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LÜHIKOKKUVÕTE 
 

Viimase paarikümne aastaga on kilepakendite tootmine märkimisväärselt kasvanud ning 

tulevikku vaadates muutume me plastmaterjalidest järjest rohkem sõltuvaks. Kilepakendite 

tootmisel ja värvimisel eraldub töökeskkonda erinevaid lenduvaid orgaanilisi ühendeid 

(etanool, etüülatsetaat, isopropanool), mis võivad organismile kahjulikult mõjuda. 

 

Uurimistöö eesmärgiks oli välja selgitada plastitootmistehase trükitsehhis kasutusel olevad 

kemikaalid, analüüsida nende toimet töötajate tervisele ning hinnata keemilise riski 

tõsidust. Uurimistöö läbiviimiseks koostati ankeetküsimustik, viidi läbi vaatlus, analüüsiti 

erinevatel aastatel Terviseameti poolt mõõdetud kemikaalide kontsentratsioone, 

mikrokliima mõõdistusi ning müra ja vibratsiooni tasemeid plasttoodete tehase trükitsehhis 

ning viidi läbi riskihindamine.  

 

Uuritava grupi moodustasid 25 töötajat (vastamismäär 80%). Selgus, et enamus trükitsehhi 

töötajaist puutusid üle poole tööajast kokku erinevate keemiliste ainetega, milleks olid 

puhastusvahendid, trükivärvid ja lahustid, mis sisaldasid orgaanilisi ühendeid, nagu 

etanool, etüülatsetaat ja isopropanool. Õhuanalüüside tulemused näitasid, et lenduvate 

orgaaniliste ühendite kontsentratsioon ja nende koosmõju ei ületanud töökeskkonnas 

piirnorme, kuid töötajatel esines tervisekaebusi. Uuritavatel on esinenud unehäireid, 

stressi, peavalusid, nahaärritusi, väsimust, silmade ärritust ning luu- ja lihasvalusid, millest 

tööga seostati nahaärritusi (40%), silmade ärritust (35%), üldist väsimust (30%), peavalu, 

unehäireid ning luu- ja lihasvalusid (20%). Kaasuvatest ohuteguritest ületasid müra (86,7 

dB(A)), üldvibratsioon (3,5 m/s2) ja mikrokliima (max 31,1 ˚C) piirnorme. Suitsetamisega 

võimalike seoseid kokkupuutest kemikaalidega ei leitud. Terviseprobleemide tekkimisel on 

soodustavaks faktoriks isikukaitsevahendite valikuline kandmine. Arvestades 

ankeetküsitluse, vaatluse ja mõõdistuste tulemusi, on Briti Standard 8800:2004 maatriksi 

järgi ohutegurite (kemikaalid, müra, mikrokliima) riskitasemeks on määratud III ning 

vibratsiooni riskitasemeks IV, mis näitab vajadust parenduste tegemiseks lähima paari kuu 

jooksul. 

 

Võtmesõnad: kemikaalid, lenduvad orgaanilised ühendid, trükkimine, tootmistöötaja, 

tervisekaebused.  
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ABSTRACT 

 

Kikas, K. Chemicals risk assesment in printing plant of plastic products factory. Tartu: 

EMÜ, 2015. The Master’s thesis has 97 pages, 8 figures, 17 tables, format A4. Written in 

Estonian. 

 

Over the past few decades the production of plastic has increased significantly and in the 

future we will become more dependent on plastic materials. Various chemicals need to be 

used to make plastic packaging more attractive. Different volatile organic compounds 

(ethanol, ethyl acetate, isopropanol) evaporate into the air during printing process and have 

harmful effect on the workers’ health. The aim of this study was to identify the chemicals 

used in the plastic printing factory, assess their potential impact on the employees’ health 

and assess the level of the chemicals’ risk. For implementation of the study, a 

questionnaire was developed; observation was conducted;  air samples, noise and vibration 

level and micro-climatic measurements were analyzed.  

 

The sample group for the questionnaire consisted of 25 employees (response rate 80%). It 

appeared that the majority of workers were exposed for more than half of the total working 

time to different chemical substrances, such as cleaning substances, printing inks, solvents, 

etc., which contain organic compounds, such as ethanol, ethyl acetate and isopropanol. The 

air measurements showed that the concentration of volatile organic compounds and the 

combined effect of the substances did not exceed the limit values, but they had health 

complaints that they believed might be related to chemical hazards in the work 

environment. The respondents reported sleep problems, stress and skin irritations (40%), 

eye irritation (35%), fatigue (30%), headache (20%), hearing loss (20%) and musculo-

skeletal pain (20%) associated with work. Other risk factors, such as noise, whole-body 

vibration and microclimate exceeded the limits. Smoking and exposure to chemicals were 

not interrelated. Taking into account the measurements and questionanaire results, risk 

factors (chemicals, noise, micro-climate) are assigned risk level III and vibration risk level 

IV, which demonstrates the need to make improvements. 

 

Keywords: chemicals, volatile organic compounds, chemicals risk assessment, printing, 

printing-factory workers, health problems. 
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SISSEJUHATUS 

 

Tööealine inimene veedab ⅓ oma elust ehk rohkem kui ½ oma ärkvelolekuajast tööl, kus 

talle toimivad füüsikalised, keemilised, bioloogilised, füsioloogilised ja psühholoogilised 

tegurid, mis ei või ohustada töötaja elu ega tervist [1–3]. Seetõttu peavad töökeskkonna 

ohutegurid olema vastavuses seadustes kehtestatud piirnormide ja nõuetega või olema 

maandatud.  

 

Üheks olulisemaks tervist mõjutavaks ohuteguri rühmaks on keemilised ühendid. 

Kemikaalid on meie argielu lahutamatu osa, sest tänu keemilistele ainetele on meil 

tänapäeval olemas paljud mugavused [4]. Ostmisel pakendatakse tooted enamasti 

kilepakendisse, mistõttu suureneb pidevalt nende tootmine. Kilepakendite tootmisel 

kasutatakse erinevaid kemikaale (trükivärve), et muuta toode atraktiivsemaks. On leitud, et 

pakenditel on ühiskonnale palju kasu, kuid samal ajal hinnatakse pakendite tootmise 

tagajärgi – mõju loodusele ja loomadele, inimeste tervisele [5]. Trükitööstuses kasutatakse 

igapäevaselt värve, puhastusvahendeid, lahusteid, emulsioone, mis võivad sisaldada 

erinevaid lenduvaid orgaanilisi aineid ja ühendeid [6]. Trükivärvide kasutamisel on 

töötajatel oht nahaprobleemide tekkeks [7]. Kemikaalide aurude pidev sissehingamine võib 

põhjustada silmade ärritust, pearinglust, peavalu, iiveldust ja peapööritust; närvisüsteemi ja 

hingamiselundite kahjustusi [8]. Mitme erineva kemikaali koosmõju tervisele võib olla 

erinev. Euroopa Liidu õigusaktidega on kehtestatud piirnormid, kui palju võib olla toidus, 

vees, õhus või töökeskkonnas kemikaalide kontsentratsioon. Kuid töökeskkonnas 

kasutatavate uute kemikaalide võimalikku toksilist toimet ja organismi kahjustavat 

koosmõju on veel vähe uuritud. 

 

Euroopas on miljonid töötajad eksponeeritud igapäevaselt kemikaalidele ja mitte ainult 

keemiatööstuses, vaid ka teistes tööstusharudes, sest kemikaale kasutatakse väga paljude 

erinevate protsesside juures. Siinjuures tuleb pöörata tähelepanu sellele, et Euroopa Liidus 

on registreeritud ligikaudu 100 000 erinevat keemilist ühendit ning nende hulk järjest 

suureneb [4].  
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Suur osa Eesti elanikkonnast puutub kokku keemiliste ainetega ning töötab tööstuses, kus 

lisaks kemikaalidele esineb ka kokkupuudet müra, vibratsiooni ja muude ohuteguritega [9]. 

2012. aastal oli Eesti äriregistris kokku 10 802 ettevõtet. Emori poolt 2012. aastal läbi 

viidud uuringust selgus, et 247-st vastanud ettevõttest puutus kemikaalidega kokku üle 

poole (59%) [10]. 

 

Plastitootmistehase töökeskkonna ohutegurid mõjutavad seal töötavate inimeste tervist. 

Seetõttu on oluline need tegurid välja selgitada, et võtta kasutusele abinõud töökeskkonna 

tingimuste parendamiseks ning ohutegurite maandamiseks. 

 

Uurimistöö eesmärk oli välja selgitada plastitootmistehase trükitsehhis kasutusel olevad 

kemikaalid, analüüsida nende toimet töötajate tervisele ning hinnata keemilise riski 

tõsidust.  

 

Püstitatud eesmärgi saavutamiseks lahendati järgmised ülesanded: 

1. Selgitada välja ettevõtte trükitsehhi töötajate tervist ohustavad keemilised tegurid. 

2. Analüüsida kemikaalide ja teiste ohutegurite võimalikku koostoimet töötajate tervisele 

(vaatlus, ankeetküsitlus ja kemikaalide mõõtmistulemused). 

3. Hinnata keemiliste ohutegurite ekspositsiooni- ja riskitaset trükitsehhis (BS8800). 

4. Kirjeldada võimalikke seoseid töötajate hinnangute vahel töökeskkonnale ja tervisele 

ning mõõdetud kemikaalide kontsentratsioonide vahel trükitsehhis. 

 

Töö aktuaalsuseks on üha laialdasem plasttoodete tootmine maailmas, sealhulgas Eestis. 

Viimase paarikümne aasta jooksul on kilepakendite tootmine märkimisväärselt kasvanud 

ning oleme muutunud sellest rohkem sõltuvaks. Seetõttu püsib jätkuvalt plasttoodete 

tootmine ka Eestis enamnõudvate tootmisharude hulgas.  

 

Töö uudsuseks on asjaolu, et varasemalt ei ole Eestis analoogseid teadusuuringuid 

plastitootmise tehaste trükitsehhides läbi viidud. Maailmas on trükitööstuste töökeskkonda 

ja kasutatavate kemikaalide tervisemõju küll analüüsitud, kuid tulemused on varieeruvad. 

Peamiselt on uuringud olnud spetsiifilised, mis tähendab, et lisaks keemilisele riskile ei ole 

uuritud kemikaalide komplekset mõju ning kaasuvaid tegureid. Käesolevas uuringus on 

kasutatud küsitlust, akrediteeritud labori poolt mõõdetud müra, vibratsiooni ja keemiliste 
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ainete kontsentratsiooni töökeskkonna õhus. Autor on analüüsinud kirjanduse, 

mõõtetulemuste, vaatluse ja küsitluse alusel erinevate ohutegurite komplekset mõju. 

 

Käesolevas magistritöös leiab käsitlust uuritava ettevõtte kilepakendite tootmise ja 

trükkimisega seotud kemikaalide kasutamine. Praktilise väärtuse suurendamiseks ei ole 

autor tutvustatud kõiki töökeskkonnas olevaid ohutegureid, vaid on materjali esitanud 

arvestades olulisi kemikaalide riski suurendavaid tegureid. Tutvustatakse ohutegureid, mis 

võivad olla otseselt seotud kilepakendite trükkimisega trükitsehhis (müra, vibratsioon, 

mikrokliima, psühholoogilised ohutegurid). Eraldi käsitletakse erinevaid kemikaale, lisaks 

ankeetküsitluse, vaatluse ja mõõdistuste tulemusi. Läbi on viidud kemikaalide ja teiste 

ohutegurite riskide hindamine. Töö lõpus antakse soovitusi töökeskkonna parendamiseks.   

 

Uurimistulemused on esitatud konverentsil:  

Kikas, K. Kokkupuude lenduvate orgaaniliste ühenditega plasttoodetetehase trükitsehhis. 

IX magistrantide teaduskonverents „Inimene ja tehnoloogiad“ 22.04.2015. Tartu, EMÜ 

Tehnikainstituut. 
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1. ÜLEVAADE PLASTI- JA TRÜKITÖÖSTUSEST 
 

Plasttoodete ülemaailmne tootmine on alates 1950. aastast märkimisväärselt kasvanud 

(joonis 1.1) ning  2013. aastal toodeti maailmas 299 miljonit tonni plasttooteid, millest 

Euroopas 57 miljonit tonni [11]. 

 

 

Joonis 1.1. Plasttoodete tootmine maailmas ja Euroopas 1950.–2013. aastani. Allikas: 

[11] 

 

Plastitööstustes töötab Ameerika Ühendriikides pea 900 000 töötajat [12]. Suurbritannias 

oli 1990. aastate lõpus trükitööstus üks suuremaid töötlevaid tööstuseid, pakkudes 1200-s 

ettevõttes tööd umbes 170 000 inimesele [7].  

 

Eestis on 1997. aastal moodustatud Eesti Plastitööstuse Liit, kuhu kuulub 35 ettevõtet. 

Ettevõtted tegelevad plasttoodete ja selle sarnaste toodete tootmise, turustamisega ning alla 

viie ettevõtte tegeleb kilepakendite trükkimisega [13]. Eestis on töötlevas tööstuses 

perioodil 2000–2008 hõivatud järjepidevalt üle 100 000 inimese ning üldjoontes kasvab. 

Töötlevast tööstusest kummi- ja plasttoodete tootmises on hõivatud alla 1% töötajatest 

(tabel 1.1) [14]. 
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Tabel 1.1. Hõivatud töötajad tööandja liigi ja tegevusala (EMTAK 2008) järgi aastate 

lõikes [14] 

Tegevusala 

(EMTAK 2003) 
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Töötlev tööstus, 

hõivatud tuhat 
129,2 134,1 128,2 134,1 140,9 139,5 136,4 134,8 138,5 

Töötlev tööstus, 

hõivatute 

osatähtsus, % 

22,6 23,2 21,9 22,6 23,7 23,0 21,1 20,6 21,1 

Kummi- ja 

plasttoodete 

tootmine, 

hõivatud tuhat 

2,4 1,9 1,2 2,5 3,6 2,9 4,7 5,5 5,6 

Kummi- ja 

plasttoodete 

tootmine, 

hõivatute 

osatähtsus, % 

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

 

Kemikaalide, keemia- ja plasttoodete tootmine on üldjoontes kasvanud ka Eestis (joonis 

1.2), välja arvatud majanduslanguse perioodil 2009–2010 [15].  

 

Joonis 1.2. Kile- ja plasttoodete tootmine aastate lõikes tonnides. Allikas: [15] 
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2. KEEMILISED OHUTEGURID TRÜKITSEHHIS 

 

2.1. Kemikaalide üldolemus 

 

Keemilised ohutegurid on ettevõttes käideldavad kemikaaliseaduse §5 lõikes 1 määratletud 

kemikaalid, mis oma omaduste pärast võivad kahjustada tervist, keskkonda või vara [16].  

 

Maailmas on sünteesitud paar miljonit keemilist ainet, millest umbes 7000 on mürgised, 

kuid sagedamini kasutatavate tööstuskemikaalide hulka kuulub umbes 5000 erinevat ainet, 

mis võivad saastada töökeskkonda või põhjustada töötajatel tervisekahjustusi. Arvatakse, 

et igal aastal on lisandunud turule ligi 1000 uut kemikaali Kemikaalisaaduste laialdasema 

rakendamise tulemusena eraldub töökeskkonda üha rohkem kahjulikke aineid, mis 

suurendab allergiliste reaktsioonide teket [17–18]. 

 

Euroopas registreeriti 2001. aastal 12 Euroopa Liidu liikmesriikides 31 945 uut 

kutsehaigestumisjuhtu, mis teeb rahvastikuandmete järgi 48 haigestumist meeste ja 22 

haigestumist naiste seas 100 000 töötaja kohta. Kutsehaigustest 14% moodustasid 

nahahaigused, millest enamus (88%) olid seotud kokkupuutest kemikaalidega. 

Närvisüsteemihaigusi registreeriti 8%, millest 2% olid seostud orgaaniliste lahustitega. 

Hingamiselundite haigustest 36% oli põhjustatud orgaaniliste lahustite poolt. Tulemused 

näitavad uuenduste tegemise olulisust. Samas on oluline meeles pidada asjaolu, et kõiki 

kutsehaigusi ei registreerita. Üheks põhjuseks võib olla töötajate teadmatus käsitletavate 

kemikaalide ohtlikkusest. Sellest võib järeldada, et seos ohtlikke kemikaalide kasutusega 

töökeskkonnas on alahinnatud [4]. Eestis diagnoositi 2013. aastal 191 töötajal 434 erinevat 

tööst põhjustatud haigust, millest kolm oli haigestumine allergilisse kontaktdermatiiti, mis 

olid seotud kokkupuutest kemikaalidega [19].  

 

Kokkupuude kemikaalidega põhjustab ka surmajuhte. 1998. aastal Soome Töötervishoiu 

Instituudi poolt läbiviidud uuringust selgus, et ligi 32 miljonit töötajat on tollase Euroopa 

Liidu liikmeriikidest eksponeeritud kantserogeensetele ainetele ning nendest tingitud 

kasvajatesse sureb igal aastal 35 000–45 000 töötajat [4]. 
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Kemikaalid võivad esineda gaasina, vedelikuna, auruna, tolmuna, uduna ning tahkete 

ainetena, mille mõju võib olla nii äge (lühiajaline) kui krooniline (pikaajaline). Toime on 

äge pärast lühiajalist kokkupuudet ning krooniline pärast korduvat kokkupuudet 

kemikaalidega [18]. Kemikaalidega kokkupuude võib olla otsene ja kaudne ehk naha ja 

hingamisteede kaudu [2]. Ameerika Ühendriikides on erinevates töövaldkondades 

ohustatud rohkem kui 13 miljonit töötajat kemikaalide sattumisest nahale. Kemikaali 

nahale sattumine võib põhjustada ärritust, kuid peale ärrituse ka naha värvi muutust, 

kuivust, põletust, lõhenemist ja armistumist. Kemikaalide sattumine organismi läbi naha 

võib tekitada kahju ka maksale, neerudele, põiele või mõnele muule organile, samuti 

immuunsus- ja närvisüsteemile [20]. 

 

Keemiline aine kutsub organismis esile inimese tervist kahjustava reaktsiooni. Korduval 

kokkupuutel sama ainega võib see põhjustada ülitundlikkust ehk allergiat [21]. Allergia 

teket inimestel on soodustanud kemikaalitootmise pidev kasv ja ümbritseva keskkonna 

saastumine, mistõttu ollakse vastuvõtlikumad väliskeskkonna mõjutustele. Korduv 

kokkupuude ärritava ainega võib põhjustada kontaktdermatiiti. Allergilist löövet nahal võib 

põhjustada ka formaldehüüd. Plastmassi kuumtöötlemisel võib õhku eralduda ärritavaid 

aineid, mis põhjustavad töötajail raskendatud hingamist, nohu, tööst põhjustatud astmat 

[22]. Tihti on töötajad mõjutatud mitme erineva kemikaali või ka teiste ohutegurite 

kombinatsioonist, mistõttu ka haiguspilt tihti on keeruline [2]. 

 

Taanis viidi esmakordselt 1995. aastal läbi riiklik uuring, mille eesmärgiks oli analüüsida 

erinevate kemikaalide kasutamist töökeskkonnas. Uuringu käigus kontrolliti 1448 ettevõtet 

ning neis registreeriti 13 000 erinevat kemikaali. Kemikaalid jagati ohtlikkuse alusel 36 

kategooriasse, millest 18 olid neurotoksiinid, 17 reproduktiivtoksilised, 12 allergeensed ja 

seitse kantserogeensed. Tulemused aitasid kasutusele võtta meetmed ohtlike kemikaalidega 

kokkupuute vältimiseks [23].  

 

Orgaanilised lahustid on kõige levinumad tööstuskemikaalid, millest hulgaliselt leidub ka 

trükitööstuse töökeskkonna õhus. Jaapanis läbi viidud uuring näitas, et orgaanilised 

lahustid moodustasid trükkimisel 10,2% ja pesemisel 30,2% töökeskkonna õhus mõõdetud 

kemikaalidest. Tolueeni järel (64%) oli printimisel tavakasutuses etüülatsetaat (59%) ja 

isopropanool (53%) [24]. 
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Tihti puudub trükitööstustes teave tööga seotud haiguste kohta. 2010. aastal küsitleti 20-st 

erinevast Ghana trükitööstusest 200 töötajat, et välja selgitada, millised on peamised tööst 

põhjustatud haigused. Vastanutest 58,5%-l esines kontaktdermatiiti (põletik nahal), 13,0% 

astmat. Kõige sagedam põhjus tööõnnetuse tõttu haiglasse pöördumiseks olid aga 

vigastused kokkupuutes trükimasina liikuvate osade (31,5%) ja teravate servadega (16,5%) 

[25]. Kontaktdermatiiti haigestumine on levinud ka Nottinghamhire’i trükitööstuste 

töötajate seas. Kuigi 91,0% neist kannab kaitsekindaid, on 49,0% trükkimisega tegeleval 

töötajal esinenud nahaprobleeme [7]. 

  

Siseõhus on mõõdetud sadu erinevaid ärritava toimega ühendeid. Decharat on oma artiklis 

refereerinud, et trükitehase töötajad puutuvad kokku erinevate kemikaalidega, mis 

sisaldavad erinevaid komponente, nagu diklorometaan, isopropanool, 1,1,1-trikloroetaan ja 

etanool, mis on lenduvad orgaanilised ühendid [26–27]. Töötajad hingavad pidevalt 

lahustite ja puhastusvahendite aure sisse, põhjustades töötajatel lisaks silmade ärrituse, 

pearingluse, peavalu, iivelduse ja peapöörituse ka otsesel kokkupuutel nahaärritusi, 

pikaajalisel kokkupuutel neeru, närvisüsteemi, hingamiselundite kahjustusi, teatud määral 

siseorganite kahjustusi, põhjustades koordinatsioonivõime langemist. Orgaaniliste lahustite 

poolt tervisemõju on alati individuaalne ja sõltub kokkupuute tasemest ja ajast [8].  

 

Tais viidi läbi uurimus, mille eesmärgiks oli välja selgitada trükitehase töötajate 

käitumuslikud tegurid ja sotsiaal-majanduslik olukord tulenevalt oma ametikohast. 150 

töötajaga 16-st erinevast trükitehasest viidi läbi intervjuud, millest selgus, et töötajatel, kes 

viisid läbi trükiprotsessi, esines ägedaid sümptomeid, nagu näiteks pearinglus, unisus, 

silmade ärritus, peapööritus, nohu, õhupuudus, köha, pigistustunne rinnus, iiveldus, 

oksendamine, astma ägenemine, naha allergiline reaktsioon ja nägemishäired. Suitsetamine 

ja alkoholi tarbimine ei olnud seotud eelnevate sümptomite suurenenud levimusel. Seos 

leiti pigem isikukaitsevahendite ja töökorralduse vahel. Töökohtadel, kus oli lokaalne 

ventilatsioonisüsteem ja töötajatel hingamisteede isikukaitsevahendid, oli sümptomite 

levimus väiksem. Samuti mõjutas sümptomite teket tööaja kestus päevas ja nädalas [27]. 

 

Miljonid inimesed maailmas puutuvad tööalaselt kokku erinevate värvidega, kuid vähe on 

teada, kuidas võivad värvid mõjutada tervist. Indias viidi läbi uuring, et välja selgitada, 

milline on inimeste teadlikkus ja suhtumine värvidesse. Intervjuus osales 142 

värvimisüksuse töötajat. Kui osalenutelt küsiti, kas värvid võid mõjutada organismi, 
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teadsid kõik, et värvid võivad põhjustada nahaärritusi, kuid nad ei olnud teadlikud, et 

värvid võivad mõjutada ka teisi kehaosi. 51,0% osalenutest arvasid, et värvid võivad 

mõjutada ka kopse. 73,0%-le töötajatest on läbi viidud ohutusalane koolitus, kuidas ohutult 

värve käsitseda, kuid vähesed on saanud konkreetseid juhiseid. Uuringust selgus, et 34,0% 

osalenutest kasutas töötamise ajal kummikindaid. Leiti, et töötajatele tuleb teha rohkem 

teavitustööd ning isikukaitsevahendite kandmise vajalikkust töö ajal [28]. 

