuidas hindate müra tugevust?  

       1.4.1.Vähe häiriv 25,0 33,3 25,0 8,3 8,3 

       1.4.2. Mõõdukalt häiriv 57,1 39,3 3,6 0 0 

       1.4.3. Tugevalt häriv 20 20 40 0 0 

2. Vibratsioon  

2.1. Kui tihti puutute kokku vibratsiooniga? 33,3 36,1 13,9 11,1 5,6 

2.2. Kui jah, siis millist?  

       2.2.1. Üldist, kogu kehale 44,8 27,6 20,7 3,4 3,4 

       2.2.2. Kätele 40 35 10 15 0 

       2.2.3. Jalgadele 38,9 22,2 11,1 27,8 0 

3. Mikrokliima  

3.1.Kuivõrd  rahul olete oma töökeskkonna 

temperatuuri reguleerimisvõimalustega? 
10,8 21,6 29,7 24,3 13,5 

3.2.Kuivõrd esineb tööl häirivat tuuletõmbust?   24,3 45,9 13,5 8,1 8,1 

4. Bioloogilised ohutegurid  

4.1 .Kui sageli Te puutute kokku nakkusohuga? 62,5 25,0 7,5 2,5 2,5 

4.2. Kui sageli Te mõtlete reisijatest eraldatuse 

vajadusele, nt kaitseklaas?  
32,5 37,5 15,0 10,0 5,0 

5. Psühholoogilised  ohutegurid  

5.1. Kui sageli on Teil võimalusi puhkepausideks 

tööpäeva jooksul (nt lõuna)? 
22,5 55,0 10,0 10,0 2,5 

5.2. Kuivõrd sageli tuleb töötada ajapuuduses? 10,3 35,9 38,5 12,8 2,6 

5.3. Kuivõrd tunnetate oma töötasu mittevastavust? 57,5 27,5 12,5 0 2,5 

5.4. Kui sageli tunnete, et Teie töö on vastutusrikas? 82,5 17,5 0 0 0 

5.5. Kui sageli Te peate täitma ülesandeid, mis ei 

kuulu Teie töökohustuste hulka? 
2,5 12,5 50,0 20,0 15,0 
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B.2.  Järg 

 

  