 

Kemikaalidega kokkupuude on sõltuvalt indiviidist erinev, sest see sõltub kokkupuute 

ajast, kontsentratsioonist ning kemikaali sisaldusest. Seetõttu teeb see keeruliseks 

regulatiivsete programmide tegemise. Samuti on raske määrata mõnede keemilistes 

ühendites olevate ainete kontsentratsioone, sest tihti on kogus käsitletud ärisaladusena, 

seega on raske määrata kindlaid norme. Seega vajavad regulatsioonid ja tööstused 

vahendeid, et kiirelt, kvantitatiivselt ja mõistlikult täpselt hinnata inimeste kokkupuudet 

võimalikult suure hulga kemikaalidega. Viimastel aastatel on kemikaalide riskianalüüs, 

riskijuhtimine ja kemikaaliregulatsioon muutunud. Regulatsioon, mis keskendus enne 

konkreetsele kemikaalile, on kujundatud üldisem lähenemisviis, et hinnata hulga erinevaid 

kemikaale. Üleminek kindlate ainete pealt kümnete tuhandete juurde esitab suuri 

väljakutseid [29]. Euroopa kemikaalikäitlust reguleeriva seadusandluse reform REACH 

(Registration, Evaluation and Authoriation of Chemicals ehk Kemikaalide 

Registreerimine, Hindamine ja Tunnustamine) seab kohustuse kemikaalitootjale 

kemikaalide ühtse hindamise ja käitlemise süsteemi [30].  

 

 

2.1.1. Trükivärvid 

 

Trükivärvid on vedelad või poolvedelad materjalide segud, mis koosnevad värvainetest, 

pigmendist, täiteainest, lahustest, sideainetest, kuivatusainetest. Samuti võivad 

trükivärvides olla trükise omadusi parandavad lisaained, mis annavad värvile läikivust või 

lihtsustavad ning kiirendavad värvimisprotsessi [31]. Trükivärve kasutatakse näiteks 

toiduainete pakenditel. Kuna toiduaine pakenditel olevad trükivärvid puutuvad vähemal 

või rohkemal määral kokku toiduainega või eraldub pakendilt toitu väikseid ja lenduvaid 

trükivärvide ja -lakkide koostisosi, ei tohi toiduainete pakendite trükkimisel kasutada 

tervisele ohtlikke trükivärve [32]. 
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Illinoisis on ettevõte, kes toodab dekoratiivseid pakendeid. Ettevõte oli teadlik, et 

tootmisprotsessi käigus eraldub töökeskkonda orgaanilisi ühendeid, mis võivad kahjustada 

töötajate tervist ja olla kahjulikud keskkonnale. 1988. aastal otsustas ettevõte käiku viia 

poliitika, mis vähendab ja kõrvaldab õhusaastet, ohtlike jäätmete teket. Ettevõte leidis, et 

tema kasutatavad seadmed, millel oli tindisüsteem, oli peamiseks ohuallikaks ning võttis 

kasutusele vee baasil toimiva süsteemi. Klientide poolt järgnes pärast uue süsteemi 

kasutuselevõttu pahameel, sest värvid ei olnud pakenditel enam samad, kuid ettevõte jäi 

endale kindlaks ning suutis 1996. aastaks vähendada orgaaniliste ainete levikut 10%-lt 

0,71%-ni. Samuti võimaldas uus süsteem jäätmete taaskasutamist ning vähendas 

tööjõukulu ettevalmistustöödeks [33].  

 

 

2.1.2. Osoon  

 

Osoon on gaasiline tugeva eristatava lõhnaga ohutegur, mis satub töökeskkonda 

trükimasinate intensiivse töö või seadme lekke ning rikke käigus. Osooni tervisemõju võib 

olla äge ehk kohene või krooniline. Ägeda kokkupuute toimel avalduvad siseruumides 

suure osooni kontsentratsiooni korral sümptomid nagu silmade, kopsude ja kõri ärritus. 

Kui osooni sisaldus on siseruumides üle 0,1 ppm, võib tekkida peavalu, mis leevendub 

paari minuti jooksul pärast värske õhu kätte minemist. Osooni pikaajaline toime avaldub 

kopsufunktsiooni toime vähenemisega. Californias tehtud uuringust selgus, et osooni 

esinemine ruumiõhus suurendas haigestumist ülemistesse hingamisteede haigustesse [34]. 

On leitud ka, et osoon soodustab enneaegset vananemist. Täpsemad osooni poolt 

põhjustatud tervisemõjud tulenevalt kontsentratsioonist ja ekspositsioonist ehk 

kokkupuutest ohuteguriga, on välja toodud tabelis 2.1. Meditsiinilised uuringud ei ole aga 

leidnud, et osoon põhjustab vähki või kopsuallergiaid, lootekahjustusi  [35–36]. 

 

Tabel 2.1. Osooni toksiline toime sõltuvalt kontsentratsioonist sissehingatavas õhus [36]: 

Osooni kontsentratsioon, ppm Ekspositsiooniaeg, h Mõju tervisele 

A 1 2 

0,01 -  lõhna tundmine 

0,1  -  kerge silmade, nina- ja kurguärritus 

0,1–0,25 2–5  peavalu, kuiv kurk 

0,3  2  kopsufunktsioonide nõrgenemine 
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Tabel 2.1 järg 

A 1 2 

Üle 0,6 2  valu rinnus 

1 1–2 kopsuärritus, köha, suur väsimus 

Üle 1,5 2  mälu halvenemine, köha 

9  - raske kopsupõletik 

11 0,25 kiire teadvuse kaotus 

50 0,5 eeldatavalt surmav 

 

Ühest uuringust selgus, et vabatahtlikud, kes olid eksponeeritud 0,5 ppm osoonile kolm 

tundi päevas, kuus päeva nädalas kokku 12 nädalat, näitasid ebasoodsaid muutusi 

kopsufunktsioonis. Teine aruanne näitas, et inimestel, kes olid eksponeeritud 1,5 ppm 

osooni kaks tundi päevas, vähenes 20% kopsude funktsiooni suutlikkus. Hilisemad 

uuringud on näidanud, et osoon võib põhjustada ka bronhide põletikku [37]. 

 

Ühes trükikojas uuriti kaheksa tunni jooksul iga kahe tunni järel õhukvaliteeti nii 

poolautomaatse kui automaatse protsessi juures. Tulemustest selgus, et osooni 

kontsentratsioon suurenes teiste lenduvate orgaaniliste ainete kontsentratsioonide 

suurenemisel, kuid automaatse protsessi juures oli osooni kontsentratsioon kaks kuni kuus 

korda kõrgem kui poolautomaatse protsessi juures. Lenduvate orgaaniliste ainete 

kontsentratsioon oli aga 2,5 korda automaatse protsessi juurest kõrgem. Lenduvatest 

orgaanilistest ainetest esines trükikojas isopropanooli, tolueeni, etüülbenseeni, atsetooni. 

Osooni tase oli 0,82–8,1 ja 2,4–16,2 ppm korda lubatust kõrgem, kuid lenduvate 

orgaaniliste ainete kontsentratsioon oli alla lubatud piirnormi. Osooni kontsentratsiooni 

vähendamiseks on olulisel kohal tõhusa ventilatsiooni toimimine [38].   

 

 

2.1.3. Formaldehüüd 

 

Ettevõtte töötajad puutuvad kokku ka formaldehüüdiga, mis satub töökeskkonda plastiku 

kuumtöötlemisel ja on tootmisprotsessis kõrvalproduktiks [39]. Formaldehüüd on värvitu, 

tugeva lõhnaga kemikaal, mis põhjustab Eestis kõige enam kutsehaiguseid. Formaldehüüd 

ärritab nahka ja limaskesti ning on nahapõletiku, nõgeslööve, nohu, bronhiidi, silmade 

sidekestapõletiku ehk konjuktiviidi, bronhiaalastma põhjustajaks [40]. Samuti on 

formaldehüüd ninaneelu-, kurgulae-, eesnäärme-, kopsu-, kõhunäärme ja neeluvähi ning 
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võimalik leukeemia põhjustaja [41]. Kokkupuute äge toime on silmade ärritus ja punetus, 

turse, hingamisteede ärritus, köha, iiveldus, krooniline toime aga nahaallergia [42].  

 

Kemikaalide sisaldust määratakse ppm (parts per million – kahjuliku aine osakeste arv 

miljoni osakese kohta) või mg/m3 (aine sisaldus milligrammides kuupmeetri kohta). 

Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuur (Occupational Safety and Health 

Administration – OSHA) määratles 1987. aastal formaldehüüdiga 8 tunnise kokkupuute 

tasemeks 3 ppm asemel 1 ppm. 1992. aastal muudeti standardit ning formaldehüüdiga 

kokkupuute piirnormiks määrati 0,75 ppm. [43].   

 

Tööstusharudes on formaldehüüdi sisaldus mõõdetud tavaliselt alla 1 ppm (1,2 mg/m3). 

Tikuisis ja teised viisid 1995. aastal Kanadas läbi uuringu, kus hinnati termilise lagunemise 

tooteid ja kokkupuudet formaldehüüdiga kaheksa tunni jooksul. Katse viidi läbi 

operaatoritega, kellel on formaldehüüdiga suurim kokkupuute võimalus. Pärast 

kaheksatunnist andmete kogumist ja mõõtmist koguti kokku proovid. Kõikide proovide 

puhul olid formaldehüüdi tasemed alla 0,12 mg/m3 [39]. 

 

Kui formalehüüdi sisaldus õhus on 0,1 ppm, võivad mõnel inimesel tekkida vesised 

silmad, põletustunne silmades, ninas ja kurgus, köha, vilistav hingamine, iiveldus ning 

nahaärritus. 1980. aastatel näitasid laboratoorsed uuringud, et pikaajaline toime 

formaldehüüdiga võib põhjustada nina vähki rottidel. See leid tõstatas küsimuse, kas 

formaldehüüd võib vähki põhjustada ka inimestel. Sellest ajast on mõned uuringud 

inimestel näidanud, et formaldehüüd põhjustab inimestel vähki ning on seetõttu 

rahvusvahelise vähiuuringute (International Agency for Research on Cancer –  IARC) 

alusel liigutatud inimesele ohtliku kantserogeenide hulka  [43]. 

 

Kantserogeensed kemikaalid on ained ja valmistised, mis sissehingamisel, läbi naha 

imendumisel või neelamisel võivad põhjustada haigestumist vähktõppe. Soomes puutub 

kantserogeenidega kokku igapäevaselt umbes 60 000 töötajat ning peamiselt 

diagnoositakse töötajatel kopsukasvajat. Töökeskkonna ohuteguritest põhjustatud 

vähkkasvajad moodustavad Soomes 2,5% kõigist diagnoositud kasvajatest. Ennetavateks 

tegevusteks on hästitoimiv ventilatsioon, suletud tehnoloogiliste protsesside kasutamine 

avatute asemel, sobivad ühis- ja isikukaitsevahendid [44]. 
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1981. aastal oli Ameerika Ühendriikides formaldehüüdile eksponeeritud 1,5 miljonit 

tööstustöölist. Viidi läbi kohortuuring, mis hõlmas 25 619 töötajat, kes puutusid 

töökeskkonnas kokku formaldehüüdiga ning alustasid tööd enne 1. jaanuari 1960. aastat. 

Kohortuuring kestis aastatel 1979 kuni 1994. Aastate jooksul koguti andmeid 

eksponeeritud aja, vähki haigestumise ja suremuse kohta. Tulemustest selgus, et keskmine 

kontsentratsiooni tase 8-tunnise tööpäeva jooksul oli 0,45 ppm, kuid see kõikus 0,01-st 

kuni 4,25 ppm-ni. Kõikidest kohortuuringus osalenutest ei olnud 17,5% formaldehüüdile 

oma ametikohal eksponeeritud; 4,7%  olid kunagi töötanud ametikohal, kus formaldehüüdi 

kontsentratsioon oli üle 2 ppm ja 22,6% ametikohal, kus kontsentratsiooni tase oli üle 4 

ppm. Sellest kohortuuringu järel leiti tõendeid, et formaldehüüdiga kokkupuude suurendab 

suremust ninaneelu vähki (põhineb vähesel arvul), kuid mitte kõhunäärme-, aju, kopsu- või 

eesnäärmevähki [41]. Eelnevale uuringule tehti järeluuring, mille eesmärgiks oli välja 

selgitada leukeemia teket kokkupuutest formaldehüüdiga. Riskide hindamine aja jooksul 

näitas võimalikku seost formaldehüüdiga kokkupuute ja leukeemia tekkeks, kuid 1990. 

aastate keskpaigast on seos vähenenud ning puuduvad piisavad tõendid põhjusliku seose 

leidmiseks [45]. 

  

 

2.1.4. Puhastusvahendid 

 

Ka puhastusvahendid võivad sisaldada kemikaale. Bostonis läbiviidud uuringus kinnitas 

49-st uuritavast (koristajast) 94,0% kokkupuudet kemikaalidega. Uuringus osalejatest 

esines 78,0% puhastusvahenditega kokkupuutumisest vähemalt üks sümptom: peavalu, 

sügelev nahk, silmade ärritus [46]. Rahvusvahelise Teadusuuringute Nõukogu sõnul on 

kemikaale sisaldatavate puhastusvahendite ägedat mõju tervisele uuritud vähem kui 20% 

ning alla 10% on uuritud puhastusvahendite kroonilist ja mutageenset mõju tervisele. 

Enamasti on uuritud puhastusvahenditest vaid ühte kemikaali ning ei ole hinnatud 

kombineeritud ohtu, mis viitab selliste uuringute vajalikkusele [47].  

 

Puhastusvahendites leidub lenduvaid orgaanilisi aineid. Ühest uuringust, milles uuriti 

gaaskromatograafi abil 25 toote (nii tööstusliku kui koduste puhastusvahendite) sisaldust, 

leiti, et peamine sisalduv aine, mida puhastusvahendites leidus, oli etanool (19%) [48]. 
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2.1.5. Etanool  

 

Etanool on tuntud kui alkoholijookides sisalduv osa, kuid tänapäeva tööstuses kasutatakse 

etanooli paljude protsesside juures. Etanooli sisaldavad paljud trükivärvid. Kokkupuude 

etanooliga võib olla õhukaudne (sissehingamisel) või otsene (kontakt nahaga). Selle aine 

ülemäärases koguses sissehingamine ja aurudes viibimine võib põhjustada erinevaid 

terviseprobleeme. Inimeste lühiajalist kokkupuudet etanooliga on palju uuritud. Ühes 

uuringus olid viis vabatahtlikku nõus viibima ruumis, kus etanooli kontsentratsioon oli 

kuue tunni vältel 5000 ppm kuni 10 000 ppm. Vabatahtlikel tekkis köha, silmade ja nina 

ärritus, mis kadusid mõne minuti jooksul pärast katse lõppemist [49].  

 

Etanooli äge lühiajaline sissehingamine võib põhjustada peale silmade ärrituse ka naha 

ärritust. Etanool kuivatab nahka ning võib põhjustada naha punetust või ville. Äge 

etüülalkoholimürgistuse teke naha kaudu on ebatavaline, kuid seda on raporteeritud. 

Kontaktdermatiiti on samuti tuvastatud. Etanooli krooniline (pikaajaline) sissehingamine 

võib põhjustada peavalu ja uimasust [49]. Lisaks võib kokkupuute järel tekkida ka  

peavalu, uimasus, nõrkus, narkoosis olemise tunne, maksakahjustused [50].  

 

 

2.1.6. Etüülatsetaat 

 

1979. aastal tehtud õhu analüüsist selgus, et trükiruumides on etüülatsetaadi, etanooli ja 

isopropanooli kõrge kontsentratsiooni tase [51]. Etüülatsetaat on värvitu vedelik, mida 

leidub trükivärvides. Lühiajalise kokkupuute järel kutsub etüülatsetaat esile silmade, nina 

ja kurgu ärrituse, millele võib järgneda peavalu, iiveldus, oksendamine, unisus ja 

teadvusetus. Pikaajaline kokkupuude võib põhjustada maksa, südame ja neeru probleeme, 

kopsukahjustusi, silmanägemise hägustumist, korduv kokkupuude naha ärritusi. Aine 

kantserogeensed ehk vähki tekitavad omadused ei ole aga teada [52].  

 

 

2.1.7. Isopropanool 

 

Orgaanilised lenduvad ained on peamised kesknärvisüsteemi häirete ning selle funktsiooni 

languse põhjustajad. Üheks selleks on ka isopropanool, mis mõjutab kesknärvisüsteemi ja 
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ärritab limaskestasid. 1990. aastal selgus uuringust, et trükitööstuses, kus isopropanooli 

tase oli 6–36 ppm, esines töötajatel kaebuseid limaskestade ärrituse, peavalu ja väsimuse 

osas [53]. 

 

Norras uuriti seitsme trükitööstuse töötajate kokkupuudet orgaaniliste lenduvate ainetega. 

Uurimine viidi läbi kahe kuu jooksul, mil igas trükitööstuses koguti viie kuni 10 päeva 

jooksul õhuanalüüse. Analüüsid võeti nii lühiajaliselt pesemisprotsessi toimimise ajal kui 

ka kogu päeva vältel iga töötaja juurest isiklikult kasutades dosimeetreid, pumpasid ja 

söetorusid. Iga trükitööstus erines teistest ruumide suuruse, ventilatsiooni, 

pesemisprotseduuri ja värvide kasutamise osas, kuid kõikides tuvastati isopropanooli. 

Isopropanooli ekspositsioonitase varieerus tulenevalt töötaja töökohast ja tööst 0,8±100 

ppm vahel, kuid oli kõrgem automaatsete ja uuemate seadmete pesuprotsessi ajal. Samuti 

leiti, et kasutatavate seadmete tüüp mõjutab ekspositsiooni. Uuringu teostajad on leidnud, 

et raske on hinnata üldiselt orgaaniliste ühendite ekspositsiooni, seda tuleks teha igas 

ettevõttes eraldi [53]. 

 

Ameerika Ühendriikides uuriti alates 1980. aastast nelja trükitöökoja ettevõtte 240 töötajat. 

Töötajaid uuriti kokku kuus aastat, mil iga osaleja läbis arstliku kontrolli, käitumuslikud 

katsed ning andis vere- ja uriiniproovid. Orgaaniliste ainete tuvastamiseks tehti 

gaaskromatograafiga õhuanalüüs. Tulemustest selgus, et üheks peamiseks komponendiks 

trükikojas oli isopropanool, mille keskmine kontsentratsioon tööpäeva jooksul oli 302 

ppm. Arstliku läbivaatuse käigus ei leitud kõrvalekaldeid ega tervisehäireid. Seda võis 

põhjustada lühike töötajate kokkupuute kestus, erinevate lahustite ja segude kasutamine 

[54].  

 

 

2.1.8. Stüreen  

 

Stüreen on aromaatne lahusti, mida kasutatakse laialt erinevates tööstustes. Stüreeni esineb 

alati plastitööstuses. Keskmine töötajate kokkupuude stüreeniaurudega tootmises on 

tavaliselt alla 20 ppm (85 mg/m3). Tavaliselt on antud kontsentratsiooni ületamine 

võimalik siis, kui seadmetes on lekked või seade on katki. Aastatel 1962–1976 läbiviidud 

uuringust selgus, et keskmine kokkupuute tase oli töötajate töökohtadel alla 10 ppm  [55]. 
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Kroonilise kokkupuute järel võib stüreen mõjutada kesknärvisüsteemi. [56]. Selgitamaks 

välja stüreeni mõju organismile, on tehtud loomadega katseid. Äge kokkupuude stüreeni 

aurudega on loomadel põhjustanud naha, hingamisteede ja silmade ärritust. Otsese kontakti 

puhul on stüreen põhjustanud loomadel erüteemi ehk nahakahjustust. Kokkupuutudes 

kontsentratsiooniga 1300 ppm, tekkis merisigadel nõrkus ja tasakaaluhäired, pärast 

kokkupuudet 2500 ppm 10 tunni jooksul teadvuse kadu. Peamised patoloogilised leiud olid 

loomadel tõsine kopsuärritus, verejooks ja turse. Pikaajalise kokkupuute järel võib stüreen 

põhjustada nahal ville [55].  

 

Inimestel võib stüreen põhjustada subjektiivseid sümptomeid kokkupuutes 

kontsentratsiooniga 10–100 ppm (43–426 mg/m3). Inimestel võivad tekkida silmade, kurgu 

ja hingamisteede ärritused. Kokkupuude üle 100 ppm võib põhjustada ägedat silmade 

limaskestade ärritust, hingamisteede ärritust. Plastitööstuse töötajatel on seostatud 

stüreeniga kokkupuudet ka kroonilise bronhiidi ja kopsuhaiguste tekkel. Mitmed töötajate 

seas tehtud uuringud on näidanud, et stüreen võib põhjustada ka kesknärvisüsteemi häireid, 

depressiooni. Sümptomid, nagu näiteks nõrkus, peavalu, väsimus, halb enesetunne, 

iiveldus ja peapööritus on esinenud siis, kui stüreeni sisaldus õhus on üle 50 ppm (213 

mg/m3) [55]. 
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3. KEMIKAALIDE RISKI SUURENDAVAD OHUTEGURID 

 

3.1. Füüsikalised ohutegurid 

 

3.1.1. Müra  

 

Töötajad puutuvad kokku peale keemiliste ohutegurite ka teiste ohuteguritega, peamiselt 

kõrge müra tasemega. Keskkonnast tulenevate faktorite mõju töötajate tervisele nõuab 

palju teadmisi ning uuringuid. On teada, kuidas mõjutavad toksilised ained individuaalselt 

tervist, kuid teadmata on ainete kombinatsioonide mõju. Umbes 30 miljonit inimest 

Euroopas puutub töökeskkonnas kokku müraga, mis kahjustab nende kuulmist ning umbes 

10 miljonit inimest puutub kokku tööstuskemikaalidega nagu näiteks solvendid, rasked 

metallid ja lämmatavad ained. Arvestatav protsent nendest inimestest puutub 

kemikaalidega kokku mürarikkas töökeskkonnas. Müra mõju tervisele on palju uuritud, 

kuid kemikaalide mõju tervisele mürarikkas keskkonnas mitte. Arvatakse, et nende 

koosmõju on suurem ning tervisemõju risk samuti suurem. Uuringuid on vaja rohkem, sest 

puuduvad standardid kombineeritud riskide osas [57]. 

 

On teada, et müra põhjustab kuulmislangust, kuid mõned artiklid viitavad ka sellele, et 

kokkupuude orgaaniliste lahustitega mürarikkas keskkonnas soodustab kuulmislanguse 

teket. Koreas uuriti audiomeetria ja intervjuudega 30 072 erinevates tööstustes töötavaid 

töötajaid. Uuringust selgus, et töötajatel, kes puutusid lisaks kõrgele mürale kokku ka 

orgaaniliste lahustite (tolueen, isopropüül alkohol, ksüleen) ja raskemetallidega, oli 

kuulmine nõrgem kui töötajatel, kes puutusid kokku ainult müraga [58]. Seda kinnitab ka 

uurimus, mis viidi läbi Egiptuses  2010. aastal. Uuringust selgus, et töötajad, kes puutusid 

lisaks mürale töökeskkonnas kokku ka erinevate orgaaniliste lahustitega, esines rohkem 

kuulmislangust [59]. Viimasest uuringust ei selgu, milliste orgaaniliste lahustitega tegemist 

oli.  

 

2006. aastal viidi läbi uuring müra ja tolueeni koosmõju kohta. 58 töötajat puutusid kokku 

nii tolueeni kui müraga (78,6–87,1 dB(A)), 58 töötajat ainult müraga (83,5–90,1 dB(A)) 
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ning 58 olid kontoritöötajad. Uuringu läbiviimisel intervjueeriti töötajaid, viidi läbi 

tervisekontroll ja tehti audiomeetrilised testid. Tulemustest selgus, et kuulmise kahjustus 

suurem grupis, kus puututi kokku nii müra kui tolueeniga (86,2%), kui ainult müraga 

kokku puutuvate töötajate seas (44,0%). Mitmemõõteline logistiline regressioonanalüüs 

näitas, et tolueen koos müraga põhjustab kuulmislangust 10,9 korda rohkem kui ainult 

müraga kokkupuutudes. Sellest saab järeldada, et tolueen suurendab kuulmislangust 

mürarikkas keskkonnas. Autorite sõnul tuleks solventide piirnormide väärtusi madalamaks 

viia [60].  

 

Müra koosmõju stüreeniga on uuritud rottidel, mil nad olid eksponeeritud erinevate 

stüreeni kontsentratsioonide ja müra tasemetega. Leiti, et sissehingatud stüreeni ja müra 

koosmõju kahjustas katselooma kuulmist ning kokkupuude ainult stüreeniga põhjustas 

kuulmishäireid vähem [61]. 

 

Pierre Campo refereeritud artiklis on kirjeldatud 1986. aastal Bergströmi ja Nyströmi poolt 

avaldatud tulemusi, kus 20 aasta vältel uuriti 319 Rootsi töötajat erinevatest ettevõtetest. 

Uuringu käigus kontrolliti regulaarselt töötajate tervist. Töötajatest 23,0% olid 

kokkupuutes kemikaalidega. Töökeskkonnas, kus puututi peale müra kokku ka 

kemikaalidega, kuigi müra tase oli madalam, esines kuulmishäireid rohkem. Vaatamata 

tehtud uuringutele, on need siiski piiratud, sest üksikasjalikult ei ole välja selgitatud 

kemikaali ekspositsiooni lisategureid nagu suitsetamine, alkoholi tarbimine, vananemine. 

Samuti erineb kemikaalide eksperimentaalne uurimine kvalitatiivsetest uuringutest [56]. 

 

Rottide peal on tehtud ka kolm uuringut hindamaks etüülalkoholide ja müra koostoimet 

nende käitumisele ja tervisele, kuid üheski uuringus ei täheldatud rottide käitumises ega 

tervises muudatusi. Loomkatsed ei näidanud etüülalkoholide ototoksilist toimet ega selle 

müraga koos mõju [62]. 

 

Kuulmiselundeid võib mõjutada ka tööaeg. Indias uuriti plastitööstuse töötajate 

kuulmistaset. Valimisse kuulusid viie erineva ettevõtte vabatahtlikud töötajad, kes ei 

puutunud kokku teiste ohuteguritega nagu orgaanilised lahustid. 50-st valitud töötajast 

moodustus kolm gruppi, millest esimeses grupis olid töötajad, kes töötasid päeval 

kaheksatunnises vahetuses kahetunnise puhkepausiga. Teises grupis olid töötajad, kes 

töötasid samuti päevases kaheksatunnises vahetuses, kuid ilma pausideta. Kolmandasse 
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gruppi kuulusid töötajad, kes töötasid viiel järjestikusel ööl 12-tunnistes vahetustes. 

Uuringu läbiviimiseks tehti küsitlus ja audiomeetria 16 tunni järel pärast viimast 

kokkupuudet müraga töökeskkonnas. Uuringust selgus, et kõige parem kuuldelävi oli 

esimesel grupil ning kõige madalam kolmandal grupil. Samuti leiti, et töötamine öises 

vahetuses viiel järjestikusel tööpäeval kahjustab kuulmist vähem kui töötamine päevases 

vahetuses kuus päeva järjest [63]. 

 

 

3.1.2. Vibratsioon 

 

Füüsikalistest ohuteguritest üheks ohtlikumaks on vibratsioon, mille tekkepõhjuseks on 

tahke keha võnkumine. Vibratsiooni puhul eristatakse kohtvibratsiooni, mis kandub 

kindlale kehaosale (kätele, jalgadele), ja üldvibratsiooni, mis kandub kogu kehale. 

Kohtvibratsiooniga kokkupuute tagajärjel võib ilmneda vibratsioontõbi, mis väljendub käte 

väsimuses, valus ja külmakartlikkuses. Vibratsioontõbe soodustavad ka madal 

õhutemperatuur ja kõrge õhu niiskuse tase, sundasendis töötamine ning samal ajal 

keskkonnas olev müra. Üldvibratsiooniga kokkupuude põhjustab sageli tuima valu nimme-

piirkonnas ja jalgades ning soodustab kroonilist nimme-ristluuradikulopaatiat (närvivalu) 

[64]. 

 

Austraalias viidi 2008. aastal telefoni teel läbi uuring, millesse oli kaasatud 4500 erinevates 

tööstustes töötavat inimest. Uuringus osalejatelt küsiti, kas ja mil moel nad vibratsiooniga 

kokku puutusid. Küsimustele vastajatel paluti hinnata vibratsiooniga kokkupuute kestust 

ning milliste vibratsiooni põhjustavate seadmete või käsitööriistadega nad töötasid. Selgus, 

et vibratsiooniga puutus töökeskkonnas kokku 24,0% vastanutest. Uuringust selgus ka, et 

vastanutest, kes puutusid töökohal kokku vibratsiooniga, olid 43,0% ohustatud 

kohtvibratsioonist ning 38,0% üldvibratsioonist. Enim põhjustasid üldvibratsiooni 

suruõhuga töötavad tööriistad, nagu näiteks lihvijad ja trellid (73,0%) ning 

kohtvibratsiooni saed (69,0%). Leiti, et töötaja vanus, sugu, haridus, elukutse, sissetulek ja 

tootmisharu mõjutasid tõenäosust, et töötaja oli teadlik vibratsiooniga kokkupuutest [65]. 

 

Paljudest uuringutest on selgunud, et stüreenil on neurotoksiline mõju, kuid stüreen võib 

mõjutada ka vibratsiooni taju. On leitud, et kõrge kontsentratsiooniga stüreeniga 



25 

 

kokkupuutumine põhjustas ülajäsemetes vähenenud vibratsiooni taju. Tulemuste 

variatsiooni mõjutas viimase maksimaalse kokkupuute tase ja uuringus osaleja vanus [66].  

 

 

3.1.3. Mikrokliima 

 

Nõuetele vastava mikrokliima tagavad hea ja toimiv ventilatsioon, soovituslikele 

väärtustele vastav suhteline õhuniiskus, õhutemperatuur ja õhu liikumise kiirus. Inimese 

kehatemperatuur on keskmiselt 37 °C. Madala õhutemperatuuri korral väheneb füüsiline ja 

vaimne töövõime  ning suureneb õnnetuste oht. Füüsilise töö tegemisel võib 

kehatemperatuur tõusta. Et jätkata töötamist samal tasemel, peab olema keskkonna 

õhutemperatuur antud tööks sobiv. Kõrge õhutemperatuur põhjustab kehatemperatuuri 

tõusu  ning ebamugavust, mis väljendub suurenenud higistamisega. Takistub ainevahetus 

ja keha jahutamine. Samuti suurendab kõrge õhutemperatuur füsioloogilist pinget, 

vähendab tootlikkust ja tulemuslikkust. Lisaks võib kõrge õhutemperatuur põhjustada 

väsimust, ärrituvust, koordinatsiooni ja keskendumisvõime langust, kuumarabandust ning 

soodustada tööõnnetuste tekkimise riski [67–69]. 

 

Õhuniiskus mõjutab inimese soojusmugavust. Kuiv õhk soodustab limaskestade ja silmade 

ärritust, ainevahetushäireid, naha kuivust ning suurendab staatilise elektri tekkimist. Kõrge 

õhuniiskus põhjustab aga kiiremat väsimist, nõrkust, higi eritumise vähenemist. 

Tuuletõmbuses töötamine soodustab keha ebaühtlast jahtumist, mis võib põhjustada 

liigesehaiguste teket [18].  

 

Soovituslike töökeskkonna temperatuuride vahemikud sõltuvad aastaajast ning töö 

raskusastmest. Suhtelise õhuniiskuse ja õhu liikumise kiiruse kohta antakse soovituslikud 

väärtused. Töö raskusastme liigitamisel arvestatakse energiakulu töö tegemisel. 

Tööstusettevõtetes teisaldatakse erineva massiga raskusi, kuid trükiosakonnas on pidev 

liikumine ja üle 10 kg massiga toodete teisaldamine, sealhulgas raskuste tõmbamine ja 

lükkamine, mistõttu on tegemist raske füüsilise tööga, mis liigitub kategooriasse III. 

Sobiva mikrokliima hindamisel tuleb lähtuda standardist EVS-EN 15251:2007 

„Sisekeskkonna algandmed hoonete energiatõhususe projekteerimiseks ja hindamiseks, 

lähtudes siseõhu kvaliteedist, soojuslikust mugavusest, valgustusest ja akustikast“ [70]. 
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Tööstusettevõtetes võivad soojusmugavuse parameetrid jääda väljapoole tabelis 3.1 

esitatud normvahemikke ja soovitatavaid väärtusi, kuid see annab ülevaate, millised 

võiksid töökeskkonna soojusmugavuse tingimused olla. Sellisel juhul tuleb 

ülekuumenemise või -jahtumise ennetamiseks arvestdada eelkõige õige riietuse valikuga 

[70].  

 

Tabel 3.1. Soojusmugavuse parameetrite soovitatavad normvahemikud sõltuvalt töö 

kategooriast ja aastaajast [70–71] 

Tööde 

kategooria 

Külm aastaaeg 

õhutemperatuur, ˚C 
suhteline õhuniiskus, 

% 

õhu liikumise kiirus, 

m/s 

optimaalne lubatud optimaalne 
lubatud 

ülemine 

piir 

optimaalne, 

mitte üle 

lubatud, 

mitte 

üle 

alu-

mine 

piir 

üle-

mine 

piir 

alu-

mine 

piir 

üle-

mine 

piir 

alu-

mine 

piir 

üle-

mine 

piir 

Ia (kerge) 20 24 19 25 40 60 70 0,1 0,2 

Ib (kerge) 19 23 18 24 40 60 70 0,2 0,3 

IIa (keskmise 

raskusega) 
17 20 16 23 40 60 70 0,3 0,4 

IIb (keskmise 

raskusega) 
16 19 15 21 40 60 70 0,3 0,5 

III (raske) 15 18 13 19 40 60 70 0,4 0,6 

Soe aastaaeg 

Tööde 

kategooria 

õhutemperatuur, ˚C 
suhteline õhuniiskus, 

% 

õhu liikumise kiirus, 

m/s 

optimaalne lubatud optimaalne 
lubatud 

ülemine 

piir 

optimaalne, 

mitte üle 

lubatud, 

mitte 

üle 

alu-

mine 

piir 

üle-

mine 

piir 

alu-

mine 

piir 

üle-

mine 

piir 

alu-

mine 

piir 

üle-

mine 

piir 

Ia (kerge) 23 25 21 26 40 60 65 0,1 0,2 

Ib (kerge) 22 24 20 25 40 60 70 0,2 0,3 

IIa (keskmise 

raskusega) 
21 23 18 24 40 60 70 0,3 0,4 

IIb (keskmise 

raskusega) 
20 22 16 23 40 60 75 0,3 0,5 

III (raske) 18 20 15 22 40 60 80 0,4 0,6 

 

Kui arvestada standardist tulenevaid väärtusi, mis on esitatud eelnevas tabelis, on raske 

füüsilise töö korral külmal aastaajal optimaalseks õhutemperatuuriks 15–18 ˚C ja soojal 

aastaajal 18–20 ˚C. 
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3.1.4. Suitsetamine 

 

Uuringud on näidanud, et suitsetamine on kuulmislanguse riskifaktoriks töötamisel 

mürarikkas töökeskkonnas. Ka orgaaniliste lahustitega kokkupuude võib olla 

riskifaktoriks, eriti siis, kui samal ajal puututakse kokku müra, teiste keemiliste ainetega, 

alkoholi ja ravimite tarbimisega ning suitsetamisega [57]. Suitsetamisel eraldub samuti 

lenduvaid orgaanilisi aineid, mis on tervisele ohtlikud (toksilised). Vereuuringutest on 

leitud, et suitsetajatel on veres suurem benseeni ja tolueeni sisaldust. Samuti on leitud, et 

suitsetajate väljahingatavas õhus on rohkem stüreeni, etüülbenseeni. Kõik uuringud seda 

aga ei kinnita, seda just juhul, kui kokkupuude lenduvate orgaaniliste ainetega on madal. 

Riskide hindamisel on alati oluline arvestada, kas töötaja suitsetab [72].    

 

Austrias viidi läbi uuring, millest selgus, et uuringus osalejate väljahingatavas õhus oli 

266-st tuvastatud orgaanilisest ühendist üle 80 seotud suitsetamisega. Suitsetajate 

väljahingatavas õhus oli rohkem aromaatseid aineid, furaane ning atsetaataldehüüdi, 

krotonaldehüüdi (2-butanooli), propanaali ja akroleiini, mis kuuluvad sigaretisuitsu 

komponentide hulka. Ka butanaal ja formaldehüüd kuuluvad sigaretisuitsu komponentide 

hulka, kuid nende sisaldus suitsetajate väljahingatavas õhus oli isegi madalam kui 

mittesuitsetajate hulgas, mis on seletatav sellega, et töötajatel on üldiselt formaldehüüdiga 

kokkupuute tase töökeskkonnas kõrgem kui seda leidub sigaretisuitsus [73]. 

 

 

3.2. Psühholoogilised ohutegurid 

 

3.2.1. Töökorraldus  

 

Vahetustega töö on muutunud meie ühiskonnas oluliseks. Samas põhjustab vahetustega 

töö, sealhulgas töötamine öösiti väsimust, suurenenud unisust tööl olles, mis omakorda 

soodustab tööõnnetuste teket. Töötamine öösiti mõjutab ööpäeva rütmide protsesse, 

põhjustades unehäireid ning muutusi toitumusharjumustes [74]. Vahetustega töötamine, 

sealhulgas öises vahetuses ja kokkupuude kemikaalidega on kantserogeneesi soodustav 

mõju. Öösiti töötavad töötajad kannatavad une ja ärkveloleku, melatoniini ja 

reproduktiivsete hormoonide muutuste häirete all, mida arvatakse, et on soodustavaks 
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faktoriks rinnavähi tekkel. On leitud, et naissoost öötöötajatel esineb relatiivne risk 

rinnavähi tekkeks [75]. 

 

Tootmises on töö tihti monotoonne. Monotoonsuseks nimetatakse sellist tegevust, kus 

tööpäeva vältel tehakse järjepidevalt samu tööülesandeid ja –liigutusi. Selline töökorraldus 

võib viia terviseprobleemide tekkimiseni, eriti juhtudel, kus töö tegemine nõuab pidevat 

keskendumist ning kehalist pingutust. Peamised tagajärjed monotoonse töö teostamise järel  

on pinged lihastes ja psühholoogiliselt küljelt motivatsioonilangus ja stress [2].  

 

Stress on emotsionaalne pingeseisund, mis väljendub organismi füsioloogilise, 

emotsionaalse või käitumusliku reaktsiooniga. Füsioloogilised reaktsioonid on suunatud 

füüsilisele tegevusele. Lihastoonus suureneb, mistõttu suureneb ka higistamine, 

hingamissagedus, pulsisagedus ja vererõhk. Selle tagajärjeks on immuunsüsteemi 

muutused, lihasvalud ja füüsiline väsimus.  Emotsionaalsete reaktsioonide korral võivad 

tekkida kurbus, viha ja hirm. Emotsionaalsed reaktsioonid mõjutavad ka füsioloogiliste 

reaktsioonide mustreid. Stress vähendab ka kontsentratsioonivõimet [76]. Euroopa aruande 

kohaselt esines 2000. aastal Euroopas 29% naistöötajatest tööst põhjustatud stressi. Rootsis 

viidi 2009. aastal läbi uuring, kus 424 naistöötajat vastasid küsimustele tööst põhjustatud 

stressi kohta. Tulemustest selgus, et vastajatest 25% jaoks oli stressi põhjuseks suur 

vastutus ja pühendumus, 22% jaoks nende töötamise vähene mõju tööl, 10% esines stressi 

konfliktide tõttu [77].  

 

 

3.2.2. Tööõnnetused 

 

Tööõnnetuste tekkimisel on põhjuslik seos ka organisatsiooni juhtimisega seotud 

tegevustel. Enamus vigu on tingitud valest ettevõtte sisepoliitikast, ebapiisavast ohu 

indentifitseerimisest, ohutusjuhendite ja tööjuhiste puudumisest, ebakompetentsusest. 364-

st analüüsitud tööõnnetusest oli 23,0% põhjustatud organisatsioonipoolse ebaõnnestumise 

tagajärjel. 15,0% neist olid tingitud valest juhtimissüsteemist, 4,0% teadmiste puudumisest 

ja 4,0% kemikaalide valest käitlemisest. Kemikaalide käitlemisega kaasnevad 

tööõnnetused on põhjustatud tavaliselt sellest, et töötaja ei järgi tööjuhendeid. Samuti on 

tööõnnetuste tekkimise põhjuseks tööprotsessi vähene analüüs, mille käigus selgitatakse 

välja keemiliste ainete aktiivsus ning reageerimine omavahel ning toorainel [78].  
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Euroopa Liidu liikmesriikides (n=15) on kemikaalitööstustes tööõnnetuste arv alates 1995. 

aastast kuni 2005. aastani ligi 1/3 langenud (joonis 3.1). Andmed sisaldavad õnnetusi, mis 

on jätnud töötaja vähemalt kolmeks päevaks töölt kõrvale. Andmed on antud 100 töötaja 

kohta [79].   

 

 

Joonis 3.1. Tööõnnetuste esinemissagedus Euroopa Liidu liikmesmaades 100 töötaja 

kohta aastatel 1995–2005. Allikas: [79] 

 

2010.–2013. aastani raporteeriti Ameerika Ühendriikides plasti- ja kummitoodete 

tootmisharus hukkunute ja töölt puudumiste arv 100 täistööajaga töötavate kohta (tabel 

3.2) [80].  

 

Tabel 3.2. Hukkunute ja töölt puudumiste arv 100 täistööajaga töötajate kohta plasti- ja 

kummitoodete tootmisharus aastate lõikes [80] 

Õnnetusjuhtumid 2010 2011 2012 2013 

1. Hukkunute arv 10 8 12 11 

2. Juhtumid, mis sisaldavad töölt 

puudumist 
5,1 4,9 5,0 4,4 

 

Kuigi Euroopa Liidus ja Ameerika Ühendriikides on aastate jooksul tööõnnetusjuhtumite 

arv vähenenud, on Eestis tööõnnetuste arv viimasel kümnendikul näidanud tõusutendentsi, 

sealhulgas keemiatoodete tootmises. 2014. aastal registreeriti keemiatoodete tootmise 

tegevusalas 100 000 töötaja kohta 1353 tööõnnetust [81]. 
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3.3. Tööohutusalased meetmed 

 

3.3.1. Piirnormid 

 

Töökeskkonna keemiliste ohutegurite parameetrid ei tohi ületada piirnorme. Piirnorm on 

ohuteguri parameetri ajaühikus mõõdetud keskmine väärtus, mis kaheksatunnise tööpäeva 

(40-tunnise töönädala) jooksul töötajale mõjudes ei põhjusta tervisekahjustust [3]. 

Töökeskkonna keemiliste ohutegurite piirnormid on Eestis kehtestatud Vabariigi Valitsuse 

18.09.2001.a määrus „Töökeskkonna keemiliste ohutegurite piirnormid1“ (tabel 3.3) [82]. 

 

Tabel 3.3. Töökeskkonna keemiliste ohutegurite piirnormid [82] 

Aine 
Piirnorm 

Lühiajalise kokkupuute piirnorm 

või piirnormi lagi 

mg/m3 ppm mg/m3 ppm 

1. Etanool 1000 500 1900 1000 

2. Etüülatsetaat 500 150 1100 300 

3. Formaldehüüd 0,6 0,5 1,2 1 

4. Isopropanool 350 150 600 250 

5. Osoon 0,2 0,2 0,6 0,3 

6. Stüreen 90 20 200 50 

 

 

3.3.2. Kemikaalide ohutuskaardid  

 

Ohtlikul kemikaalil peab olema ohutuskaart, milles on selgelt eristatavad 16 alajaotust, mis 

annavad ülevaate,  kuidas kemikaali käidelda ning ohutusnõuded, et vältida või vähendada 

terviseriski [18]. Ohutuskaart peab sisaldama andmeid aine või ühendi füüsikalis-

keemiliste ja toksikoloogiliste omaduste kohta ning määratlema aine või ühendi 

kasutusalad, jäätmete utiliseerimise, keskkonna kaitsmise meetmed. Tuleb tõdeda, et 

paljude kemikaalide pikaajaline toime tervisele on teadmata. Tulenevalt sellest ei 

klassifitseerita paljusid ohtlikke kemikaale ohtlikeks ning nende etiketid ei ole varustatud 

õigete etikettidega [4]. 

 

Euroopasse turustatavatel kemikaalidel peab olema reeglitele vastav etikett, mis annab 

vajaliku teabe antud keemilise aine või ühendi käitlemisest tulenevatest ohtudest. Selleks 

kasutatatakse standardseid piktogramme, mis viitavad keemilise aine või ühendi riskidele. 
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Ohutuskaartides olevad riskilaused täidavad sõnalises mõttes kasutatavate piktogrammide 

tähendust [4].  

 

Kasutuses olevad ohusümbolid (joonis 3.2) muutuvad tulenevalt Euroopa Parlamendi ja 

Nõukogu 16.12.2008. aasta määrusest (EÜ) nr 1272/2008, et ühtlustada kogu Euroopas 

ainete ja segude klassifitseerimise ja märgistamise kriteeriume [30, 83]. Alates 1. juunist 

2015 kehtivad Euroopas ühtsed ohupiktogrammid (joonis 3.3) [84].  

 

 

Joonis 3.2. Ohusümbolid (kehtivad kuni 1. juunini 2015). Allikas: [83] 

 

 

Joonis 3.3. Ohupiktogrammid alates 1. juunist 2015. GHS01 – plahvatusohtlik; GHS02 – 

tuleohtlik; GHS03 – oksüdeeriv; GHS04 – rõhu all olev gaas; GHS05 – söövitav; GHS06 – 

surmav/mürgine; GHS07 – kahjulik/ärritav; GHS08 – terviseoht; GHS09 – keskkonnaoht. 

Allikas: [84] 
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Lisaks märgistusele muutuvad alates 01.06.2015. a. kemikaalide käitlemise riskilaused (R-

laused) ohulauseteks (H-laused), olles konkreetsemad ja põhjalikumad ning ohutuslaused 

(S-laused) muutuvad hoiatuslauseteks (P-laused) [30]. 

 

 

3.3.3. Nõuded töökeskkonnale  

 

Töökeskkonnas on oluline kemikaalide õige ladustamine. Kemikaalide ebaõige 

ladustamise korral võivad need kokkupuutudes reageerida ja tekitada erinevaid 

reaktsioone, nagu näiteks tulekahju ja mürgist auru [18]. Ohtlikud ained tuleb ladustada 

vastavalt ohtlike ainete ühtesobivusele [85]. 

 

Töötamiskoht peab olema kujundatud nii, et iga töötaja saaks oma tööasendit vabalt muuta 

ning tööülesandeid piisava liikumisvabadusega täita. Tööruumide liikumisteed peavad 

olema sellise suurusega ja vabad, et oleks tagatud jalakäijate ja sõidukite ohutu liiklemine 

[86]. 

 

Võimalusel peaksid tööstuslikud protsessid olema sellised, mis välistavad orgaaniliste 

ainete sattumise töökeskkonda, kuid trükitsehhis, kus toimub seadmete käsitsi pesemine, 

tuleb rakendada lisaks teisi meetmeid. Oluline on kasutada mehaanilist ventilatsiooni ning 

vajadusel ka kohtäratõmmet [49]. 

 

Ameerika Ühendriikide Keemia Nõukogu liikmed on keskendunud töötajate ohutuse, toote 

ja tööprotsessi turvalisusele. Ettevõtted annavad järjepidevalt ülevaate oma tegevustest. 

Kemikaalidega töötamisel on nendes ettevõtetes esmatähtis töötajate ohutus. Ettevõtetes, 

kus hoolitakse ja vastutatakse, on töötajate ohutus ligi kuus korda kõrgem kui keskmises 

Ameerika Ühendriikide tootmissektoris tervikuna ning kolm korda ohutum kui keemiaäri 

üldse. Alates 1990. aastatest on vigastuste ja haiguste esinemissagedus vähenenud 80,0%. 

2009–2013. aastatel oli volikokku kuuluvates ettevõtetes keskmiselt üks vigastus või 

haigus 100 töötaja kohta [87]. 
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3.3.4. Tervisekontroll 

 

Vastavalt sotsiaalministri 24.04.2003.a määrusele nr 74 „Töötajate tervisekontrolli kord“ 

kehtestatakse tervisekontrolli kord töötajatele, kelle tervist võivad töö käigus mõjutada 

määruse lisas 1 loetletud töökeskkonna ohutegurid või töölaad, mis võivad põhjustada 

tööga seotud haigestumisi. Töötaja tervisekontrolli suunamise aluseks on näiteks 

kokkupuude müra, vibratsiooni, öötöö, ohtlike kemikaalide ja neid sisaldavate 

valmististega, mis on hetkel märgistatud ohutunnusega Xi (ärritav), Xn (kahjulik), C 

(söövitav), T (mürgine) ja T+ (väga mürgine) või mis kuuluvad 1. ja 2. kategooria 

kantserogeenide või mutageenide hulka [88].  

 

Tööinspektsioon viis 2013. aastal läbi sihtuuringu „Ohtlike kemikaalide kasutamine“, mille 

eesmärgiks oli saada ülevaade, kuidas täidavad tööandjad ja töötajad mitmesuguste 

terviseohtlike kemikaalide käitlemist reguleerivaid õigusakte ja millised on peamised 

tööandja tegevused töötajate tervise kaitsmisel, töökeskkonna tervislikumaks muutmisel. 

Kokku külastati 65 ettevõtet. Tööinspektorid andsid hinnanguid ka töötajate 

tervisekontrolli korraldamisele arvestades ohtlike kemikaalidega seotud riski. Selgus, et 

vaid 6,0% kontrollitud ettevõtetest ei olnud see korraldatud [89]. 