A 1 2 3 4 5 

5.6. Kuivõrd oleks Teil vaja tööalaseid teadmisi 

täiendada? 
0 56,4 28,2 10,3 5,1 

5.7. Kui sageli Te saate tunnustust oma töö eest? 0 12,8 15,4 48,7 23,1 

5.8. Kui sageli Te mõtlete oma töökoha säilimisest? 10,3 43,6 23,1 15,4 7,7 

6.  Psühhosotsiaalsed  ohutegurid 

6.1. Kuivõrd vastab töö Teie taotlustele?  11,8 29,4 47,1 11,8 0 

6.2. Kuivõrd  töö võimaldab Teil karjääri teha?  0 15,4 23,1 23,1 38,5 

6.3. Kuivõrd esineb konflikte ülemustega?  0 2,6 23,7 39,5 34,2 

6.4. Kuivõrd esineb konflikte kolleegidega?  0 2,5 17,5 52,5 27,5 

6.5. Kuivõrd esineb konflikte klientidega?  0 13,2 28,9 50,0 7,9 

6.6. Kui sageli saate kolleegidelt toetust/ nõuandeid?  12,5 40,0 37,5 10,0 0 

6.7. Kuivõrd Teie töö on meeskonnatöö?  21,1 34,2 28,9 10,5 5,3 

6.8. Kuivõrd  töömured tekitavad probleeme kodus?  0 12,5 37,5 32,5 17,5 

6.9. Kuivõrd  pinged lähedastega takistavad tööd?  0 7,5 22,5 30,0 40,0 

7. Töö iseloom 

7.1. Kui sageli Te töötate puhkepäevadel?  5,3 31,6 13,2 28,9 21,1 

7.2. Kui sageli on vaja teha ületunde?  5,0 20,0 25,0 37,5 12,5 

7.3. Kui sageli töötate öötundidel?  13,2 21,1 31,6 28,9 5,3 

7.4. Kas Te töötate vahetustega? 70,0 10,0 5,0 10,0 5,0 

7.5. Kas Teil on lisatöö? 7,5 5,0 5,0 12,5 70 

7.6. Kui sageli  nõuab Teie töö pidevat süvenemist?  62,5 22,5 7,5 7,5 0 

7.7. Kui sageli  nõuab Teie töö suurt pädevust?  71,8 17,9 2,6 5,1 2,6 

8. Sundasendid ja korduvliigutused 

8.1. Kui sageli  esineb Teie töös sundasendeid?  85,0 12,5 0 2,5 0 

8.2. Kui sageli  esineb Teie  töös  korduvliigutusi?  87,5 12,5 0 0 0 

8.3. Millised kehaosad on Teil kõige enam koormatud? 

8.3.1. Käed (randmed)  75,0 19,4 5,6 0 0 

8.3.2. Kaela-õlapiirkond  76,9 17,9 2,6 2,6 0 

8.3.3. Selg 71,8 20,5 7,7 0 0 

8.3.4. Puusad 45,2 19,4 22,6 9,7 3,2 

8.3.5. Põlved 54,3 14,3 14,3 14,3 2,9 

             8.3.6. Hüppeliigesed 54,8 12,9 16,1 6,5 9,7 

9. Töö mõju tervisele 

9.1. Kui sageli  on Teil viimase aasta jooksul esinenud järgnevaid sümptome? 

             9.1.1.Väsimus 25,0 32,5 27,5 15,0 0 

             9.1.2. Peavalu  5,6 8,3 25,0 33,3 27,8 

             9.1.3. Tasakaaluhäired 2,8 5,6 2,8 11,1 77,8 

             9.1.4. Iiveldus 0 0 2,9 22,9 74,3 

             9.1.5. Pinge kaela-õla piirkonnas 17,9 38,5 20,5 12,8 10,3 

             9.1.6. Valu nimmepiirkonnas 0 25,0 30,6 19,4 25 

             9.1.7. Valu randmete piirkonnas 2,7 16,2 29,7 27,0 24,3 

             9.1.8. Surin kätes/sõrmedes 7,9 18,4 21,1 36,8 15,8 

             9.1.9. Valu hüppeliigestes 0 2,8 19,4 44,4 33,4 

             9.1.10. Surin varvastes 2,7 5,4 18,9 21,6 51,4 

             9.1.11. Valu/ pisted südame piirkonnas 0 2,7 24,3 24,3 48,6 

             9.1.12. Kõrvetised/ valu kõhus 2,8 11,1 19,4 27,8 38,9 

             9.1.13. Külmetushaigused 0 10,8 43,2 32,4 13,5 
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B.2.  Järg 

 

9.2. Kas Teid on ergonoomia alaselt juhendatud ?       55,3□ ei     44,7□ jah  

9.3. Kas Teie olete saanud esmaabialast väljaõpet?      22,5□ ei     77,5□ jah  

9.4. Kas olete valmis õnnetusjuhtumi korral abi andma?     15,0□ ei     85,0□ jah  

9.5. Kas Te suitsetate?            72,5□ ei     27,5□ jah  

9.5.1. Kui jah, siis mitu sigaretti päevas?                              ........................sigaretti päevas 

9.6. Kas Te tarbite alkoholi?             22,5□ ei         77,5□ jah  

9.6.1. Kui jah, siis kui tihti?         6,5□ iga päev  16,1□ mõni kord nädalas  

                            54,8□ mõni kord kuus 22,6□ mõni kord aastas  

9.7. Millal läbisite viimati perioodilise tervisekontrolli?  ................aastat/..........kuud tagasi 

9.8. Hinnake, mitu päeva olete viimase 2 aasta jooksul   

olnud töövõimetuslehel tööga seotud põhjustel?     ………………………………….päeva 

9.9. Kas muudaksite midagi oma töökorralduses?       37,8□ ei   62,2□ jah  

9.10. Kas Teil on olemas tööjuhend?            5,1□ ei   94,9□ jah  

  

A 1 2 3 4 5 

            9.1.14. Silmade väsimine 18,9 37,8 27,0 13,5 2,7 

            9.1.15. Nägemise halvenemine 8,1 16,2 32,4 18,9 24,3 

            9.1.16. Unehäired 8,3 19,4 25,0 22,2 25,0 

            9.1.17. Süvenemisraskused 5,6 13,9 36,1 22,2 22,2 

            9.1.18. Depressioon  5,3 13,2 28,9 26,3 26,3 

            9.1.19. Stress 10,5 15,8 21,1 31,6 21,1 
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Lisa C.  

 

Tabel C.1. Kaela liikuvus 

 

  

Näitaja 

Kaela liikuvus (⁰) 

linnaliin 

hommikul õhtul 

paremale vasakule fleksioon ekstensioon paremale vasakule fleksioon ekstensioon 

1. Max 52 58 80 70 50 70 90 70 

2. Keskm. 42 45 61 48 42 49 60 50 

3. Min 28 36 40 40 32 39 45 38 

4. SD 8 7 10 9 5 10 13 8 

 