 

 

3.3.5. Isikukaitsevahendid 

 

Üheks keemilistest ja füüsikalistest ohuteguritest põhjustatud tervisemõjude ja -

probleemide vähendamise või ennetamise võimaluseks on isikukaitsevahendite 

kasutamine. Viimastega peab töötajaid varustama tööandja, kui õnnetuse või haigestumise 

ohtu töökohas ei saa vältida ega piirata tehniliste ühiskaitsevahendite või 

töökorraldusabinõudega. Vabariigi Valitsuse 11.02.2000.a määrus nr 12 

„Isikukaitsevahendite valimise ja kasutamise kord“ sätestab töötajale isiklikuks 

kasutamiseks mõeldud isikukaitsevahendite ja varustuse valimise, kasutamise korra. 

Isikukaitsevahend peab vastama kaitsevajadustele, ei tohi põhjustada kandjale liigset 

koormust, peab töötajale sobima ning sobiks kasutamiseks kindlates tööoludes, vastates 

ergonoomilistele soovitustele ja nõuetele [90].  
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Et vältida kemikaalide kokkupuudet nahaga, tuleb korrapäraselt kanda sobivaid 

isikukaitsevahendeid (kaitsekindad, kaitseprillid, põlled). Kui orgaaniliste ainete 

kontsentratsiooni ei ole võimalik vähendada tehniliste abivahendite abil, tuleb kanda 

hingamisteede kaitsevahendit [49]. Tööinspektsiooni poolt läbiviidud sihtuuringust selgus, 

et 81,0% ettevõtetest olid olemas vajaliku kaitseomadustega kaitsevahendid, kuid 2,0% ei 

olnud sobivaid isikukaitsevahendeid tagatud [89]. 

 

Kokkupuutudes osooniga, on hingamisteede kaitsevahendi kandmine vajalik, kui osooni 

kontsentratsioon on kõrgem kui 0,5 ppm. Poolmaski tuleb kanda, kui kontsentratsioon on 

0,5 ppm, täismaski, kui 2,5 ppm. Õhu juurdevooluga respiraatorid on vajalikud, kui 

kontsentratsioon on üle 10 ppm [36]. 

 

Töötaja üldvibratsiooniga kokkupuute piirnorm on 8-tunnise tööpäeva jooksul 1,15 m/s2, 

kuid kui päevane kokkupuude üldvibratsiooniga A(8) ületab 0,5 m/s2, tuleb rakendada 

vibratsiooni mõju vähendavaid abinõusid. Kohtvibratsiooniga kokkupuute piirnorm on 8-

tunnise tööpäeva jooksul 5,0 m/s2, kuid kui see ületab juba 2,5 m/s2, tuleb rakendada 

vibratsiooni mõju vähendavaid abinõusid [91]. Üldvibratsiooni vähendamiseks on 

võimalus paigutada töökoha põrandale kummimatid, kanda paksu kummitallaga 

jalanõusid. Kohtvibratsiooni mõju vähendab vibratsioonikinnaste kandmine. 

 

Kui müra tase ületab töökeskkonnas lubatud piirnormi (85 dB(A)), tuleb müra 

summutamiseks kasutada isikukaitsevahendeid, milleks on kõrvatropid või -klapid. 2007. 

aastal viidi tootmistöötajate seas läbi uuring, milles osales 318 töötajat. Uuringu käigus 

tehti osalejatele audiomeetriline analüüs, viidi läbi intervjuu ja füüsiline test. Selgus, et 

kuulmiskaitsevahendeid ei kanta regulaarselt, sest neid peetakse ebamugavaks. Samuti 

segavad kuulmiskaitsevahendid suhtlemist. Usutakse ka, et kaitsevahendite kandmine 

suurendab õnnetuse riski [92]. 

 

Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis viidi 2010. aastal Estiko Plastar AS-i töötajate seas läbi 

uuring, milles uuriti isikukaitsevahendite alast teadlikkust ja väljaõpet. Tulemustest selgus, 

et isikukaitsevahendite kasutamise, hoidmise ja hooldamise alase väljaõppe on saanud 

68,2% osalenutest, kuid 15,2% ankeetküsitlusele vastanutest ei kasutanud 

isikukaitsevahendeid. Isikukaitsevahendite mittekandmise põhjuseks toodi välja, et 

isikukaitsevahendid segavad töötamist, on ebamugavad või ei ole isikukaitsevahendeid 
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vastajatele üldse väljastatudki. Seda, mis otstarbel isikukaitsevahendeid kasutatakse, teadis 

72,7% vastanutest. Tulemustest järeldati, et ettevõtte ohutuskultuuris on puudujääke [93]. 

 

 

3.3.6. REACH reform 

 

Praegune Euroopa Liidu kemikaalide käitlemist reguleerivad õigusaktid ei toimi nii nagu 

peaks, sest need ei taga efektiivset kaitset töötajatele. Õigusaktid on tihti üldised, 

keerulised ja vanad. Seepärast on Euroopas kasutusel uus kemikaalipoliitika 

(kemikaalialane seadusandluse reform) ehk REACH, mille eesmärgiks on edendada 

miljonite kemikaalidega töötavate töötajate tervist, vähendada tervisehäirete tekkimist ning 

saavutada iga kemikaali ohutu käitlemine selle igas etapis ja ühtemoodi kogu Euroopas 

[4].Selleks on reformis olulisel kohal kemikaalide hulga täpsem avaldamine. REACH 

süsteem käsitleb kõiki kemikaale ühtsete põhimõtete järgi andes nõuded kemikaalide 

klassifitseerimisele, märgistamisele, turustamise ja kasutamise kohta. Selle hulka kuuluvad 

ka ainete ja segude märgistamise ja klassifitseerimise muudatused, mis peaksid 

suurendama ja tõhustama kemikaalide ülevaadet [30]. 
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4. UURIMISTÖÖ MATERJAL JA METOODIKA  

 

4.1. Ankeetküsitlus  

 

Uurimistöö objektiks on plasttoodete tehas, kus tootmisprotsess koosneb kolmest etapist: 

kilepakendite tootmine, trükkimine, lõikamine. Kõikides protsessides eraldub orgaanilisi 

ühendeid, mis sisaldavad nii plast- kui värvikomponente. Kõige rohkem lendub õhku 

orgaanilisi ühendeid kilepakendite trükkimise protsessis, kuna värvidesse lisatakse 

lenduvaid orgaanilisi ühendeid nende kuivamise kiirendamiseks. Seadmete rikke korral 

eraldub töökeskkonda ka osooni ning teistest tööruumidest ka formaldehüüdi ja stüreeni. 

Kasutusel on erinevad etüülalkoholi baasil värvid, mille mõju töötaja tervisele ei ole teada. 

Seetõttu on  uurimistöö viidud läbi trükitsehhis. 

 

Uuritavateks oli plasttoodete tootmise tehase trükitsehhi personal. Sihtgruppi valiti 

töötajad, kes olid ohustatud erinevatele ohtlikele kemikaalidele ja olid trükitsehhis 

töötanud vähemalt pool aastat, tehes tööd 12-tunnistes vahetuses. Sihtgrupi moodustasid 

kõik 25 trükitsehhi töötajat. Uuringu läbiviimiseks oli nii tööandja kui ka töötaja nõusolek.  

 

Uurimistöö läbiviimiseks koostati ankeetküsimustik, mille aluseks oli rahvusvaheliselt 

valideeritud töökeskkonna küsimustik [94]. Ankeetküsimustikule vastamine oli 

vabatahtlik. Töötajatele tutvustati uuringu eesmärki ja aktiivse osalemise tagamiseks töö 

praktilist vajadust. Vastajate anonüümsus tagati sellega, et küsimustikud jagati kõigile 25-

le töötajale isiklikult töö koostaja poolt. Andmeid koguti ajavahemikus 02.02. 2015–

09.02.2015. Kuna töö toimub vahetustega, siis küsimustik kohandati vastavalt töötajate 

töögraafikule, andes neile aega vastamiseks kuni üks nädal. Täidetud ankeetküsimustikud 

suletud ümbrikus kogus uurija kokku neilt, kes olid tööl ka mitu järgmist tööpäeva. 

Töötajad, kes ei olnud tööl uurija trükitsehhis viibimise ajal, said täidetud ankeedid panna 

suletud ümbrikuga lukustatud kogumiskasti.  

 

Ankeetküsimustiku sissejuhatuses tutvustas töö teostaja uuringu eesmärki ja ülesandeid, 

kinnitades uuringus osalemise vabatahtlikkuse ja anonüümsuse printsiipe (lisa 1). 
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Küsimustikus kasutati nii kinniseid kui avatuid küsimusi. Kinniste küsimuste puhul oli 

uuritaval võimalik valida pakutavate variantide seast endale sobivaim vastusvariant: jah/ei 

ning Likert’i-tüüpi skaalal, kus iga vastusevariant tähistas kaebuse esinemist (näiteks 

hinnang „1“ tähistas kaebuse mitte esinemist, „2“ esines mõnikord aastas, „3“ esines 

mõnikord kuus, „4“ esines mõnikord nädalas ning hinnang „5“ viitas kaebuse iga 

päevasele esinemisele).  

 

Avatud küsimustele sai uuritav vastata vabas vormis. Ankeetküsitlus sisaldas küsimusi 

üldiste isikuandmete, mikrokliima tingimuste, müra ja vibratsiooni kohta, kemikaalidega 

kokkupuute kohta, isikukaitsevahendite olemasolu ning nende kasutamise, puhastamise ja 

hooldamise kohta, töökorralduse ja tervisehäirete kohta. Tulemuste statistiliseks 

töötlemiseks kasutati andmetöötlusprogramme Microsoft Excel 2013 ja SPSS Statistics 

22.0. Tulemustest arvutati üldsagedusnäitajad ja seoste analüüsimiseks kasutati Spearman’i 

korrelatsioonianalüüsi ning jah/ei vastuste korral Pearson’i analüüsi. Valimi gruppide 

võrdlemiseks kasutati 2-testi. 

  

Ankeetküsimustikust kogutud andmete keskmiste hinnangute saamiseks arvutati tulemuste 

aritmeetiline keskmine, kasutades valemit [95]: 

 

 ,                (4.1) 

 

kus  

x – parameetri aritmeetiline keskmine; 

n – parameetri esinemissagedus; 

x i – parameetri i- es arvväärtus. 

 

Sellise andmete töötlemisviisi abil sai lisaks üldisele hindamisele igat parameetrit eraldi 

hinnata. Hinnangud anti protsentuaalselt kõikidest loendatavatest ja mõõdetavatest 

väärtustest.  

 

Et leida arvväärtuste hajuvus, arvutati tulemustest standardhälve valemiga [95]: 

 

        ,            (4.2) 
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kus  on standardhälve;  

 – aritmeetiline keskmine; 

n – parameetri esinemissagedus; 

x i – parameetri i- es arvväärtus. 

 

Aritmeetiliste keskmiste erinevuse olulisuse hindamiseks kasutati statistilise hüpoteesi testi 

ehk Student’i t-testi. Statistilise olulisuse piiriks 95% tõenäosusega võeti p ≤ 0,05. 

 

 

4.2. Vaatlus 

 

Töökeskkonnast parema ülevaate saamiseks ning töökeskkonna kaardistamiseks viidi läbi 

vaatlus 04.02.2015 kell 18.00 kuni 20.00. Vaatlusprotokolli koostamisel võeti eeskuju 

Kristiina Koka diplomitöös „Ohutuskultuur Estiko Plastar AS-is“ kasutatud 

vaatlusprotokollist, mis kohandati käesoleva magistritöö jaoks sobivaks. Vaatluse käigus 

hinnati töökeskkonda ja selle ohutust; seadmete, töövahendite, materjalide ning 

kemikaalide asetust; töötamiskohtade arvu ja eripära, tööasendeid, tööliigutusi ja -võtteid; 

tööprotsessi; töövahendite kasutamist; kemikaalide kasutamist ja hoiustamist; 

isikukaitsevahendite kandmist. Vaatlus viidi läbi trükitsehhi kõikidel töökohtadel ning 

võimalusel küsitleti (vabas vormis) ka töötajaid, et teada saada, kui tõenäoline on 

töökeskkonnas erinevate ohutegurite esinemine. Protokoll, mille alusel fikseeriti 

vaatlustulemused, on lisas 3. Töötingimuste kaardistamise tulemusena sai 

töökeskkonnatingimusi detailselt kirjeldada. 

 
 

4.3. Mõõdistuste protsessi metoodika 

 

Uurija ja ettevõtte vahel on kokku lepitud erinevate parameetrite analüüs teadlikkuse 

suurendamise eesmärgil. Ettevõte on tellinud Terviseameti poolt nii õhu analüüse, kui ka 

töökeskkonna müra ja vibratsiooni mõõtmisi. Õhuanalüüsid on teostatud 2005., 2008., 

2009. ja 2014. aastal. Õhuanalüüsid on tehtud päevase töövahetuse ajal kella 11–16 vahel 

töötaja töötsoonis hingamiskõrguselt erinevate trükimasinate juures töötamisel (Finn-
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Flexo, Comex, Novoflex) või ruumi keskel 1,2 meetri kõrguselt. Ruumi plaan on esitatud 

lisas 4. Mõõtmiste ajal olid aknad suletud ning mehaaniline ventilatsioon töötas.  

 

Lenduvate orgaaniliste ühendite mõõtmisel koguti 2014. aastal õhuproov pumba abil 

aktiivsöetorule ning laboris toimus ühendite desorptsioon n,n-dimetüülformamiidiga. 

Lõppanalüüs tehti gaaskromatograafiga (GC/MS) mass-spektromeetria meetodil. Osooni 

kontsentratsiooni määramiseks töökeskkonna õhus kasutati indikaatortorusid ja lõpp-

analüüs tehti spektrofotomeetriga. Tegemist on Eesti Akrediteerimiskeskuse poolt 

tunnustatud meetoditega, mis on kasutusel Terviseameti laboris. Sarnase toimega ainete 

ekspositsioonist põhjustatava riski hindamiseks arvutati suhe vastavate ainete keskkonnas 

leiduvate keskmiste kontsentratsioonide ja nende ainete piirnormide vahel  (valem 4.3). 

Õhu analüüsid on tehtud ka 2005. 2008. ja 2009. aastal, kuid nendel aastatel tehtud 

analüüside metoodikad ei ole protokollides välja toodud.  

 

Mikrokliima parameetritest on tööandja 2013. aastal trükitsehhis mõõtnud statsionaarse 

mõõteseadmega õhutemperatuuri lamineerimisseadme juures. Mõõtmised viidi läbi 

ajavahemikus 07.01.2013–01.11.2013 ööpäevaringselt igas tunnis (vastavalt 10 minutit 

enne täistundi). 2014. aasta juulikuus teisaldati lamineerimisseade keevitustsehhi ning 

sellest ajast alates on kalibreeritud mõõteseadmega mõõdetud keevitustsehhis sama seadme 

juures õhu temperatuuri ja õhu suhtelist niiskust samuti iga tunni järel ööpäevaringselt.  

 

Müra mõõtmiseks kasutati 2014. aastal kalibreeritud müramõõtjat B & K MEDIATOR 

2238, nr. 2151946, ½ mikrofon TYPE 4188 nr. 2141509, eelvõimendiga ZC0030 ja 

müramõõtjat B & K 2250 Light, nr. 2645018, mikrofon TYPE 4189, nr. 2795161, 

eelvõimendiga ZC0032 nr. 7404. Mõõtmised on teostatud 155 cm kõrgusel põrandast.  

 

Vibratsiooni mõõtmiseks kasutati 2014. aastal kalibreeritud vibrokalibraatorit 

„Brüel&Kjær 4294“ nr 2646777 ja vibratsioonimõõdikut Brüel&Kjaer 4447 B (nr 610220) 

koos 3-teljelise kiirendusmõõdikuga tüüp 4515-B-002 (nr 2631783), millesse on sisse 

ehitatud kiirendusmõõdik tüüp 4-B (nr31828). Vibratsiooni mõõtmisel registreeriti 

vibratsiooni kiirenduse sageduse järgi kaalutud ekvivalentsed vibratsioonitasemed kolmel 

mõõteteljel (Z-teljel vertikaalsihis, X-teljel pingi pikisuunas ning Y-teljel ristsuunas) 

kindlatel keskmistel geomeetrilistel sagedustel. Vibratsiooni mõõtmised viidi läbi 

vibratsiooni põhjustavate allikate töötamisel (näiteks kahveltõstuki liikumine pinkide 
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läheduses). Teostati vähemalt kolm üksikmõõtmist 180 sekundi vältel. Kindlaks määrati ka 

üldvibratsiooni foon (kui kahveltõstuki liikumist ei toimunud). Tulemustest leiti keskmised 

väärtused ning arvutati keskmised üldvibratsiooni tasemed igas töökohas. Üldise 

vibratsiooni mõõtmiseks valiti neli mõõtepunkti, millest kaks asusid NOVOFLEXI liini 

paigalduspingist 2,5 meetri kaugusel ja kaks COMEXi liini paigalduspingist 2,5 meetri 

kaugusel.  

 

 

4.4. Kemikaalide riski hindamise metoodika 

 

Kemikaalide riskide hindamiseks kasutati Briti Standard (BS) 8800:2004 maatriksit (tabel 

4.1). Maatriksi järgi on määratud kahjulike riskide esinemise võimalikkus ja tagajärgede 

tõsidus. Riskid on jagatud tasemetesse I–V [96].  

 

Riskide suuruse hindamisel võeti arvesse ankeetküsitluse, vaatluse ja Terviseameti poolt 

läbiviidud mõõdistuste tulemusi. Samuti arvestati hindamisel ohutegurist tingitud 

võimalikku tervisekahjustuse ulatust. Riskihinde abil antakse soovitused vajalike abinõude 

rakendamiseks ja riskide vähendamiseks. 

 

Tabel 4.1. Riskitaseme määramine BS 8800 järgi [96] 

Esinemise 

tõenäosus 

Tagajärjed 

väheohtlik ohtlik eriti ohtlik 

Väga ebatõenäone 
vähene risk 

I 

vastuvõetav risk 

II 

kesmine risk risk 

III 

Võimalik, võrdlemisi 

ebatõenäoline 

vastuvõetav risk 

II 

keskmine risk 

III 

suur risk 

IV 

Tõenäone 
keskmine risk 

III 

suur risk 

IV 

talumatu risk 

V 

 

Vähene risk (I) tähendab, et oht tervisele on ebatõenäoline ja võimaliku tervisekahjustuse 

tagajärjed puuduvad või on tagasihoidlikud ning riski puhul ei vajata erilisi abinõusid. 

Vastuvõetav risk (II) tähendab, et oht tervisele on võrdlemisi ebatõenäoline kuid võimalik.  

Vastuvõetava riski puhul on oluline ohutusabinõude teadmine ja riskide järjepidev 

kontroll. Keskmise riski (III) puhul võib tervisehäire tekkimise tõenäosus ulatuda väikesest 
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kuni suureni ning vastavad abinõud tuleb rakendada pärast riski hindamist paari kuu 

jooksul. Suure riski (IV) puhul on tervisekahjustuse tõenäosus kas mõõdukas või suur ning 

tagajärg tõsine või mõõdukas. Taolised ohud nõuavad abinõude kiiret rakendamist ühe kuu 

jooksul. Talumatu risk (V) mõjub inimese tervisele suurelt nii tõenäosuse kui tagajärje 

raskusest ning enne riski maandamist ei tohi töid jätkata ega alustada [96].   

 

Mitme kahjuliku aine lubatud piirkontsentratsiooni ja mõõtmistulemuste alusel saab 

arvutada kahe kahjuliku aine koosmõju, mis ei tohi olla üle 1. Kui see on üle 1, on kogu 

segu toime kahjulik.  Arvutamiseks kasutati valemit, mis on kohandatud Terviseameti õhu 

analüüside raportites olevate tähistustega [18]: 

 

 C1/PN1 + C2/PN2 + ... +  Cn/PNn ≤ 1  (4.3) 

                         

kus 

Cn – n-kemikaali kontsentratsioon töökeskkonna õhus (mg/m3); 

PNn – n-kemikaali sätestatud piirkontsentratsioon töökeskkonna õhus (mg/m3). 
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5. UURIMISTÖÖ TULEMUSED 
 

5.1. Uuritava ettevõtte taustaandmed 

 

Uuritav ettevõte on tegelenud kilepakendite tootmisega alates 1969. aastast [97]. 

Tootmisüksus on jaotatud neljaks: ekstrusioonitsehh, trükitsehh, keevitus- ja lõikustsehh. 

Lisaks on ettevõttes mitu laoruumi (lisa 5). Uurimise sihtgrupiks olid kilepakendite 

tootmisettevõtte trükitsehhi töötajad, kes puutusid kokku erinevate trükivärvide ja teiste 

keemiliste ainetega. Trükitsehhi töötajate hulka kuulusid trükiplaatide paigaldajad, 

fleksotrükkijad, trükispetsialist ning vahelao operaator.  

 

Tootmisüksus töötas 24 tundi seitse päeva nädalas. Ühe vahetuse pikkus oli 12 tundi, mille 

sisse oli arvestatud ka 30 minutiline lõunapaus ja kaks 15 minutilist tööaja hulka arvestatud 

puhkepausi. Tulenevalt töötajast on neile võimaldatud töötamine hommikuses vahetuses.  

 

Töötajad saavad tulenevalt kemikaalidega kokkupuutest varem pensionile. Pensionile 

saatmise aluseks on Vabariigi Valitsuse nr 206 määruses „Soodustingimustel 

vanaduspensionile õigust andvate tootmisalade, tööde, kutsealade ja ametikohtade 

loetelude kinnitamise kohta“, sest töötajad puutuvad kokku värvidega orgaaniliste lahustite 

baasil [98]. Ettevõttel on väljakujunenud oma jäätmekäitlemise süsteem, kus suure osa 

moodustavad ohtlikest jäätmetest kile ja tühjad värvimahutid. Kasutuses olnud värvid 

destilleeritakse ning osa kasutatakse uuesti pesulahusena tootmises ära. Töötajatele on läbi 

viidud kemikaalide ohutusalaseid koolitusi. Kemikaalidel on eestikeelsed ohutuskaardid. 

Ettevõttes töötab töökeskkonnaspetsialist ja tegutseb töökeskkonnanõukogu.  

 

 

5.2. Ankeetküsitluse tulemused 

 

5.2.1. Valimi kirjeldus 

 

Ankeetküsimustikud jagati 25-le töötajale, kellest 20 (80%) tagastas küsitluslehed. Valimi 

kirjeldus on esitatud tabelis 5.1. Vastajatest enamus olid mehed. Keskmine vanus oli 
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31,6±9,2  aastat (noorim 21 ja vanim 51). Uuritavate keskmine tööstaaž oli 10±9,3 aastat ja 

antud osakonnas 7±6,8 aastat. Tööstaaži osas esines suur varieeruvus. Üle poole 

uuritavatest on töötanud rohkem kui 5 aastat. Pikim tööstaaž antud osakonnas oli 25 aastat 

ja lühim 0,6 aastat.  

 

Tabel 5.1. Valimi kirjeldus 

Tunnus Väärtus 

1. Uuritavad, arv (%) 20 

2. Mees 18 (90 %) 

3. Naine 2 (10 %) 

4. Vanus, keskm± SD (min, max) 31,6±9,2 (21–51) 

5. Vanuses 20–29  12 (60 %) 

6. Vanuses 30–39 4 (20 %) 

7. Vanuses 40–49 2 (10 %) 

8. vanuses 50–60 2 (10 %) 

9. Tööstaaž aastates, keskm± SD (min, max) 

10. Üldine 10±9,3 (3–27) 

11. Osakonnas  7±6,8 (0,6–25) 

12. Alla aasta, arv (%) 3 (15 %) 

13. 1–5 aastat, arv (%) 6 (30 %) 

14. Üle 5 aasta, arv (%) 11 (55 %) 

 

Kõik töötajad töötasid 12-tunnistes vahetuses. Tööaeg nädalas oli töötajate sõnul 24–60, 

kuna töökorraldus on määratletud nii, et töötajad on tööl lühike või pikk nädal. Tööaega 

summeeritakse nelja kuu lõikes. 

 

 

5.2.2. Mikrokliima 

 

Töötajate poolt antud hinnangud tööruumide mikrokliima kohta puudutasid tööruumi 

õhutemperatuuri, õhu suhtelist niiskust, õhuliikumise kiirust ja õhukvaliteeti (tabel 5.2).  

 

Tabel 5.2. Töötajate hinnang mikrokliima parameetrite kohta tööruumis, n – vastajate arv, 

(% – vastajate osakaal) 

Häiriv tegur 
Iga 

päev 

Mõnikord 

nädalas 

Mõnikord 

kuus 

Mõnikord 

aastas 

Ei oska 

öelda 

Ei 

vastanud 

A 1 2 3 4 5 6 

1. Liiga soe 1 (5) 4 (20) 6 (30) 7 (35) 2 (10) - 

2. Liiga külm - 1 (5) 6 (30) 12 (60) - 1 (5) 

3. Temperatuuri 

suured kõikumised 
 1 (5) 5 (25) 7 (35) 7 (35) - 

4. Tuuletõmbus 2 (10) 2 (10) 4 (20) 5 (25) 7 (35) - 
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Tabel 5.2 järg 

A 1 2 3 4 5 6 

5. Umbne - 3 (15) 3 (15) 9 (45) 5 (25) - 

6. Liiga niiske - 1 (5) 1 (5) 5 (25) 12 (60) 1 (5) 

7. Kuiv õhk - 4 (20) 2 (10) 5 (25) 6 (30) 3 (15) 

8. Halvad lõhnad 9 (45) 4 (20) 5 (25) 2 (10) - - 

9. Töökeskkond on 

tolmune 
2 (10) 1 (5) 3 (15) 8 (40) 5 (25) 1 (5) 

 

Töökeskkonna mikrokliima parameetrid häirisid töötajaid erinevalt. Tabelist 5.2 on näha, 

et kõige sagedamini (iga päev) häirisid ligi pooli töötajaid töökeskkonnas esinevad halvad 

lõhnad ning mõnikord aastas umbne õhk ja külm õhutemperatuur. Uuritavatest 60% ei 

osanud liiga niiske õhu kohta hinnangut anda. Töötajail, keda häirisid halvad lõhnad ja 

kuiv õhk, esines rohkem pearinglust (p=0,05), häirivate lõhnadega kaasnes ka närvilisus 

(p=0,008). 

 

 

5.2.3. Müra ja vibratsioon 

 

Füüsikalistest teguritest ohustas töötajaid nende sõnul ka müra ja vibratsioon, mida 

põhjustasid trükimasinad. Müra pidas pidevaks ühtlaseks 45% (n=9), pidevaks 

ebaühtlaseks 30% (n=6) ja katkendlikuks 20% (n=4). Enamuse (80%) arvates oli müra 

mõnevõrra häiriv, 15% arvates tugevalt häiriv ning 5% häiris müra vähe. Vibratsiooniga 

kokkupuudet töökeskkonnas tundis ligi kolmandik uuritavates kõige enam kätele, veerand 

kogu kehale ning 15% tundsid vibratsiooni jalgadele. Vibratsiooni esines 40% (n=8) 

arvates harva ja 35% (n=7) arvates sageli ning töötajatest 25% (n=5) ei täheldanud 

vibratsiooni olemasolu.  

 

 

5.2.4. Kokkupuude kemikaalidega 

 

Ankeetküsitlusest selgus, et vastajatest enamus (85%) puutus otseselt kokku kemikaalidega 

ja enamasti (80%) kaasnesid lenduvate ühenditega spetsiifilised lõhnad. Kasutatavate 

kemikaalide nimekiri on lisas 2. Kemikaalidega kokkupuute aega hinnati erinevalt: 65% 

uuritavatest puutus kemikaalidega kokku peaaegu kogu tööpäeva, 20% kuni kolmandiku 

tööajast ja 10% ligi poole tööajast ning mõned ka üldse mitte (5%). Vastajatest 90% 
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teadsid, et osakonnas on olemas kemikaalide ohutuskaardid ja need on enamusele 

kättesaadavas kohas, kuid 20% ei osanud öelda. Kemikaale hoiti nii selleks eraldatud 

spetsiaalses ruumis, tööruumis eraldi kapis kui ka tööruumi põrandal vastavas kohas. 

Kemikaalijääkide sorteerimine ja kogumine toimus vastajate hinnangul regulaarselt. 

Uuritavatest 80% on saanud kemikaalide alase koolituse, 20% (n=4) mitte. Üle poolte 

uuritavatest (55%) on juhtunud kemikaalide käsitsemisel tööõnnetusi. Kemikaalid on 

sattunud nii silma kui nahale ja imbunud läbi kinnaste.  

 

Lisaks kemikaalidele (värvidele) oli töötajatel kokkupuude ka trükiplaatide ning 

puhastusvahenditega (tabel 5.3).  

 

Tabel 5.3. Trükiplaatide ja puhastusvahenditega kokkupuute aeg, n – vastajate arv, (% – 

vastajate osakaal) 

Kokkupuude keemiliste 

ühenditega 
Alla 1 tunni 1-3 tundi 4-6 tundi Üle 6 tunni 

1. Kokkupuude trükiplaatidega 2 (10) 4 (20) 6 (30) 8 (40) 

2. Kokkupuude puhastusvahenditega 3 (15) 4 (20) 2 (10) 9 (45) 

 

Tabelist selgub, et rohkem kui pooltel töötajatel oli kokkupuude trükiplaatide ning 

puhastusvahenditega enam kui neli tundi. Vastajatest vaid 15% häiris trükiplaatide 

spetsiifiline lõhn. 

 

 

5.2.5. Isikukaitsevahendite kasutamine 

 

Kõikidele töötajatele olid üle antud isikukaitsevahendid ning nad olid saanud juhise 

isikukaitsevahendi kasutamise ja hooldamise kohta. Kasutuses olevatest 

isikukaitsevahenditest kaitsesid need enamus juhtudel (85%) piisavalt. Vastajatest 40% 

häiris isikukaitsevahendite kandmine, mis näitas ka tendentsi silmade ärritusele (p=0,08).  

Isikukaitsevahendeid kanti erinevate tööprotsesside teostamisel (tabel 5.4).  

 

Tabel 5.4. Isikukaitsevahendite kandmine tulenevalt tööprotsessist (vastajate osakaal, %) 

IKV 
Värvide 

segamine 

Puhastusvahendi 

valamine, 

pesemisprotsess 

Värvirullide 

vahetamine 

Plaatide 

tõstmine 

Mitu 

tundi 

päevas 

1. Kaitsekindad 75  85  50  10  5,5±2,9 

2. Kaitseprillid 5   30  15  - 1,7±1,2 

3. Respiraator 15  55  25  - 1,7±1,7 
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Tabelist 5.4 on näha, et kõige rohkem kanti erinevaid isikukaitsevahendeid            

puhastusvahendi kasutamisel ja pesemisprotsessi teostamisel. Üldiselt erinevate 

isikukaitsevahendite kandmine varieerus. Kui mütsi ja turvajalanõusid kanti kogu tööpäeva 

jooksul, siis kaitsepõlle ei kantud üldse. 

 

Isikukaitsevahendite puhastamise kord on välja toodud tabelis 5.5. Selgus, et 

isikukaitsevahenditest iga päev puhastati kõige rohkem kaitsekindaid, kuid suur osa (35%) 

ei puhastanud neid üldse. Nii kaitseprillide, respiraatori, turvajalanõude kui ka mütsi 

puhastamise sagedus oli varieeruv.  

 

Tabel 5.5. Isikukaitsevahendite (IKV) puhastamise sagedus n – vastajate arv, (% – 

vastajate osakaal) 

IKV Iga päev 
Kord 

nädalas 

Kord 

kuus 

Kord 

aastas 

Üldse 

mitte 

Ei 

vastanud 

1. Kaitsekindad 9 (45) 1 (5) - - 7 (35) 3 (15) 

2. Kaitseprillid 2 (10) 4 (20) 2 (10) 3 (15) 4 (20) 5 (25) 

3. Respiraator 1 (5) 3 (15) 5 (25) 6 (30) 3 (15) 2 (10) 

4. Kaitsepõll -  2 (10) 1 (5) 1 (5) 8 (40) 8 (40) 

5. Turvajalanõud 4 (20) 6 (30) 3 (15) 3 (15) 3 (15) 1 (5) 

6. Müts 2 (10) 11 (55) 5 (25) 2 (10) - - 

 

Kõige vähem on jäetud vastamata küsimusele, mis sisaldas isikukaitsevahendite 

vahetamise sagedust (tabel 5.6).  

 

Tabel 5.6. Isikukaitsevahendite (IKV) vahetamise sagedus, n – vastajate arv, (% – 

vastajate osakaal) 

IKV 
Iga päev Kord 

nädalas 

Kord 

kuus 

Kord 

aastas 

Üldse 

mitte 

Ei 

vastanud 

1. Kaitsekindad 17 (85) 2 (10) - - - 1 (5) 

2. Kaitseprillid - 1 (5) 1 (5) 8 (40) 6 (30) 4 (20) 

3. Respiraator - 1 (5) 1 (5) 12 (60) 4 (20) 2 (10) 

4. Kaitsepõll - - 1 (5) 1 (5) 9 (45) 9 (45) 

5. Turvajalanõud - - - 19 (95) - 1 (5) 

6. Müts - 1 (5) 1 (5) 17 (85) - 1 (5) 

 

Kõige kindlamad oldi vastamisel turvajalanõude osas. Turvajalanõusid vahetas üks kord 

aastas (95%) vastanutest. Suurem osa (85%) vahetas ka mütsi üks kord aastas. Kõige 

tihedamini vahetati kaitsekindaid. Kaitseprillide vahetamise sagedus varieerus nagu ka 

respiraatori puhul. Respiraatoritel vahetati kord aastas filtreid.   
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5.2.6. Töö mõju tervisele 

 

Suurem osa töötajatest olid mittesuitsetajad (70%). Suitsetajad tegid keskmiselt 8,8±3,7 

sigaretti päevas. Üldiselt olid töötajad mittesportlikud: vaid 20% tegeles spordiga üle kahe 

korra nädalas, 65% tegid seda harva ja 15% ei tegelenud spordiga üldse. 

 

Töötajatel on viimase aasta jooksul esinenud erinevaid terviseprobleeme, mille 

esinemissagedus oli varieeruv (tabel 5.7).  

 

Tabel 5.7. Tervisekaebuste esinemine viimase aasta jooksul ning seostamine tööga, n – 

vastajate arv, (% – vastajate osakaal) 

Sümptom 

E
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1. Pearinglus 6 (30) 7 (35) 5 (25) - - 1 (5) 1 (5) 

2. Peavalu 3 (15) 5 (25) 
11 

(55) 
1 (5) - 4 (20) 

- 

3. Silmade ärritus 4 (20) 5 (25) 6 (30) 4 (20) 1 (5) 7 (35) - 

4. Kuulmislangus 11 (55) 5 (25) 2 (10) 1 (5) - 4 (20) 1 (5) 

5. Hingamisteede 

ärritusnähud 
12 (60) 6 (30) 1 (5) - - 1 (5) 

1 (5) 

6. Nahaärritus 8 (40) 3 (15) 5 (25) 1 (5) - 8 (40) 3 (15) 

7. Hingeldus 10 (50) 7 (35) 1 (5) 1 (5) - 2 (10) 1 (5) 

8. Kipitus kurgus 13 (65) 3 (15) 2 (10) 1 (5) - 1 (5) 1 (5) 

9. Köha 2 (10) 12 (60) 4 (20) 1 (5) - 1 (5) 1 (5) 

10. Iiveldus 11 (55) 8 (40) - - - 1 (5) 1 (5) 

11. Teadvuse kadu 18 (80) - - - - - 4 (20) 

12. Mäluprobleemid 15 (75) 2 (10) 1 (5) 1 (5) - - 1 (5) 

13. Keskendumishäired 11 (55) 4 (20) 3 (15) 1 (5) - - 1 (5) 

14. Närvilisus 5 (25) 9 (45) 4 (20) -  1 (5) 2 (10) 1 (5) 

15. Väsimus - 3 (15) 8 (40) 7 (35) 2 (10) 6 (30) - 

16. Unehäired 6 (30) 4 (20) 5 (25) 3 (15) 1 (5) 3 (15) 1 (5) 

17. Stress 6 (30) 2 (10) 8 (40) 2 (10) 1 (5) 2 (10) 1 (5) 

18. Külmetushaigused 6 (30) 12 (60) 1 (5) -  - - 1 (5) 

19. Luu- ja lihasvalud 7 (35)  6 (30) 4 (20) 3 (15) - 4 (20) - 

 

Töötajate hinnangud vaimse tervise seisundile olid erinevad (joonis 5.1). Vaimsetest 

kaebustest sagedamini (mõnikord nädalas kuni iga päev) esines viiendikul vastajatest 

unehäireid ja stressi, vähem mäluprobleeme, iiveldust ja keskendumishäireid. Pooltel 

vastajatest esines mõnikord kuus peavalusid. Töötajatel ei esinenud teadvuse kadu. 
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Joonis 5.1. Vaimse tervise probleemide esinemine viimase aasta jooksul (%) 

 

Füüsilistest kaebustest esines ligi pooltel uuritavatel sagedamini (mõnikord nädalas kuni 

iga päev) üldist väsimust, silmade ärritust (25%), luu- ja lihasvalusid (15%). Nahaärritusi 

esines harvemini (mõnikord kuus) kolmandikul vastajatest. Vähem esines kuulmislangust, 

kipitust kurgus, hingeldust, köha ja külmetushaigusi. Kõige vähem esines hingamisteede 

ärritust (joonis 5.2). 

 

 
Joonis 5.2. Füüsilise tervise probleemide esinemine viimase aasta jooksul (%) 

 

Töötajate tervisekaebused olid osaliselt  omavahel seotud. Korrelatsioonianalüüsist selgus, 

et vanuse suurenemisega kasvas ka väsimus (r=0,550, p<0,012). Stressiga oli seotud 

unehäired (r=0,870, p<0,0001), külmetus (r=0,698, p<0,001), närvilisus (r=0,692, 

p<0,002), keskendumishäired (r=0,582, p<0,009) ja väsimus (r=0,487, p<0,034). Seoseid 

ei leitud kemikaalide ja müraga kokkupuute ja terviseprobleemide vahel (nt 

nahaärritustega). 

 

Kuivõrd töötajad seostasid tervisekaebusi tööga, on välja toodud joonisel 5.3. 
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Joonis 5.3. Tervisekaebuste seostamine tööga viimase aasta jooksul (töötajate osakaal, 

%) 

 

Kõige rohkem seostati tööga nahaärritusi. Ligi kolmandik töötajaist seostas tööga silmade 

ärritust ja väsimust. Viiendik vastajatest seostas tööga peavalu, kuulmislangust ja skeleti-

lihasvalusid. Kuigi pooltel töötajatel esines mõnikord kuus peavalusid, seostas seda tööga 

vaid 20%. Mäluprobleeme ja külmetushaigusi töötajad tööga ei seostanud. 

 

 

5.2.7. Töökorraldus  

 

Töötajatele on tagatud töölepingu kohaselt kaks puhkepausi, kuid vastused puhkepauside 

kohta varieerusid. Tööpäeva jooksul said teha kaks puhkepausi 40% uuritavatest, ühe 

puhkepausi 35% arvates uuritavatest. Ühel vastajal oli võimalik teha 4–10 puhkepausi. 

Puhkepauside aeg varieerus 20 minutist 60 minutini.  

 

Töötajad, kes tegelesid trükiplaatide paigaldamisega, töötasid ainult päevases vahetuses, 

ülejäänud (90%) tegid ka öötööd. Kõikide uuritavate sõnul tuli sageli hoida töötempot, 

kuid 70% arvates oli neil piisavalt aega tööülesannete täitmiseks. Enamusele vastajatest 

(90%) on selgitatud tööga seotud terviseriske. Töötajatele, kellele neid tutvustatud ei ole, 

on töötanud antud töökohal 5 ja 7 aastat. Töö vaheldusrikkuse osas olid arvamused 

erinevad: 35% arvas, et töö oli vaheldusrikas sageli, 55% arvas, et harva ning 10%, et mitte 

kunagi. 

 



50 

 

Töötajatest enamus on käinud tervisekontrollis: 70% vastajatest 1–3 aastat tagasi ning 25% 

vastajatest alla aasta tagasi. Töökeskkonnas on tööõnnetusi juhtunud enamusel (80%) 

uuritavatest. Peamiselt on tööõnnetuseks olnud sisselõiked noaga. Lisaks on juhtunud 

tööõnnetusi, mis olid seotud põrandal libastumisega ning sõrmede võlli vahele jäämisega. 

 

 

5.3. Vaatluse tulemused 

 

Trükitsehhis toimus trükiplaatide ettevalmistamine ja paigaldamine, värvide 

ettevalmistamine, trükimasinate seadistamine, värvide vahetamine, materjalirullide 

vahetamine ning trükikvaliteedi jälgimine (liini sõlmede töö jälgimine ja reguleerimine 

seadme töötamisel), trükise kvaliteedikontrolli teostamine ja kemikaalide destilleerimine.   

 

Trükitsehhi tööruumid olid jaotatud neljaks: suur tootmisruum, värvisegujaam, 

trükiplaatide ladu ning destilleerimisruum. Osakonna ruumides kattis põrandat betoon, 

välja arvatud trükiplaatide laos, kus põranda katteks oli linoleum. Trükiplaatide 

paigalduspinkide all olid kummist matid. Trükimasinate pesemiseks kasutati redeleid, mis 

olid ratastel ning milledel olid olemas pidurid, mis aktiveeriti pärast redeli paika panemist. 

Liikumisteed olid vabad, märgistatud ja kahjustusteta. Trükitsehhi eraldas 

ekstrusioonitsehhist mehaaniliselt avatav uks ning lisaks ka tõstuks. Keevitus- ja 

lõikamistsehhi ning trükitsehhi vahel olid õhkkardinad. Seinad ja laed oli kahjustusteta, 

lagi oli ühtlasi ka katus. Suure tootmisruumi aknad ei olnud avatavad tolmu ja bioloogiliste 

ohutegurite tootmisalasse sattumise vältimiseks, sest ettevõte trükib pakendeid ka 

toiduainete tööstustele. Õhuvahetuse tagas üldventilatsioonisüsteem.  

 

Trükiplaadipaigaldajad töötasid trükiplaatide paigaldustöökohtadel, mida oli 

tootmisruumis kaks. Töökohad olid ülejäänud ruumist eraldatud trükirullide hoidjatega, et 

vähendada müra taset. Trükiplaadipaigaldaja tööülesandeks oli trükiplaatide ja sliivide 

ettevalmistamine, et konkreetsele pakendile täpselt õigele kohale iga värv eraldi trükkida. 

Töötajatele on väljastatud kõrvaklapid, kaitsekindad, respiraator, turvajalanõud. 

Trükiplaadi paigalduspingi töökoha juurde kuulusid monitor, sliivid ja trükiplaadi 

kvaliteedi kontrollimiseks tööpind, mille kõrgus oli reguleeritav. Töötajatel tuli sliiv 

paigutada paigalduspingile ning selle külge kinnitada kahepoolne teip ja trükiplaat. Enne 
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plaadi paigaldamist pidi töötaja üle kontrollima, et trükiplaat on puhas. Vajadusel tuleb 

töötajal isopropanooliga trükiplaat ära puhastada. Isopropanooli kasutamisel eraldus 

spetsiifiline lõhn. Teibi kinnitamiseks kasutas töötaja sillurit. Monitori kasutati selleks, et 

jälgida trükiplaadi mustrit. Sliivide raskus oli keskmiselt 35 kg ning neid tuleb teisaldada 

tulenevalt trükki minevast tööst kuni 20 korda vahetuse jooksul. 

 

Trükispetsialisti ülesandeks oli pesulahuste ja värvide segamine ning töötajate varustamine 

vajalike komponentidega. Värve segati spetsiaalse arvuti abil juhitavas värvisegujaamas. 

Värvisegujaama töökoha ees oli mahavalgunud värvijääke, mis satuvad sinna aeg-ajalt 

värvide segamisel. Töötajale on väljastatud kaitseprillid, kaitsekindad ning respiraator. 

 

Kilerulle ladustati tõstukite abil laoriiulitele ning osaliselt ka alustel põrandal selleks 

ettenähtud kohas. Kilerullide teisaldamiseks kasutati käsikahveltõstukeid või 

poolautomaattõstukeid, raskete värvirullide tõstmiseks telfrit. Kilerulli asetamiseks 

trükimasina liinile või sellelt maha tuli kilerulli lükata, mil töötajatel tuli rakendada 

kehalist jõudu. Kilerullide lõikamiseks kasutati nuga, mida töötajad hoidsid taskus.  

 

Enne trükiprotsessi alustamist tuli fleksotrükkijatel trükivärvid trükimasina värvipottidesse 

valada ning seade programmeerida. Trükiseadmete seadistamiseks kasutasid töötajad 

seadmega ühendatud juhtpaneeli ning monitore. Iga seadme juures töötas kaks inimest. 

Kokku oli ruumis 4 trükimasinat, kuid kõik trükimasinad ei olnud korraga töös. Töötaja 

ülesandeks oli paigaldada trükiplaadid, mis olid kleebitud sliivi külge, trükimasinasse. 

Vastavalt vajadusele tuli trükiprotsessi jooksul värvi juurde valada. Tööks on töötajatele 

väljastatud kaitseprillid ja kaitsekindad. Värvide valamise tööümbrus oli maha valgunud 

värvidest määrdunud ning töötajad hoidsid töökoha lähedal riidest lappe põranda koheseks 

puhastamiseks. Kasutuses olnud lapid koguti töökohal selleks ettenähtud kohta ning 

tööpäeva lõpus viidi konteinerisse. Kui värv oli kuivanud või tahenenud, segasid töötajad 

värve miksri abil. Miksri töökohal oli olemas kaitseprillide kohustusmärgistus, kuid töötaja 

ei kandnud vaatluse hetkel kaitseprille. Trükimasina värvipotid olid trükimasinaga 

ühendatud pumpade ja voolikute abil, et töötajatel oleks nendele vaba ligipääs. Alles 

jäänud trükivärvid viidi kemikaalide lattu, mis oli tootmisruumist tulekindla uksega 

eraldatud.  
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Kemikaalide jäägid koguti selleks ettenähtud suletud anumatesse tootmisruumi ühes osas, 

mis viidi tööpäeva lõpus destilleerimisruumi, kui toimus jäätmete destilleerimine vahelao 

operaatori poolt. Destilleerimise tulemusel tekkis pesulahus ning lõppjääde, mis saadetakse 

ohtlike jäätmete kogumiskohta. Destilleerimisruumis töötas vahelao operaator.  

 

Pärast trükiprotsessi tuli fleksotrükkijatel värvipotid, trükiplaadid ja trükimasina rihmade 

vahel olevad eemaldatavad värvivannid pesta. Iga värvivahetuse järel tuli läbi viia ka 

trükisüsteemi pesu, mil fleksotrükkijatel on otsene kokkupuude puhastusvahendiga. 

Vahend, mida tööülesande täitmiseks kasutati, sisaldab 70% etanooli, 20% etüülatsetaati ja 

10% etoksüpropanooli. Harjaga tuli pesta trükivärvide potid, värviplaadid, suuremad 

trükiplaadid, sliivid, seadme osad (sõlmed, trumlid). Trükiplaatide pesemiseks kasutati 

puhastusvahendit (FW Anilox + Cleaner C2), mis võib silmi kahjustada. Pesemiseks on 

töötajatele väljastatud respiraatorid ja kaitseprillid. Trükiplaatide pesemise töökohal olid 

olemas vastavad kohustusmärgistused. Trükimasinate osade pesuks kasutati ka ohtlikke 

aineid (söövitavat kemikaali). Väiksemate trükiplaatide jaoks oli olemas pesumasin, mis 

juhtis liinile paigutatud trükiplaadi läbi pesutsükli.  Suuremate trükiplaatide pesemiseks 

kasutati harja, mida hoiti selle mittekasutamise ajal tõmbekapis lahustis. Trükilaatide 

pesemise töökoha juures oli respiraatori ning kaitsekinnaste kandmise kohustusmärgistus, 

kuid pesemisprotsessi läbiviinud töötaja ei kandnud nõutud isikukaitsevahenditest 

respiraatorit. Kasutuses mitteolnud isikukaitsevahendeid hoiti tootmisruumis olevas kapis.  

 

Kogu trükiprotsessi vältel puutusid töötajad kokku kõrge müra tasemega ning töötajatele 

on müra kaitseks väljastatud kuulmiskaitsevahendid. Vaatlus näitas, et kõik töötajad ei 

kandnud kuulmiskaitsevahendeid, neid kandis üheksast tööl olnud töötajast seitse. 

 

 

5.4. Mõõdistuste tulemused  

 

5.4.1. Õhuanalüüside tulemused 

 

Ettevõte on tellinud Terviseameti poolt erinevatel aastatel õhu analüüse, mis ei ole olnud 

süstemaatilised. Tööandja on püüdnud tuvastada allikaid erinevate tööprotsesside juures, 

mistõttu ei ole igal aastal ning igal töökohal samu analüüse tehtud.  
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2005. aastal aprillikuus määrati trükimasina Finn-Flexo juures trükioperaatori 

töökeskkonnas võetud õhuproovidest osooni, etüülatsetaadi, etanooli, isopropanooli, n-

propanooli, sisaldus. Õhuproovide kogumise ajal kasutati Hostmanni värve. Õhuproove 

koguti kahe tunni jooksul. Protokollist nähtub, et esimese tunni jooksul kogutud 

õhuproovide andmed olid suuremad, kui teise tunni ajal kogutud õhuproovid. Järgnevalt on 

toodud mõõdetud väärtuste erinevused esimesel ja teisel proovivõtu tunnil: etüülatsetaat 

113/44 mg/m3, etanool 360/122 mg/m3, isopropanool  37/10 mg/m3, n-propanool 13/- 

mg/m3, osoon 0,05/0,10 mg/m3. Tulemustes on hinnatud aritmeetilist keskmist.  