Näitaja 

Kaela liikuvus (⁰) 

maaliin 

hommikul õhtul 

paremale vasakule fleksioon ekstensioon paremale vasakule fleksioon ekstensioon 

1.Max 50 50 80 67 51 60 76 70 

2. Keskm. 36 42 62 48 44 46 61 52 

3. Min 22 22 51 32 37 30 49 22 

4. SD 8 8 9 12 5 9 10 14 
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Lisa D 

 

Läbipõlemise küsimustik 

 

10.1. Ma tunnen ennast oma tööst justkui tühjaks imetuna.  

mitte 

kordagi 

0 1 2 3 4 5 6 
iga päev 

       
 

10.2. Tunnen, et tööpäeva lõpuks olen ma omadega läbi.  

mitte 

kordagi 

0 1 2 3 4 5 6 
iga päev 

       
 

10.3. Tunnen ennast väsinuna, kui hommikuti üles tõusen ja mul on ees järjekordne tööpäev.  

mitte 

kordagi 

0 1 2 3 4 5 6 
iga päev 

       
 

10.4. Ma mõistan hästi, kuidas minu töökaaslased probleeme tunnetavad. 

mitte 

kordagi 

0 1 2 3 4 5 6 
iga päev 

       
 

10.5. Mul on tunne, et suheldes mõnede töökaaslastega oleksid nad nagu mingid objektid.  

mitte 

kordagi 

0 1 2 3 4 5 6 
iga päev 

       
 

10.6. Igapäevane suhtlemine töökaaslastega nõuab minult tõelist pingutust.  

 mitte 

kordagi 

0 1 2 3 4 5 6 
iga päev 

       
 

10.7. Ma tegelen väga efektiivselt oma töökaaslaste probleemidega.  

mitte 

kordagi 

0 1 2 3 4 5 6 
iga päev 

       
 

10.8. Ma tunnen, et olen töö tõttu läbipõlenud.  

mitte 

kordagi 

0 1 2 3 4 5 6 
iga päev 

       
 

10.9. Oma töö kaudu suudan positiivselt mõjutada teiste inimeste elusid.  

mitte 

kordagi 

0 1 2 3 4 5 6 
iga päev 

       
 

10.10. Alates oma töötamise algaastatest olen muutunud ükskõiksemaks.  

mitte 

kordagi 

0 1 2 3 4 5 6 
iga päev 

       
 

10.11. Muretsen, et minu töö muudab mind emotsionaalselt tundetuks.  

mitte 

kordagi 

0 1 2 3 4 5 6 
iga päev 

       
 

10.12. Tunnen end väga energilisena.  

mitte 

kordagi 

0 1 2 3 4 5 6 
iga päev 

       
 

10.13. Tunnen, et ma kulutan oma tööle liiga palju jõudu.  

mitte 

kordagi 

0 1 2 3 4 5 6 
iga päev        

10.14. Mul on tunne, et mul on ükskõik, mis mu töökaaslastega juhtub. 

mitte 

kordagi 

0 1 2 3 4 5 6 
iga päev 
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Tabel D.1. Läbipõlemisnäitajad linna- ja maaliinide bussijuhtide hulgas (%) 

Küsimus 
Linnaliini bussijuhid Maaliini bussijuhid 

0–1 2–4 5–6 0–1 2–4 5–6 

Tööst tühjaks imetud 25 50 25 28 56 15 

Tööpäeva lõpuks omadega läbi 31 38 31 36 46 18 

Hommikuti väsinud 31 37 31 37 47 16 

Probleemide tunnetamine 0 75 25 11 63 26 

Suhtlemine inimestega kui 

objektidega 
62 31 6 45 45 11 

Suhtlemine nõuab pingutust 88 6 6 76 21 3 

Efektiivne probleemidega 

tegelemine 
31 62 6 42 50 8 

Läbipõlenud 44 31 25 61 26 13 

Positiivne mõju inimestele 12 56 31 16 45 39 

Muutunud ükskõiksemaks 31 44 25 45 39 16 

Emotsionaalselt tundetu 37 38 25 53 34 13 

Tunnen end energilisena 31 50 19 21 63 16 

Kulutan tööle palju jõudu 12 56 31 21 65 14 

Ükskõiksus kolleegide suhtes 68 25 6 66 29 5 

0–1 – esineb väga harva; 

2–4 – esineb mõõdukalt; 

5–6 – esineb sageli.
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