 

2009. aasta veebruaris võeti õhuproovid trükitsehhis trükimasina Finn-Flexo töötaja 

hingamistsoonist pooleteise tunni jooksul. Võetud õhuproovidest määrati osooni, 

etüülatsetaadi, etanooli, isopropanooli ja n-propanooli sisaldust. Samal ajal koguti 10 

minuti jooksul osooni õhuproovid.  

 

2014. aasta augustikuus koguti etanooli, etüülatsetaadi, osooni sisalduse määramiseks 

õhuproovid trükkimise ajal ühe tunni ja 10 minuti jooksul Comex FW 1508 ning ühe tunni 

ja kuue minuti jooksul trükimasina Novoflex operaatori hingamistsoonist. Samuti koguti 

õhuproovid ühe tunni ja 14 minuti jooksul Comex-i trükimasina juurest operaatori 

hingamistsoonist. Õhuproovide kogumise ajal toimus trumlipesu ning seadme 

seadistamine, trükkimist ei toimunud. Ained, mida ei olnud võimalik eraldi määrata, 

kirjeldati ülejäänud orgaaniliste lenduvate ühenditena. Trükitsehhi juurde kuulus ka 

destilleerimisruum, kus destilleeriti kasutuses olnud kemikaale. Õhuproovid koguti ruumis 

augustis 2014. aastal ~160 cm kõrguselt põrandapinnast.  

 

Õhuanalüüside tulemused aastate lõikes trükitsehhis on välja toodud tabelis 5.8. Teistes 

tööruumides tehtud õhuanalüüside tulemused on lisas 6, tabelis 6.1.  

 

Tabel 5.8. Õhuanalüüside tulemused trükitsehhis 

Mõõdetud 

orgaanilised 

ained, mg/m3 

Mõõtekoht 

Finn-

Flexo  

Finn-

Flexo  

Comex 

FW 1508 
Novoflex  Comex  

Destilleeri-

misruum  

2005 2009 2014 

A 1 2 3 4 5 6 

1. Etüülatsetaat 79 27 30 99 25 23 

2. Etanool 241 106 124 163 107 75 

3. Formaldehüüd - - - - - - 
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Tabel 5.8 järg 

A 1 2 3 4 5 6 

4. Osoon 0,08 < 0,05 < 0,05 0,05 < 0,05 - 

5. Isopropanool 24 < 2 - - - - 

4.  n-propanool 7 < 2 - - - - 

7. Orgaanilised 

ühendid 
- - 4 10 5 < 0,5 

 

Aastate jooksul võetud õhu analüüside tulemused andsid võimaluse arvutada kahjulike 

ainete segude sisaldused õhus valemi 4.3 abil. Arvutuse kohaselt on kogu segu toime 

kahjulik, kui sisalduse piir ületab 1 (tabel 5.9). 

 

Tabel 5.9. Sarnase toimega ainete (etüülatsetaat, etanool) koosmõju arvutus 

Mõõtekoht/aasta 

Mõõdetud tulemused ja piirnomid, mg/m3 Koosmõju, mg/m3 

et
ü
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1. Finn-Flexo/2005 79 500 0,158 241 1000 0,241 0,399 

2. Finn-Flexo/2009 27 500 0,054 106 1000 0,106 0,16 

3. Comex FW 1508/2014 30 500 0,06 124 1000 0,124 0,184 

4. Novoflex/2014 99 500 0,198 163 1000 0,163 0,361 

5. Comex/2014 25 500 0,05 107 1000 0,107 0,157 

6. Destilleerimisruum/2014 23 500 0,046 75 1000 0,075 0,121 

 

Tabelist selgub, et mõõdetud ainete koosmõju ei ületanud piirkontsentratsiooni. Kuna 

erinevatel aegadel tehtud mõõtmistel on tehtud erinevaid õhuanalüüse ja kõiki lenduvaid 

orgaanilisi ühendeid ei ole tuvastatud, ei pruugi arvutus olla täpne.  

 

 

5.4.2. Müra ja vibratsiooni mõõdistamise tulemused 

 

2014. aastal mõõdeti trükitsehhis erinevatel töökohtadel ka mürataset. Mürataseme 

mõõdistuste tulemused on välja toodud tabelis 5.10. Kõige kõrgem keskmine arvutuslik 

müraga kokkupuute tase kaheksa tunni jooksul oli trükiliini Finn-Flexo operaatori 

tööpiirkonnas (86,7 dB(A)), kus kuulmiskaitsevahendite kandmine peab olema 

kohustuslik. Novoflexi juures oli kõige madalam mõõdetud arvutuslik müratase (74 

dB(A)). 
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Tabel 5.10. Mürataseme mõõtmiste tulemused trükitsehhis, dB(A)  

Mõõtmiskoht trükitsehhis Mõõdetud müra ekvivalenttase 

1. Novoflex liini paigalduspingi operaatori töökohal 74,0 

2. Comexi liini paigalduspingi operaatori töökohal 76,1 

3. Liinide Comex vahelisel alal 82,3 

4. Trükiliini Finn-Flexo operaatori tööpiirkonnas 86,7 

 

Üldise mitme mõõtmise keskmiseks vibratsioonitasemeks mõõdeti 2014. aastal 

trükitsehhis Novoflex esimese mõõtmispunkti juures 1,3 m/s2, teise mõõtmispunkti juures 

1,3 m/s2, Comex seadme esimese mõõtmispunkti juures 3,5 m/s2 ning teise mõõtmispunkti 

juures 1,434 m/s2. Fooni tasemeks mõõdeti 1,3 ja 1,1 m/s2. 

 

 

5.4.3. Mikrokliima mõõdistamise tulemused 

 

Soovituslike töökeskkonna õhutemperatuuride ja õhuniiskuste vahemikud sõltuvad 

aastaajast. Mikrokliima parameetrite mõõdistustulemuste kokkuvõtted on lisas 7 tabelis 

7.3. Tulemustest selgus, et keevitustsehhis kõikus õhuniiskus kogu ööpäeva jooksul ning 

oli külmal aastaajal enamasti alla soovitusliku väärtust, õhutemperatuur aga ületas 

soojusmugavuse soovitatavat normvahemikku nii trüki- kui keevitustsehhis. 2013. aasta 

soojal aastaajal (juulikuus) on õhutemperatuur trükitsehhis tõusnud pärastlõunasel 

mõõtmise ajal 31,1 ˚C-ni, kuid hommikusel ja õhtusel ajal jäänud vahemikku 23–25 ˚C. 

Antud aastal ei ole õhu suhtelist niiskust mõõdetud. 2014. aastal on keevitustsehhis 

õhuniiskus kõikunud ööpäevaringselt: soojal aastaajal (juuli, august) on see jäänud 

vahemikku 36,9–67,2%, külmal aastaajal (jaanuaris) 5,5–27,1%, temperatuur on olnud 

soojal aastaajal 21,1–28,6 ˚C, külmal aastaajal 21,2–25,3 ˚C. 

 

 

5.5. Riskihindamise tulemused 

 

Riskihindamisel antakse hinnang selle kohta, kas risk on vastuvõetav või mitte ning kas 

seda on võimalik vähendada. Ekspositsiooni ja riskitõsiduse hindamiseks on kasutatud BS 

8800:2004 maatriksi metoodikat (tabel 5.11), mis on kohandatud Euroopa Nõukogu 

16.12.2008. aasta määruse (EÜ) nr 1272/2008 järgi, arvestades, et alates 1. juuni 2015 

klassifitseeritakse aineid või segusid ning riskilausete asemel kasutatakse ohulauseid [30]. 

Ohulausete tähendused on lisas 7. Kuna BS 8800:2004 maatriksis ei ole kõiki ohtlike 
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kemikaalide riskilauseid, on käesolevat uurimistööd arvestades lisatud tabelisse ohulaused, 

mis on kirjas kasutatavate kemikaalide ohutuskaartidel.  

 

Tabel 5.11. Ohtlikest kemikaalidest tuleneva terviseriski hindamine BS 8800:2004 alusel 

[96, 99] 

 

 

 

Tagajärg/ 

Tõenäosus 

Väheohtlik 

Ebamugavus, ärritus, 

kerge mööduv 

haigestumine 

H332, H312, H302, 

H319, H335, H315 

Ohtlik 

Põletust esilekutsuvad, 

nahka kahjustavad, 

kestvad järelmõjud, 

püsivad kerged mõjud 

H330, H311, H301, 

H373, H314, H319, 

H336, H351, H317, 

H361f, H361d, H362 

Eriti ohtlik 

Mürgistused, kutsevähk, 

püsivad rasked mõjud, 

eluiga lühendavad 

haigused 

H330, H310, H300, 

H314, H318, H334, 

H350, H340, H350i, 

H360F, H360D, H304* 

Ebatõenäoline 

PPN1 10%; 

ETA2: 0–30% 

ETO3: 0–30% 

Olematu risk 

I 

Ohutusabinõusid ei 

ole vaja kasutada 

Vähene / talutav 

II 

Pidev jälgimine 

Mõõdukas / lubatav 

III 

Kasutada 

ohutusabinõusid 

Võimalik 

PPN: 10–50%; 

ETA: 30–75% 

ETO: 30–75% 

Vähene / talutav 

II 

Pidev jälgimine 

Mõõdukas / lubatav 

III 

Kasutada 

ohutusabinõusid 

Suur / märkimisväärne 

IV 
Ohutusabinõud 

kohustuslikud 

Tõenäoline 

PPN: 50%; 

ETA: 75% 

ETO: 75–100% 

Mõõdukas / lubatav 

III 

Kasutada 

ohutusabinõusid 

Suur / 

märkimisväärne 

IV 
Ohutusabinõud 

kohustuslikud 

Talumatu / lubamatu 

V 

Ohutusabinõud on 

vältimatud 

Märkused: 

* –  potentsiaalsed kantserogeenid;  

1 – PPN ehk % piirnormist;  

2 –  ETA ehk ekspositsioon tööajast;  

3 – ETO ehk eksponeeritud töötajate osakaal;  

H – ohulause. 

 

Riski hindamiseks on leitud kemikaali ohutuskaardist ohulaused ja arvutatud õhuanalüüsil 

mõõdetud kemikaali kontsentratsioon piirnormist ning nende põhjal hinnatud riski 

tagajärge ja tõenäosust, mille tulemused on lisas 8 tabelis 8.1.  

 

Etüülatsetaat põhjustab tugevat silmade ärritust (H319), võib põhjustada unisust või 

peapööritust (H336) ning on väga tuleohtlik vedelik ja aur (H225). Korduv kokkupuude 
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etüülatsetaadiga võib põhjustada naha kuivust või lõhenemist. [100]. Kuna ainel on 

kestvad järelmõjud, tuleb riski hindamisel arvestada ohulausetega. Tulenevalt ohulausetest 

tuleks riskitasemeks määrata IV ehk suur/märkimisväärne, sest enamus töötajatest 

puutuvad suure osa tööajast kokku kemikaalidega ning neil on esinenud tervisekaebusi, 

Samas on töötajatele tagatud isikukaitsevahendid (kaitseprillid, kaitsekindad ja 

hingamisteede kaitsevahendid), tööruumis on mehaaniline üldventilatsioon ja õhu 

analüüsidest selgub, et keemilise aine osakaal piirnormist on igal mõõtmisel olnud alla 

50%. Eelnevat arvestades on etüülatsetaadist tuleneva keemilise riski tasemeks määratud 

III ehk mõõdukas/lubatav. Pidevalt tuleb jälgida, et töötajad kannavad nõutud 

protseduuride teostamisel isikukaitsevahendeid.  Destilleerimisruumis viibib enamasti üks 

töötaja (vahelao operaator) ning lenduvate orgaaniliste ühendite osakaal protsendist oli alla 

10%, mistõttu on riskitasemeks määratud II.  

 

Etanool on väga tuleohtlik vedelik ja aur (H225) [101]. BS 8800:2004 maatriksi järgi ei 

oleks võimalik riski hinnata, kuid kirjandusest tuli välja, et etanool võib ärritada silmi ja 

nahka, põhjustada naha kuivust, peavalu, uimasust ja köha [49]. Tervisekaebuste kohaselt 

võib etanool olla ohtlik. Arvestades terviseprobleeme ning riski hindamise tabelit, tuleks 

riskitasemeks määrata IV ehk suur/märkimisväärne, sest nagu ka etüülatsetaadi puhul, 

puutuvad enamus töötajatest suure osa oma tööajast kokku etanooliga ning neil on 

esinenud tervisekaebusi, kuid kuna töötajatele on tagatud isikukaitsevahendid 

(kaitseprillid, kaitsekindad ja hingamisteede kaitsevahendid), tööruumis on mehaaniline 

üldventilatsioon ja õhu analüüsidest selgub, et keemilise aine osakaal piirnormist on olnud 

alla 50%, on riskitasemeks määratud III ehk mõõdukas/lubatav, arvestades ka, et tehakse 

järjepidevat sisekontrolli isikukaitsevahendite kandmise osas. 

 

Isopropanool on väga tuleohtlik vedelik ja aur (H225), põhjustab tugevat silmade ärritust 

(H319) ning võib põhjustada unisust või peapööritust (H336) [102]. Isopropanooli sisaldus 

õhus oli 2005. aastal 24 mg/m3, 2009. aastal alla 2 mg/m3. Maksimaalse tulemuse järgi 

moodustas isopropanool õhus piirnormist (350 mg/m3) 6,9%. Tulenevalt sellest on risk I 

ehk olematu. Võttes arvesse, et isopropanool sisaldub pesulahustes ning igapäevaselt 

puutuvad pesulahustega kokku enamus töötajatest, saab riskitasemeks määrata II ehk 

talutav, mis tähendab, et taaskord on olulisel kohal isikukaitsevahendite kandmine.   
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Osooni satub töökeskkonda seadmete lekke korral, keevitustsehhist trükitsehhi kanduvas 

õhus. Osoon võib ärritada silmi, kopse ja kõri, põhjustada peavalu [36]. Kui arvestada, et 

osooni sisaldus õhus on 25–40% piirnormist, on osoon tervisele ohtlik ning tervisekaebuste 

teke võimalik ning riskitase on III. Oluline on ohutusmeetmete rakendamine – seadmete 

regulaarne kontroll ja hooldus, ventilatsioonisüsteemi töökorras olek ning hooldus [103]. 

 

Töökeskkonnas esines ka müra. 2014. aastal tehtud mõõdistustest selgus, et müra tase 

ületas trükimasina Finn-Flexo juures lubatud piirnormi, teistel töökohtadel jäi see aga alla 

lubatud piirnormi. Töötajatele on väljastatud kuulmiskaitsevahendid. Kuna 

ankeetküsimustikule vastajatest 40% esines tervisekaebustest viimase aasta jooksul 

kuulmislangust ja 20% seostas seda tööga ning vaatlusest tuli välja, et kõik töötajad ei 

kanna kuulmiskaitsevahendeid, tuleb riski hindamisel arvestada neid nüansse. Kirjandusest 

selgus, et kokkupuude kõrge müra tasemega koos kemikaalidega soodustab 

kuulmislanguse teket. Riski hindamisel on kasutatud BS 8800:2004 maatriksit ja 

tulemused on esitatud  lisas 8 tabelis 8.2 [96]. Sellest tulenevalt on riskitasemeks määratud 

III ehk lubatav ohutusabinõude kasutamisega, mis tähendab järjepidevat sisekontrolli 

kuulmiskaitsevahendite kandmise osas.  

 

2014. aastal tehtud üldvibratsiooni mõõdistustest selgus, et üldvibratsiooni doos 8-tunnise 

tööpäeva juures ületas trükimasina Comex juures piirnormi enam kui 2 korda. Töötajatele 

on väljastatud turvajalanõud, kuid kuna töötajatel on võimalik turvajalanõud ise valida, ei 

pruugi kõik olla paksu kummitallaga ning üldvibratsiooni summutada. Tulenevalt 

mõõtmistulemustest on vibratsiooni riskitasemeks IV, mis tähendab seda, et kasutusele 

tuleb võtta abinõud riski vähendamiseks. Ka vibratsiooni riskitaseme määramisel on 

kasutatud kasutatud BS 8800:2004 maatriksit Riski hindamine on esitatud lisas 8 tabelis 

8.3  [96]. 

 

Mikrokliima parameetrite riski hindamisel on lähtutud standardist EVS-EN 15251:2007 

[70]. Soojusmugavuse hindamisel selgus, et tegemist on raske tööga. Tulemustest selgus, 

et õhuniiskus oli külmal aastaajal alla soovituslikku väärtust ja õhutemperatuur on olnud 

igal mõõtmisel üle soovitusliku väärtust (lisa 8 tabel 8.4). Kuna töötajad hindasid, et 

töökeskkonnas häirib neid aeg-ajalt kuiv õhk ja liiga soe õhutemperatuur, võib see olla 

soodustavaks faktoriks tervisekaebuste tekkimisel. Neid nüannse on riskihindamisel 

arvestatud ning BS 8800:2004 maatriksit kasutades on riskitasemeks määratud III [96].  
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6.  ARUTELU  

 

Antud uurimistöö põhines ankeetküsitlusel, vaatlusel ja mõõtmistulemuste analüüsimisel. 

Ankeetküsitluse alusel analüüsiti terviseriske, mis tulenesid keemilistest ühenditest ja 

tööga kaasuvatest ohuteguritest. Samuti analüüsiti tervisekäitumist ning 

isikukaitsevahendite kasutamist. 

 

Ankeetküsimustikud jagati 25-le uuritavale, kellest 20 tagastasid küsimustikud täidetud 

kujul. Vastamismäär oli 80%, mida võib lugeda heaks tulemuseks. Uuringu puuduseks oli 

valimi väiksus, mistõttu ei pruukinud mõned seosed ilmsiks tulla. Andmete kogumine 

toimus sõltuvalt ettevõtte töökorraldusest mitmeetapiliselt. Et anda ankeetküsimustikud 

kätte kõigile tootmisüksuse töötajatele, tuli ettevõttes käia viiel päeval erinevatel aegadel, 

arvestades nende töögraafikuga. Täidetud küsimustikud tagastati reeglina samal päeval või 

järgmisel uurija tootmises viibimise korral. Anonüümsuse tagamiseks need töötajad, kes ei 

olnud uurija viibimise ajal trükitsehhis tööl, said oma täidetud ankeedid panna suletud 

ümbrikuga lukustatud kogumiskasti. See võis mõneti mõjutada vastamismäära. 

 

Uurimistöö käigus selgus, et plasttoodete tehase trükitsehhis kasutatakse kemikaale, mis 

sisaldavad lenduvaid orgaanilisi aineid, milleks on etanool, etüülatsetaat, isopropanool 

ning teised tuvastamata orgaanilised ühendid. Seadmete rikke korral eraldub töökeskkonda 

ka osooni ja plasti kuumtöötlemisel teistest tööruumidest formaldehüüdi ja stüreeni. 

Kemikaalidega, sealhulgas värvide ja puhastusvahenditega puutusid kokku enamik 

töötajatest, üle poole neist peaaegu kogu päeva. Trükiplaatide paigaldajatel esines otsest 

kokkupuudet kemikaalidega vähem ja lühiajaliselt, mis tuleneb nende töö eripärast. Küll 

aga viibisid trükiplaatide paigaldajad samas ruumis fleksotrükkijatega, mistõttu olid nad 

samuti ohustatud lenduvatest orgaanilistest ühenditest ning nende aurudest. 

Ankeetküsimustikust selgus, et ligi pooli töötajaid häirisid õhu kvaliteedi osas iga päev 

töökeskkonnas esinevad häirivad lõhnad (sealhulgas trükiplaatide spetsiifiline lõhn). 

Vaatlusest selgus, et kasutuses olevaid värvianumaid hoiustati trükimasina värvipoti juures 

suletud anumates. Kemikaalide jäägid koguti korrapäraselt tööruumi seina äärde ning 
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töövahetuse lõpus viidi vahelattu. Kemikaalide aurud satuvad töökeskkonda trükimasinate 

ja nende osade pesemisel.  

 

Sarnaselt varasemate uuringutega on enamus vastajatest kokkupuutes kemikaalidega ning 

ligi pooltel on esinenud nahaärritust ja kolmandikul silmade ärritust, mida seostati tööga. 

Seda kinnitab ka Bostonis koristajate seas läbi viidud uuring, kus selgus, et uuritavatest 

78% esines kemikaalidega kokkupuutumisest vähemalt üks järgmistest sümptomitest: 

peavalu, nahasügelus, silmade ärritus [46]. Kütusetankla töötajate seas, kes tankisid 

sõidukitesse kütust ja puutusid kokku lenduvate orgaaniliste ainetega (diisel, 

etanoolikütus), esines närvisüsteemihäireid nagu värvitaju muutus, kontrastitundlikkuse ja 

nägemise vähenemine. Töötajad ei kasutanud oma töös isikukaitsevahendeid 

(hingamisteede kaitsevahend, kaitsekindad), mis võis mõjutada uuringu tulemusi [104]. 

Seda arvestades võib järeldada, et isikukaitsevahendite kandmine mõjutab tervisekaebuste 

esinemist. 

 

Kemikaalidega kokkupuutudes on töötajad ohustatud lisaks lenduvatest orgaanilistest 

ühenditest põhjustatud aurudega ka füüsiliselt ehk otsese kontaktiga. Koreas on aastatel 

1999–2007 registreeritud kemikaalidest põhjustatud nahahaiguseid 96 (36%) korral [105]. 

Otsese kontakti puhul on üheks ennetusmeetmeks sobivate isikukaitsevahendite kandmine. 

Käesolevast uuringust selgus, et kemikaalide käsitsemisel on üle pooltel töötajatel 

juhtunud tööõnnetusi, mis võib olla tingitud tööks mittesobivate või üldse mitte 

isikukaitsevahendite kandmisest. Oluline on kanda nii tööks kui töötajale sobivaid 

isikukaitsevahendeid, sest Hiinas 2008.–2009. aastal läbi viidud uuringust selgus, et 

kemikaalidest põhjustatud õnnetused ja vigastused olid peamiselt tingitud ebaefektiivsetest 

isikukaitsevahenditest [106].  

 

Tööst järeldub, et kõik töötajad ei pea kinni ohutusnõuetest. Ankeetküsimustikust selgus, et 

töötajad kandsid isikukaitsevahendeid valikuliselt. Vaatlusest tuli ilmsiks, et kaitsekinnaste 

kandmine oli levinud, kuid kaitseprille ja respiraatorit ei kantud nõutud tööprotsesside ja 

kohustusmärgistusega tähistatud töökohtadel. Trükiplaatide puhastamisel kasutas töötaja 

vaid kaitsekindaid, kuid töökohal oli ka kaitseprillide kandmise kohustusmärgistus. 

Isikukaitsevahendite mittekandmise põhjuseks võis olla nende kandmisest tulenev 

ebamugavus, mida tundsid 40% uuritavatest. Tööandja peab tagama, et isikukaitsevahend 

vastaks täielikult kaitsevajadusele. Isikukaitsevahend peab kasutajale sobima, ei tohi 
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tekitada kandjale liigset koormust, vähendada töötaja nägemist või kuulmist korrigeerivate 

vahendite toimet [90]. Uuringust selgus, et töötajad ei kanna kaitsepõllesid, kuid 

ebaselgeks jääb asjaolu, miks puhastavad ja vahetavad töötajad kaitsepõllesid, kui nad 

isikukaitsevahenditest seda ei kandnud.  Isikukaitsevahendite mittekandmisest võivad olla 

tingitud erinevad tööga seostatud tervisekaebused, nagu näiteks nahaärritused, silmade 

ärritus, väsimus ja peavalu. Isikukaitsevahendite kandmise suurendamiseks peab tööandja 

tegema töötajatega koostööd, et leida neile sobivaimad tööks sobivad isikukaitsevahendid 

ning rakendama rangemaid meetmeid nende kandmiseks viies läbi ohutusalaseid koolitusi 

ning sisekontrolle. 

 

Mõõtmistulemustest selgus, et lenduvate orgaaniliste ühendite kontsentratsioon ei ületanud 

piirnorme, kuid kemikaalide kontsentratsioon tööprotsesside juures on töövahetuse jooksul 

muutuv ja see võib tööpäeva lõpus tõusta. Õhuanalüüside tulemused aastate lõikes on 

näidanud, et enamasti on lenduvate orgaaniliste ühendite kontsentratsiooni töökeskkonna 

õhus vähenenud. See võib olla tingitud töökeskkonna parendamistegevusest. Kasutusele on 

võetud uuemad trükiseadmed, täiustatud on ventilatsiooni ning muudetud on tehnoloogiat. 

Lenduvate orgaaniliste ühendite osakaal võib olla siiski kõrgem seadmete pesemisel, 

värvide valamisel ja segamisel. Eeltoodu ei tähenda ka seda, et piirnormist madalamad 

kogused ei ohusta tervist, sest kemikaali riskide hindamise maatriks BS 8800:2004 võtab 

riski tõenäosuse määramisel arvesse protsendi kemikaali piirnormist [99]. 

 

Füüsikalistest ohuteguritest esines töökeskkonnas müra, mida tekitasid trükimasinad ning 

35% töötajatest tunnetas töökeskkonnas sageli ka vibratsiooni. Tervisemõju 

vähendamiseks tuleb töötajatel tootmisruumis kanda kuulmiskaitsevahendeid (kõrvaklappe 

või kõrvatroppe), kuid vaatluse käigus oli näha, et üheksast töötajast kandsid seitse 

kuulmiskaitsevahendeid. Samas ettevõttes varasemalt läbi viidud uuringust selgus, et 

isikukaitsevahendite kasutamise, hoidmise ja hooldamisalase väljaõppe on saanud 68,2% 

töötajatest, millest võib järeldada, et töötajad on teadlikud nende vajalikkusest [93].  

 

Kirjandusest selgus, et töötamine mürarikkas töökeskkonnas koos kemikaalidega võib 

mõjutada kuulmist ning antud uurimistöös esines uuritavatel kuulmislangust 40% 

vastajatest ja kellest 20% seostasid seda tööga. Samas üle poole töötajatest vastas, et neil ei 

esine kuulmislangust. Kuigi müra tase ei ületa iga protsessi juures lubatud piirnormi, on 

töötajatele väljastatud kuulmiskaitsevahendid ning nende kandmine on tehtud 
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kohustuslikuks. Kuulmislangust võib esineda töötajatel, kes ei kanna 

kuulmiskaitsevahendeid regulaarselt. Antud ohutegurite koosmõju hindamiseks tuleks 

töötajatele teha järjepidevalt audiomeetrilisi teste, et hinnata tervisemõju objektiivsemalt.  

 

Mikrokliima mõõdistustulemustest selgus, et suhteline õhuniiskus ei vasta soovituslikule 

väärtusele. Ankeetküsimustiku tulemused näitasid, et töötajaid häiris aeg-ajalt kuiv õhk 

ning statistilisest analüüsist selgus, et kuiva õhuga kaasnes pearinglus. Kuna kuiv õhk 

mõjutab ainevahetust ja põhjustab naha kuivust, võib see soodustada ka nahaärrituste teket, 

mis on seotud kokkupuutest kemikaalidega. Lisaks häiris töötajaid ka liiga soe 

õhutemperatuur, kuna soojal aastaajal oli tootmisruumis mõõdetud normist oluliselt 

kõrgemat õhutemperatuuri, mis võib olla soodustavaks faktoriks erinevate 

terviseprobleemide tekkeks.  

 

Vibratsiooni tase on tõsiseks terviseriski allikaks, sest 8-tunnise doosi tase ületas kõikides 

mõõtmispunktides piirnormi. Ankeetküsimustikust selgus, et hinnang vibratsiooniga 

kokkupuutele oli erinev, sest vastajad tundsid vibratsiooni nii kätele, jalgadele kui ka kogu 

kehale. Samas veerand vastajatest ei täheldanud töökeskkonnas vibratsiooni. Sellest võib 

järeldada, et töötajad ei ole vibratsioonist ja selle mõjust teadlikud. Töötajatele on küll 

väljastatud turvajalanõud, kuid kuna töötajatel on võimalik turvajalanõud ise valida, ei 

pruugi valitud jalanõudel olla üldvibratsiooni summutavat toimet. Kuna riskitasemeks siin 

on IV, tuleb esimesel võimalusel rakendada sobivaid riski vähendamise meetmeid, millest 

üheks on turvajalanõude valimisel paksu kummitallaga jalanõude eelistamine. Teiseks 

vibratsiooni doosi vähendamise võimaluseks on töökoha alla kummimati paigutamine, 

lisaks töötajatele vibratsioonialaste koolituste läbiviimine.  

 

Ka suitsetamist peetakse üheks kuulmislanguse riskiteguriks. Varasemad uuringud on 

näidanud, et suitsetajatel esines sagedamini mürast tingitud kuulmislangust [107]. 

Suitsetamisel eraldub lenduvaid orgaanilisi aineid, mis on tõstnud suitsejate veres 

kemikaalide sisaldust [72]. Antud uuringust selgus, et 30% uuringus osalejatest olid 

mõõdukad suitsetajad (8 sigaretti päevas), kuid võimalike seoseid kokkupuutest 

kemikaalidega ei leitud, mis võib tuleneda sellest, et lenduvate orgaaniliste ühendite 

kontsentratsioonid töökeskkonnas ei olnud nii kõrged. 
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Kemikaalide riski hindamisel selgus, et töötajad puutuvad igapäevaselt kokku lenduvate 

orgaaniliste ühenditega ning neil on esinenud erinevaid tervisekaebusi, mida on seostatud 

tööga. Võttes arvesse töötajate tervisekaebusi ning mõõdetud lenduvate orgaaniliste 

ühendite tulemusi, on riskitase III, mis viitab pidevale ohutusnõuete järgmisele nõutud 

isikukaitsevahendite kandmise ning seadmete hoolduse ja kontrolli näol. 

 

Antud uuringus seostati kõige enam tööga nahaärritusi, seejärel väsimust ja silmade 

ärritust, mida on sarnaselt tuvastatud ka trükiprotsessiga seotud töötajatel Tais [27]. Tööga 

seostati ka kuulmislangust, mida võib põhjustada ekspositsioon lenduvatele orgaanilistele 

ainetele koos töötamisega mürarikkas keskkonnas 12-tunnistes vahetustes [60, 63]. Ka 

peavalu, unehäireid, stressi ning luu- ja lihasvalusid seostati tööga. Väsimuse, peavalu ja 

unehäirete põhjusteks võib olla töötamine graafiku alusel, ka öises vahetuses. Skeleti-

lihasvalud võivad olla tingitud asjaolust, et tööülesannete täitmisel tuleb teisaldada käsitsi 

raskusi, viibida sundasendis ning teha korduvaid liigutusi.  

 

Töö 12-tunnistes vahetustes graafiku alusel, sealhulgas öösiti, võib suurendada töötajatel 

väsimuse, unehäirete ja keskendumisraskuste teket [74]. Nimetatud tervisekaebused 

esinesid ka antud uuringus osalejatel ning enamasti olid need seotud stressiga. Uuringust 

selgus aga, et kokkupuude kemikaalide ja müraga ei seostunud terviseprobleemidega. 

Kuna uuritavate grupp oli suhteliselt väike, tuleb edaspidi seoseid põhjalikumalt uurida. 

 

Plasttoodete tootmisel eraldub formaldehüüd, mis on 09.05.2005. aasta määruses nr 66 

„Kutsehaiguste loetelu“ nimetatud töökeskkonna keemiliseks ohuteguriks [108]. 

Trükitsehhi töötajad puutuvad formaldehüüdiga kokku ekstrusiooni- ja keevitustsehhis 

viibides, mistõttu on nad samuti ohustatud kutsehaigestumisele. Formaldehüüd on  

sensibiliseeriv ja kantserogeenne aine, mistõttu võib ka väikeste kogustega pikaajaline 

kokkupuude avaldada kahjustavat toimet organismile [109]. Trükitsehhi töötajatel on oht 

haigestuda ka kemikaalide kontaktist kontaktdermatiiti, kuid kutsenahahaiguste seas saaks 

seda liigitada „muud töökeskkonna keemilised ohutegurid“ alla [108]. 
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KOKKUVÕTE 

 

Uurimistöö eesmärgiks oli välja selgitada plastitootmistehase trükitsehhis kasutusel olevad 

kemikaalid, analüüsida nende toimet töötajate tervisele ning hinnata keemilise riski 

tõsidust.  

Uurimistöö alusel võib teha järgmiseid kokkuvõtteid ja järeldusi: 

1. Ankeetküsimustikule vastas 25-st 20 töötajat vanuses 21…51 aastat, kellest 60% jäid 

nooremasse vanusegruppi 20...29 aastat. Keskmine vastajate vanus oli 31,6±9,2 aastat. 

Uuritavate keskmine tööstaaž oli 10±9,3 aastat ja antud osakonnas 7±6,8 aastat.  

2. Kõik töötajad töötasid 12-tunnistes vahetuses, sealhulgas öösiti. Tööaeg nädalas oli 

töötajate sõnul 24–60 tundi, töötades vahelduvalt lühikese ja pika nädala tsüklis.  

3. Uurimistööst selgus, et enamus trükitsehhi töötajaist puutusid kokku erinevate 

keemiliste ainetega, milleks olid puhastusvahendid, trükivärvid, emulsioonid ja 

lahustid. Keemilised ained sisaldavad erinevaid tervist kahjustavaid lenduvaid 

orgaanilisi ühendeid, millest peamised olid etanool, etüülatsetaat, stüreen, 

isopropanool, formaldehüüd, osoon ja teised tuvastamata orgaanilised ühendid.  

4. Töökeskkonnas on erinevatel aastatel tehtud õhuanalüüse, millest selgus, et lenduvate 

orgaaniliste ühendite (etanool, etüülatsetaat, isopropanool, osoon, fomaldehüüd) 

kontsentratsioonid ei ületanud piirnorme. Aastate jooksul mõõdetud ainete koosmõju 

ei ületanud piirkontsentratsiooni.  

5. Kemikaalide ohutusalane teadlikkus on hinnanguliselt hea, sest töötajad teadsid 

kemikaalide ohutuskaartide olemasolust ja asukohast ning nad olid saanud 

kemikaalide ohutusalast koolitust. Kemikaale ladustati ja kemikaalide jääke sorteeriti 

korrapäraselt.  

6. Vaatlusest selgus, et töötajad ei kandnud kõiki nõutud isikukaitsevahendeid. Seda 

kinnitavad ka ankeetküsimustike tulemused. Isikukaitsevahendite kandmine oli 

valikuline. Kõige rohkem kasutati värvide segamisel ja puhastusprotsesside 

teostamisel kaitsekindaid, seejärel respiraatori kandmine ja kõige vähem kanti 

kaitseprille. See on soodustavaks teguriks terviseprobleemide tekkimisel. 

7. Isikukaitsevahendite puhastamise ja vahetamise sagedus varieerus vastajate seas, kuid 

kõige tihedamini puhastati ja vahetati kaitsekindaid.  
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8. Kaasuvateks ohuteguriteks olid müra, vibratsioon, mikrokliima ja suitsetamine. 

Enamus töötajatest (80%) pidas müra häirivaks, kuid vibratsiooni tundsid uuringus 

osalejad erinevalt. Mõõtmistulemused näitasid, et töötajatel esines kokkupuudet 

lubatud piirnormist kõrgema müra tasemega töötamisel trükimasina Finn-Flexo juures 

(86,7 dB(A)) ja lubatust kõrgema üldvibratsiooniga töötamisel Comex seadmega 

(korrigeeritud kiirendus 3,5 m/s2), soovituslikust väärtusest kõrgema temperatuuriga 

(31,1 ˚C) ning külmal aastaajal soovituslikust väärtusest madalama õhuniiskusega, mis 

on soodustavateks faktoriteks tervisekaebuste tekkimisel. Kolmandik töötajatest 

suitsetasid regulaarselt, keskmiselt kaheksa sigaretti päevas. 

9. Psühholoogilistele ohuteguritele lisaks vahetustega ja öötööle olid töötajad ohustatud 

monotoonsest tööst. Suurele osale oli töö harva vaheldusrikas. 

10. Töötajad tegid rasket füüsilist tööd, teisaldasid suuri sliive ja kilerulle, tegid tööd 

seistes ja korduvate ühetaoliste liigutustega ning neil tuli sageli hoida töötempot. Siiski 

jäi piisavalt aega tööülesannete täitmiseks. 

11. Enamus töötajatel esines mõnikord aastas kuni mõnikord nädalas unehäireid, stressi ja 

peavalusid. Ligi pooltel uuritavatel esines mõnikord nädalas kuni iga päev väsimust, 

vähem silmade ärritust ning luu-lihasvalusid. Nahaärritusi esines harvemini (mõnikord 

kuus) kolmandikul vastajatest. Lisaks esines vastajatel ka kuulmislangust, kipitust 

kurgus, hingeldust, köha ja külmetushaigusi.  

12. Töötajatel esines tervisekaebusi, mis võivad olla seotud tööruumides lenduvate 

orgaaniliste ühenditega, sest ligi pooled seostasid tööga nahaärritust ja kolmandik 

silmade ärritust. Lisaks seostati tööga üldist väsimust, kuulmislangust, peavalu, 

unehäireid, stressi ning luu-lihasvalusid.  

13. Riskihindamisel on arvestatav, et enamus töötajatest puutus kemikaalidega otseselt 

kokku rohkem kui poole tööajast ning ligi pooli töötajaid häirisid iga päev 

töökeskkonnas häirivad lõhnad. Vastajatest 55%-l on juhtunud kemikaalidega 

tööõnnetusi (kemikaalide sattumine nii silma kui nahale). Lisaks suurendab 

terviseriski kolmandikul suitsetamine. Arvestades ankeetküsitluse tulemusi ja 

kemikaalide ohutuskaartidel toodud ohulauseid, on keemilise riski tasemeks 

trükitsehhis määratud III, mis kohustab abinõude rakendamist lähima 3–5 kuu jooksul.  

14. Arvestades füüsikaliste parameetrite mõõtmistulemusi, on ohutegurite (müra, 

mikrokliima) riskitasemeks määratud III ning vibratsiooni riskitasemeks IV, mis 

nõuab kiiret abinõude rakendamist.  

15.  Enamus (95%) töötajatest on käinud tervisekontrollis viimase kolme aasta jooksul.  
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Uurimistöö põhjal on tehtud järgmised ettepanekud: 

1. Viia läbi ohutusalaseid koolitusi, mis aitaksid töötajatel paremini mõista kemikaalide 

terviseriski tõsidust.  

2. Regulaarselt instrueerida töötajaid kasutatavate kemikaalide võimalikest 

terviseriskidest ning kemikaalide käsitsemise nõuetest.  

3. Lisada töökeskkonda teabematerjale kemikaalide riskide kohta.  

4. Edaspidi tuleks kemikaalide sisaldust töökeskkonnas mõõta kogu töövahetuse jooksul, 

kuna lenduvate orgaaniliste ühendite kontsentratsioon töökeskkonna õhus on muutuv 

vahetuse jooksul ja sõltub tegevustest tööprotsessis. 

5. Viia läbi õhuseiret kemikaalidele ka teistes tootmisruumides, et selgitada, missugused 

lenduvad ained esinevad teistes ruumides ja mis võivad õhuga kanduda ka trükitsehhi.  

6. Trükitsehhis tuleb kontrollida ventilatsiooni tõhusust ja vajadusel seda tõhusamaks 

muuta. Suveperioodil nõutud õhutemperatuuri säilitamiseks tööruumides tuleb 

paigaldada täiendavalt konditsioneerid. 

7. Õhu suhtelise niiskuse suurendamiseks tuleb töökeskkonda paigutada õhuniisutid. 

8. Võtta kiiresti kasutusele vibratsiooniga kokkupuute taset vähendavad abinõud, milleks 

on vibratsiooni summutavate kummimattide kasutamine töökohtadel, paksu 

kummitallaga turvajalanõude tagamine ja kontrollmõõdistuste teostamine. 

9. Selgitada töötajatele isikukaitsevahendite kandmise vajadust ja rakendada rangemaid 

meetmed isikukaitsevahendite mitte kandmise osas (näiteks tulemuspalga ära 

võtmine). 

10. Korraldada töötajatele terviskäitumise alaseid koolitusi teemadel nagu suitsetamise ja 

kemikaalide ekspositsiooni koosmõju, tõstmaks teadmist, et suitsetamine annab 

kemikaalidega töötades kumulatiivse terviseriski. 
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CHEMICALS RISK ASSESMENT IN PRINTING PLANT OF PLASTIC 

PRODUCTS FACTORY 

 

SUMMARY 

 

The global production of plastics has increased significantly. To make plastic products 

more attractive, printing factories must use different chemicals for printing inks, solvents, 

emulsions and cleaners. Chemicals’ vaporising into the air of printing rooms contain a 

variety of volatile organic compounds (VOC) and have harmful effect on workers’ health. 

The aim of this study was to identify the chemicals used in the plastic printing factory, 

assess their potential impact on the employees’ health and assess the level of chemicals’ 

risk. To achieve this purpose, a questionnaire was carried out. The questionnaire included 

questions about exposure to chemicals and other confounding factors, health complaints 

and use of personal protective equipment. Observations were made and air samples were 

analyzed. The statistical analysis of the results was processed with the software Microsoft 

Excel 2013 and SPSS 22.0. For general data description the frequency taples were used to 

analyse group differences, 2-test was used and Spearman correlation analysis was used to 

analyse relationships between the parameters. 

 

The sample group for the questionnaire consisted of 25 employees who were exposed to 

chemicals and had been working in the plant for at least half a year in 12-hour shifts, 

including regular night shifts. The respondents assessed their working environment and 

safety; use and storage of chemicals; use of personal protective equipment and perceived 

health complaints. Air samples were collected by the Health Protection Laboratory in 

2005, 2009 and 2014, noise and vibratsion only in 2014 and the results of measurements 

compared to regulations. Risk assessment was carried out with British Standard 8800 

method. The combined effect of several chemical substances was analyzed as well.  

 

The response rate was 80% (18 males and 2 females responded). The average age of the 

study group was 31,6±9,2 years (the youngest 21 and the oldest 51). The mean length of 

service in the printing plant was 7±6,8 years. Over half of the participants have been 
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working in the printing plant for more than five years (the longest service 25 years and the 

shortest 0.6 years). 

 

In total, 85% of the respondents had direct contact with chemicals and in most cases (80%) 

specific odors of volatile compounds were present. More than half of employees had to 

work with chemicals for more than half of their shift. Every day nearly half of the workers 

were disturbed by bad smells in work environment. Those employees had more dizziness 

(p=0,05) and nervousness (p=0,008). 

 

Wearing personal protective equipment was optional. While handling chemicals, it was 

most common to wear gloves, then respirator and lastly protective glasses. 70% of 

respondents were non-smokers. Only 20% exercised regularly. Employees had most often 

health complaints, such as fatigue (45%), eye irritation (25%), sleeping problems (20%), 

musculoskeletal pain (15%), stress (15%), less headaches (5%) and skin irritation (5%).  

Employees’ health complaints showed intercorrelations between each other. Positive 

correlation was seen between age and fatigue (r=0,550, p<0,012). Stress was in positive 

relation with sleep disorders (r=0,870, p<0,0001), common cold (r=0,698, p<0,001), 

nervousness (r=0,692, p<0,002), concentration problems (r=0,582, p<0,009) and fatigue 

(r=0,487, p<0,034). The exposure to combination of chemicals and noise didn’t worsen 

health problems and exposure to chemicals didn’t worsen skin reactions, beacuse of 

statistically significant relations were not found. At the same time skin irritations (40%), 

eye irritation (35%), fatigue (30%), headache (20%), hearing loss (20%) and musculo-

skeletal pain (20%) were the most frequent health complaints associated with work. 

 

The air measurements of work environment showed the concentrations of ethanol, ethyl 

acetate, ozone, isopropanol and other non-distinctive organic compounds, but the air 

samples nor the combined effect of these substances did not exceed the limit values. Since 

the measurements were made at different time periods and work places and not all the 

volatile organic compounds were detected, the calculation may not be exact. 

 

Noise measurements showed the levels near by the upper limits at each measurement spot, 

but it was above the limit value (86,7 dB(A)) on the Finn-Flexo printing line. Vibration 

level exeeded the limits in all the measurment points as well.  
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As the daily exposure to chemicals and their health consequences are possible, the risk 

level is III, which means that regular monitoring of work environment and wearing of 

personal protective equipment is very important.  

 

Employees had had health complaints that they believed could to chemical hazards in their 

work environment, but the measurements showed that VOC contents did not exceed their 

limit values. It is suggested that the employer carry out the chemical safety training courses 

helping people to better understand the seriousness of health risks. There is a need for 

regular instruction of employees about potential health risks of chemicals and chemical 

handling requirements. It is important to control workers’ wearing of personal protective 

equipment. As the concentrations of volatile organic compounds in the air of the working 

environment vary and depend on the activities of the work process, the levels of chemicals 

in the working environment should be measured during the entire work shift. Employers 

should check the efficiency of ventilation and, where necessary, improve the ventilation 

system. The training on health behaviour is useful for the workers to know about 

cumulative adverse effect of smoking and chronic exposure to chemicals at work. 
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Lisa 1. Ankeetküsimustik 

 

Lugupeetud fleksotrükkija/spetsialist!  

Olen Eesti Maaülikooli ergonoomika magistriõppe üliõpilane Karit Kikas. Pöördun Teie 

poole seoses oma magistritöö läbiviimisega, mille eesmärgiks on välja selgitada 

trükitsehhis olevad kemikaalid ja hinnata nende toimet töötajate tervisele. Uurimistöö aitab 

teadvustada kemikaalidest tulenevaid terviseriske trükitsehhi töötajate hulgas, annab 

võimaluse töökeskkonna parendamiseks ja terviseriskide vähendamiseks.  

Küsitlus on vabatahtlik ja anonüümne. Küsimustikud jagab laiali ja korjab kokku uurija 

isiklikult. Vastused sisestatakse andmebaasi, mis on vaid hallatav uurija poolt ja andmed ei 

satu kõrvaliste isikute kätte. Tulemused analüüsitakse üldistaval kujul ja esitatakse 

osakonna kohta tervikuna.   

Palun vastake alljärgnevale küsimustikule võimalikult ausalt, et välja selgitada võimalikke 

kemikaalidest põhjustatud terviseriske. Iga küsimuse juures olevatest lahtritest valida üks 

kõige sobilikum ning teha sellesse märge ja/või täita punktiirid. Lisaküsimuste tekkimisel 

võite pöörduda minu poole tel nr +372 5373 1356 või emaili aadressil 

karitkikas@gmail.com 
 

1. Üldküsimused 

1.1. Sugu: .............mees     ............. naine 

1.2. Vanus: .......... 

1.3. Teie üldine tööstaaž: ..... aastat/ .... kuud (kui alla 1 aasta) 

1.4. Tööstaaž antud töökohas: ........aastat/ ..... kuud (kui alla 1 aasta) 

1.5. Tööaja kestus antud tööruumis ............ tundi päevas, ......... tundi nädalas 
 

2. Füüsikalised ohutegurid 

2.1. Mikrokliima 

2.1.1. Kuivõrd sageli Teid häirivad töökeskkonnas järgmised mikrokliima parameetrid?  

Häiriv tegur Iga päev 
Mõnikord 

nädalas 

Mõnikord 

kuus 

Mõnikord 

aastas 

Ei oska 

öelda 

1. Liiga soe □  □  □  □  □  

2. Liiga külm □  □ □  □  □  
3. Temperatuuri suured 

kõikumised 
□  □  □  □  □ 

4. Tuuletõmbus □  □  □  □  □ 
5. Umbne □  □  □  □  □ 
6. Liiga niiske □  □  □  □  □  
7. Kuiv õhk □  □  □  □  □  
8. Halvad lõhnad □  □  □  □  □  
9. Töökeskkond on 

tolmune 
□  □  □  □  □  

 

2.2. Müra 

2.2.1. Häiriva müraga puutun töökeskkonnas kokku ...... tundi päevas. 

2.2.2. Missugune on müra iseloom?  □ pidev ühtlane   □ katkendlik   □ pidev ebaühtlane  

 

mailto:karitkikas@gmail.com
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2.2.3. Kuidas Te hindate müra taset?  □ tugevalt häiriv  □ mõnevõrra häiriv  □ häirib vähe 

2.2.4. Missugused seadmed tekitavad Teie arvates kõige rohkem müra? 

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

2.3. Vibratsioon 

2.3.1. Kas ja kuivõrd esineb Teie töökeskkonnas vibratsiooni?   

□ ei esine □ harva  □ sageli    

2.3.2. Kui esineb, siis millist tüüpi vibratsiooni? □ kogu kehale   □ kätele    □ jalgadele 

2.3.3. Missugused seadmed tekitavad Teie arvates kõige rohkem vibratsiooni? 

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

3. Keemilised ohutegurid 

3.1. Kemikaalikäitlemine 

3.1.1. Kas Te puutute tööpäeva jooksul oma tööruumis kokku kemikaalidega?  

□ ei, üldse mitte  □ kuni kolmandiku tööajast  □ ligi poole tööajast  □ peaaegu kogu 

päeva 

3.1.2. Kui palju Te hinnanguliselt tööpäeva jooksul trükiplaatidega kokku puutute?  

□ alla 1 tunni □ 1–3 tundi □ 4–6 tundi □ üle 6 tunni 

3.1.3. Kas trükiplaatidel on Teid häiriv spetsiifiline lõhn? □ ei    □ jah 

3.1.4. Kas Teie tööülesanded on otseselt seotud kemikaalidega? □ ei  □ jah     

 

Kui Te vastasite 3.1.4. küsimusele „jah“, siis vastake palun järgnevatele küsimustele:  

3.1.5. Kas kemikaalide kasutamisega kaasnevad spetsiifilised lõhnad?    □ ei    □ jah 

3.1.6. Kui palju Te hinnanguliselt tööpäeva jooksul puhastusvahenditega kokku puutute?  

□ alla 1 tunni □ 1–3 tundi □ 4–6 tundi □ üle 6 tunni 

3.1.7. Kus Teie töökohas kemikaale hoitakse?  

□ selleks eraldatud spetsiaalses ruumis             

□ tööruumis eraldi kapis                                 

□ tööruumi põrandal, selleks mõeldud nurgas  

□ mujal …………………….. 

3.1.8. Kuidas on korraldatud kemikaalijääkide/ tühjade kemikaalinõude utiliseerimine 

Teie töökohas? 

  □ regulaarselt sorteerimine ja eraldi kogumine   □ kanalisatsiooni kallamine                      

  □ kasutatud anumad jäävad töökeskkonda vedelema   □ muu…………………...… 

 

3.2 Kemikaaliohutus 

3.2.1. Kas Teie osakonnas on olemas kemikaalide ohutuskaardid? □ ei  □ jah  □ ei tea 

3.2.2. Kas ohutuskaardid on Teile kättesaadavas kohas? □ ei   □ jah   □ ei oska öelda 

3.2.3. Kas te olete kasutatavate ohutuskaartidega tutvunud? □ ei   □ jah 

3.2.4. Kas te olete saanud kemikaalide ohutuse alast koolitust? □ ei   □ jah 

3.2.5. Kas Teil on juhtunud kemikaalide käsitsemisel tööõnnetusi? □ ei   □ jah  
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Kui jah, siis milliseid? □ pritsmed silma □ pritsmed nahale □ mürgistus (iiveldus, peavalu, 

uimasus) □ kemikaali imbumine läbi kinnaste/riiete nahale □ lõikehaavad  □ muu…….. 

 

3.3. Isikukaitsevahendid 

3.3.1. Kas Teile on tööandja poolt antud individuaalsed isikukaitsevahendid (IKV), mida 

kasutate ainult Teie? □ ei  □ jah 

3.3.2. Missuguse tööprotsessi juures kasutate kaitsevahendeid? 

IKV 
Värvide 

segamine 

Puhastusvahendi 

valamine, 

pesemisprotsess 

Värvirullide 

vahetamine 

Plaatide 

tõstmine 

Mitu 

tundi 

päevas 

1. Kaitsekindad □ □ □ □ ................ 

2. Kaitseprillid □ □ □ □ ................ 

3. Respiraator □ □ □ □ ................ 

4. Kaitsepõll □ □ □ □ ................ 

5. Turvajalanõud □ □ □ □ ................ 

6. Müts □ □ □ □ ................ 

 

3.3.3. Kui sageli Te puhastate IKV-d? 

IKV Iga päev Kord nädalas Kord kuus Kord aastas Üldse mitte 

1. Kaitsekindad □ □ □ □ □ 
2. Kaitseprillid □ □ □ □ □ 
3. Respiraator □ □ □ □ □ 
4. Kaitsepõll □ □ □ □ □ 
5. Turvajalanõud □ □ □ □ □ 
6. Müts □ □ □ □ □ 

 

3.3.4. Kui sageli Te vahetate IKV-d? 

IKV Iga päev Kord nädalas Kord kuus Kord aastas Üldse mitte 

1. Kaitsekindad □ □ □ □ □ 
2. Kaitseprillid □ □ □ □ □ 
3. Respiraator □ □ □ □ □ 
4. Kaitsepõll □ □ □ □ □ 
5. Turvajalanõud □ □ □ □ □ 
6. Müts □ □ □ □ □ 

 

 

3.3.5. Kas IKV kaitseb piisavalt? □ ei  □ jah 

3.3.6. Kas Te olete saanud juhiseid IKV kasutamise ja hoolduse kohta?  □ ei  □ jah 

3.3.7. Kas Teid häirib töötamisel isikukaitsevahendi kasutamine? □ ei  □ jah 
 

4. Psühholoogilised ohutegurid 

4.1. Mitu korda tööpäeva jooksul saate pidada puhkepause? ............ korda 

4.2. Mitu minutit puhkepauside aeg summaarselt kokku on? ............. minutit 

4.3. Kas Te teete öötööd? □ ei    □ jah 

4.4. Kas Teil on vaja kogu tööpäeva jooksul hoida kiiret töötempot? □ sageli  □  harva    

□  mitte kunagi    

4.5. Kas Teil on piisavalt aega oma tööülesannete täitmiseks? □ sageli  □ harva    □ mitte 

kunagi 
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4.6. Kas Teile on selgitatud tööga seotud terviseriske? □ ei  □ jah 

4.7. Kas Teie töö on vaheldusrikas? □ sageli   □ harva  □ mitte kunagi 
 

5. Töö mõju tervisele 

5.1. Kas olete läbinud perioodilise tervisekontrolli? □ ei  □ jah 

5.2. Kui kaua aega tagasi läbisite viimati tervisekontrolli? □ alla aasta  □ 1-3 aastat  □ 3-5 

aastat     

5.3. Kas Teil on juhtunud tööõnnetusi (libastumine, sisselõiked)? □ ei  □ jah 

 Kui jah, siis milliseid?  ……………………………………………………………. 

5.4. Kas Te suitsetate?   □ ei    □  jah   ……. sigaretti päevas. 

5.5. Kas Te tegelete spordiga?  □ ei tegele  □ harva  □ sageli (2 ja enam korda nädalas) 

5.6. Kas Teil on viimase aasta jooksul esinenud järgnevaid sümptome? (Tehke 

vastavasse lahtrisse x) 

Sümptom 
Ei 

esine 

Mõnikord 

aastas 

Mõnikord 

kuus 

Mõnikord 

nädalas 

Iga 

päev 

Kas 

seostate 

seda 

tööga? 

1. Pearinglus □ □ □ □ □ □ 
2. Peavalu □ □ □ □ □ □ 
3. Silmade ärritus □ □ □ □ □ □ 
4. Kuulmislangus □ □ □ □ □ □ 
5. Hingamisteede 

ärritusnähud 
□ □ □ □ □ □ 

6. Hingeldus □ □ □ □ □ □ 
7. Kipitus kurgus □ □ □ □ □ □ 
8. Köha □ □ □ □ □ □ 
9. Nahaärritus □ □ □ □ □ □ 
10. Iiveldus □ □ □ □ □ □ 
11. Teadvusekadu □ □ □ □ □ □ 
12. Mäluprobleemid □ □ □ □ □ □ 
13. Keskendumishäired □ □ □ □ □ □ 
14. Närvilisus □ □ □ □ □ □ 
15. Väsimus □ □ □ □ □ □ 
16. Unehäired □ □ □ □ □ □ 
17. Stress □ □ □ □ □ □ 
18. Külmetushaigused □ □ □ □ □ □ 
19. Luu-lihasvalud □ □ □ □ □ □ 

 

Küsitlusest puuduvad mitmed ohutegurid, aga on Teile igapäevatööd häirivaks:  

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

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

 

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

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

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

 

Suur tänu vastamise eest! 
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Tabel 2.1. Kasutatavate kemikaalide loetelu 

 Kemikaali 

nimetus 
Sisalduvad ained Sisaldus, % Ohtlikkus 

A 1 2 3 4 

P
R

IM
E

R
 

10-601359-2 

Primer 

Etanool 50–100 
väga 

tuleohtlik,  

ärritav 

propaan-1-ool 

 
≤ 15 

etüülatsetaat ≤ 20 

Primer water 

resistant 

propaan-2-ool 25–50 
väga 

tuleohtlik, 

ärritav 

etüülatsetaat 10–25 

Etanool 10–25 

nitrotselluloos 12,6% nitrogeeniga 2,5–10 

044-01748: 

PRIMER for 

Met.films 

EF:FJ46 

propaan-1-ool 25–40 

väga 

tuleohtlik, 

ärritav 

nafta (petroleum) 10–25 

1-etoksüpropaan-2-ool 5–10 

propüülatsetaat 5–10 

propaan-2-ool 1–2,5 

L
A

K
ID

 

 

L
A

K
ID

 

10.601351- 9 NC 

overprintlacquer 

 

propaan-1-ool 20–25 
väga 

tuleohtlik, 

ärritav 

etüülatsetaat 15–20 

isoprüpuulatsetaat 1–3 

etanool 25–50 

Gecko Slip 

Varnsih-25 

70GL140181 

etanool 60–80 

väga 

tuleohtlik 

nitrotselluloos 10–15 

etüülatsetaat 5–10 

propaan-2-ool 5–10 

butüülfosfaat ˂ 2,5 

propüülatsetaat ˂ 2,5 

Gecko Slip 

Varnsih-25 

70GL279720 

 

etanool 40–50 

väga 

tuleohtlik, 

ärritav 

etüülatsetaat 20–30 

nitrotselluloos 5–10 

propaan-2-ool 2,5 

butüülfosfaat ˂ 0,5 

Gecko Slip 

Varnsih-25 

70GL274202 

 

etanool 50–60 

väga 

tuleohtlik 

etüülatsetaat 5–10 

nitrotselluloos 5–10 

propaan-2-ool 2,5–5 

A
-T

R
Ü

K
IV

Ä
R

V
ID

 

Flexiprint MV 

Silver 877 LEC 

1-metoksü-2-propanool 25–50 

väga 

tuleohlik, 

ärritav 

 

propaan-2-ool 25–50 

alumiiniumi pulber 10–25 

etoksüpropaan-2-ool 2,5–10 

nitrotselluloos 12,5 nitrogen 2,5–11 

etüülatsetaat 2,5–12 

etanool 1–2,5 

2-etüülheksüüldifenüülfosfaat 1–2,5 

titanpohsphatecomplex 1,0–2,5 
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A 1 2 3 4 

 

Flexiprint Gold 

PMS 872D 

etanool 25–50 

väga 

tuleohtlik, 

aurud 

võivad 

põhjustada 

pea-

pööritust 
 

1-metoksü-2-propanool 25–50 

alumiiniumi pulber 2,5–10 

etoksüpropaan-2-ool 2,5–10 

nitrotselluloos 12,5 nitrogen 2,5–10 

etüülatsetaat 2,5–10 

propaan-2-ool 2,5–10 

2-etüülheküüldifenüülfosfaat 1–2,5 

titanpohsphatecomplex 1–2,5 

Flexiprint Gold 

PMS 873 LEC 

1-metoksü-2-propanool 10–25 

- 

propaan-2-ool 10–25 

etanool 10–25 

alumiiniumi pulber 2,5–10 

etoksüpropaan-2-ool 2,5–10 

nitrotselluloos 12,5 nitrogen 2,5–10 

etüülatsetaat 2,5–10 

2-ethylhexyl diphenyl phosphate 1–2,5 

titanpohsphatecomplex 1–2,5 

G
E

C
K

O
 T

R
Ü

K
IV

Ä
R

V
ID

 

Gecko base 

concentrate 

etanool 50–60 
väga 

tuleohtlik 
nitrotselluloos 10–15 

etüülatsetaat 5–10 

Gecko BOND 

TOP 

etanool 10–15 

väga 

tuleohtlik 

nitrotselluloos 5–10 

etüülatsetaat 2,5–10 

1-etoksü-2-propanool 40–50 

propüülatsetaat 2.5–5 

propaan-2-ool ˂ 2,5 

A
D

D
IT

IV
 

Gecko BOND 

TOP Additiv 180-

00GT 278236 

 

etanool 50–60 aurud 

võivad 

põhjustada 

pea-

pööritust, 

väga 

tuleohtlik 
 

nitrotselluloos 5–10 

etüülatsetaat 10–15 

propüülatsetaat 5–10 

propaan-2-ool ˂ 2,5 

GECKO 

FRONTAL UNI 

etanool 50–60 

väga 

tuleohtlik 

nitrotselluloos 5–10 

etüülatsetaat 5–10 

butüülfosfaat 2,5–5 

propaan-2-ool ˂ 2,5 

GECKO white for 

shrinkinf foil-20 

67GZ294848 

etanool 30–40 

väga 

tuleohtlik 

etüülatsetaat 5–10 

nitrotselluloos 5–10 

propaan-2-ool ˂ 2,5 
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A 1 2 3 4 

  butüülfosfaat ˂ 1  

GECKO 

FRONTAL PLUS 

etanool 50–60 
aurud 

võivad 

põhjustada 

pea-

pööritust, 

väga 

tuleohtlik 
 

etüülatsetaat 10–15 

nitrotselluloos 10–15 

propaan-2-ool ˂ 2,5 

Gecko additiv 

180-00GT278236 

etüülatsetaat 20–30 

etanool 20–30 

nitrotselluloos 5–10 

propaan-2-ool 5–10 väga 

tuleohtlik,  

ärritab silmi butüülfosfaat 2,5–5 

Gecko Frontal 

Plus Additiv 180 

etanool 50–60 

väga 

tuleohtlik 

 

nitrotselluloos 10–15 

etüülatsetaat 5–10 

propaan-2-ool 2,5–5 

butüülfosfaat 2,5–5 

Gecko bond top 

extender 180 

 

etanool 50–60 

väga 

tuleohtlik 

etüülatsetaat 15–20 

nitrotselluloos 5–10 

1-etoksü-2-propanool 2,5–5 

propaan-2-ool 2,5–5 

butüülfosfaat ˂ 2,5 

GECKO frontal 

plus extender 180 

etanool 60–80 

väga 

tuleohtlik 

etüülatsetaat 10–15 

nitrotselluloos 5–10 

1-etoksü-2-propanool 5–10 

propaan-2-ool ˂ 2,5 

butüülfosfaat ˂ 0,5 

L
A

H
U

S
T

ID
 

Thinner telko 

flexomix 

etanool 86–92 

- 
etüülatsetaat 5,5–6,5 

propüülatsetaat 2,8–3,2 

propaan 1-ool 1 

Etüülatsetaat etüülatsetaat 99,8 
väga 

tuleohtlik 

Absol-etamix 

etanool ˃ 92  aurud 

võivad 

põhjustada 

peapööritust 

väga 

tuleohtlik 
 

etüülatsetaat  ˃ 7 

H
E

N

K
E

L
I 

L
II

M

ID
 LOCTITE 

LIOFOL LA 

7715-21 

4,4-metüleendifenüül diotsüanaat  ˃ 20 

- heksametüleendiisotsüanaat 

homopolümeer 
˂ 10 
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A 1 2 3 4 

 

LOCTITE 

LIOFOL LA 6099 
dietüleenglükool  ˂ 5 kahjulik 

LOCTITE 

LIOFOL LA 7733 
4,4-metüleendifenüül diotsüanaat ˃ 25 ärritav 

LOCTITE 

LIOFOL LA 

6038-21 

glütseroolpolupropüleenglükooleeter ˃ 25 ärritav 

LOCTITE 

LIOFOL CL 

ECOPOWER 

dimetüülsuktsinaat ˂ 20 - 

A
N

IL
O

K
S

 V
A

L
T

S
ID

E
 

S
Ü

V
A

P
U

H
A

S
T

U
S

 

 

RECYL COBRA 

polüfosforhape ˂ 50 

söövitav väävelhape > 15 

fosforhape ˂ 5 

FW UV/Solvent 

cleaner 8 

2-(2-butoksüetoksü)etanool 70-90 
ärritav 

etüüldiglükool 10-30 

Lubrizol 9043F 

DIISEL 

2-etüülheksüülnitraat 60-69,9 

kahjulik 2-etüülheksaan-1-ool 10-19,9 

1,2,4-trimetüülbenseen 0,1-0,9 

 

Puhastusbensiin Tööstuslik bensiin 100 

keskkonna-

ohtlik, 

tuleohtlik, 

kahjulik  
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Kuupäev, kellaaeg: 04.02.2015 kell 18.00 kuni 20.00 

Vaatleja nimi: Karit Kikas 

Vaatluskoht: Plasttoodete tehase trükitsehh 

 

Vaatlusobjekt: trükiosakond. Subjektiks on trükivärvide ettevalmistajad, trükiplaatide 

paigaldajad ja fleksotrükkijad.  

 

Vaatluse eesmärk: kirjeldada töötingimusi ning töökeskkonda. 

Vaatluse ülesanded: 

 jälgida töökeskkonna ohutust 

 jälgida tööruume 

 jälgida töövõtteid 

 jälgida tööprotsessi 

 jälgida töötamiskohti 

 

Vaatluse käik: 

1. Mis tööd tehakse? 

2. Milliseid töövahendeid kasutatakse? 

3. Kuidas on töövahendid tööruumis ja töökohas paigutatud? 

4. Milline on töökeskkond?   

5. Millised on töötamiskohad? 

6. Kus hoitakse kemikaale? 

7. Kus ja kuidas kemikaale kasutatakse? 

 



89 

 

Lisa 4. Trükitsehhi ruumide plaan ja seadmete ning töökohtade asukohad 

 

 

 

Joonis 4.1. Trükitsehhi ruumide plaan ja seadmete ning töökohtade asukohad 
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Lisa 5. Ettevõtte tootmisruumide asendiplaan  
 

 

Joonis 5.1. Tootmisruumide asendiplaan 
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Lisa 6. Õhuanalüüside tulemused tootmisruumides 

 

Tabel 6.1. Õhuanalüüside tulemused lenduvate ainete sisaldusele (mg/m3) erinevates 

tootmisruumides 

 

Mõõtekoht erinevatel aastatel 

Mõõdetud tulemused, mg/m3 

et
ü

ü
la

ts
et

a
a
t 

 

et
a

n
o

o
l 

 

fo
rm

a
ld

eh
ü

ü
d

  

o
so

o
n

  

is
o

p
ro

p
a

n
o

o
l 

 

o
rg

a
a

n
il

is
e
d

 

ü
h

en
d

id
 

2005 – - - - - - 

Survevalumasina KUASY juures - - 0,035 - - - 

Keevitusliini 6. ja 7. vahel - - 0,06 - - - 

Ekstruuderi CMG 188 juures - - <0,01 0,1 <1,0 - 

 - - - - - - 

2008 - - - - - - 

Keevitustsehhis 5. ja 6. liini vahel - - 0,01 - - - 

Ekstrusioonitsehhis GMC 1 töötsoonis - - <0,01 - - - 

Purustustsehhis purustusmasina 

töökohal 
- - <0,01 - - - 

2014 - - - - - - 

Reifenhauser Alpine  - - <0,01 < 0,05 - - 

CMG 2 ja Finn 5  - - <0,01  0,05 - - 

Keevitusruum - - 0,01 - - - 

Lamineerimine  8 33 - 0,1 - 2 

Purustusruum  - - 0,02 - - - 
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H200 – Ebapüsiv lõhkeaine 

H201 – Plahvatusohtlik; massiplahvatusoht 

H202 – Plahvatusohtlik; suur laialipaiskumise oht 

H203 – Plahvatusohtlik; süttimis-, plahvatus- või laialipaiskumisoht 

H204 – Süttimis- või laialipaiskumisoht 

H205 – Süttimise korral massiplahvatusoht 

H220 – Eriti tuleohtlik gaas 

H221 – Tuleohtlik gaas 

H222 – Eriti tuleohtlik aerosool 

H223 – Tuleohtlik aerosool 

H224 – Eriti tuleohtlik vedelik ja aur 

H225 – Väga tuleohtlik vedelik ja aur 

H226 – Tuleohtlik vedelik ja aur 

H228 – Tuleohtlik tahke aine 

H229 – Mahuti on rõhu all: kuumenemisel võib lõhkeda 

H230 – Võib reageerida plahvatuslikult isegi õhuga kokku puutumata 

H231 – Võib reageerida plahvatuslikult isegi õhuga kokku puutumata kõrgenenud rõhul ja/või 

temperatuuril 

H240 – Kuumenemisel võib plahvatada 

H241 – Kuumenemisel võib süttida või plahvatada 

H242 – Kuumenemisel võib süttida 

H250 – Kokkupuutel õhuga süttib iseenesest 

H251 – Isekuumenev, võib süttida 

H252 – Suurtes kogustes isekuumenev, võib süttida 

H260 – Kokkupuutel veega eraldab tuleohtlikke gaase, mis võivad iseenesest süttida 

H261 – Kokkupuutel veega eraldab tuleohtlikke gaase 

H270 – Võib põhjustada süttimise või soodustada põlemist; oksüdeerija 

H271 – Võib põhjustada süttimise või plahvatuse; tugev oksüdeerija 

H272 – Võib soodustada põlemist; oksüdeerija 

H280 – Sisaldab rõhu all olevat gaasi, kuumenemisel võib plahvatada 

H281 – Sisaldab külmutatud gaasi; võib põhjustada külmapõletusi või –kahjustusi 

H290 – Võib söövitada metalle 

H300 – Allaneelamisel surmav 
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H301 – Allaneelamisel mürgine 

H302 – Allaneelamisel kahjulik 

H304 – Allaneelamisel või hingamisteedesse sattumisel võib olla surmav 

H310 – Nahale sattumisel surmav 

H311 – Nahale sattumisel mürgine 

H312 – Nahale sattumisel kahjulik 

H314 – Põhjustab rasket nahasöövitust ja silmakahjustusi 

H315 – Põhjustab nahaärritust 

H317 – Võib põhjustada allergilist nahareaktsiooni 

H318 – Põhjustab raskeid silmakahjustusi 

H319 – Põhjustab tugevat silmade ärritust 

H330 – Sissehingamisel surmav 

H331 – Sissehingamisel mürgine 

H332 – Sissehingamisel kahjulik 

H334 – Sissehingamisel võib põhjustada allergia- või astma sümptomeid või hingamisraskusi 

H335 – Võib põhjustada hingamisteede ärritust 

H336 – Võib põhjustada unisust või peapööritust 

H340 – Võib põhjustada geneetilisi defekte (märkida kokkupuuteviis, kui on veenvalt 

tõestatud, et muud kokkupuuteviisid ei ole ohtlikud) 

H341 – Arvatavasti põhjustab geneetilisi defekte (märkida kokkupuuteviis, kui on veenvalt 

tõestatud, et muud kokkupuuteviisid ei ole ohtlikud) 

H350 – Võib põhjustada vähktõbe (märkida kokkupuuteviis, kui on veenvalt tõestatud, et 

muud kokkupuuteviisid ei ole ohtlikud) 

H351 – Arvatavasti põhjustab vähktõbe (märkida kokkupuuteviis, kui on veenvalt tõestatud, et 

muud kokkupuuteviisid ei ole ohtlikud) 

H360 – Võib kahjustada viljakust või loodet (märkida spetsiifiline toime, kui see on teada või 

märkida kokkupuuteviis, kui on veenvalt tõestatud, et muud kokkupuuteviisid ei ole ohtlikud) 

H361 – Arvatavasti kahjustab viljakust või loodet (märkida spetsiifiline toime, kui see on teada 

või märkida kokkupuuteviis, kui on veenvalt tõestatud, et muud kokkupuuteviisid ei ole 

ohtlikud) 

H362 – Võib kahjustada rinnaga toidetavat last 

H370 – Kahjustab elundeid (või märkida kõik mõjutatud elundid, kui need on teada; märkida 

kokkupuuteviis, kui on veenvalt tõestatud, et muud kokkupuuteviisid ei ole ohtlikud) 
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H371 – Võib kahjustada elundeid (või märkida kõik mõjutatud elundid, kui need on teada; 

märkida kokkupuuteviis, kui on veenvalt tõestatud, et muud kokkupuuteviisid ei ole ohtlikud) 

H372 – Kahjustab elundeid (või märkida kõik mõjutatud elundid, kui need on teada) 

pikaajalisel või korduval kokkupuutel (märkida kokkupuuteviis, kui on veenvalt tõestatud, et 

muud kokkupuuteviisid ei ole ohtlikud) 

H373 – Võib kahjustada elundeid <või märkida kõik mõjutatud elundid, kui need on teada> 

pikaajalisel või korduval kokkupuutel <märkida kokkupuuteviis, kui on veenvalt tõestatud, et 

muud kokkupuuteviisid ei ole ohtlikud> 

H300+H310 – Allaneelamisel või nahale sattumisel surmav 

H300+H330 – Allaneelamisel või sissehingamisel surmav 

H310+H330 – Nahale sattumisel või sissehingamisel surmav 

H300+H310+H330 – Allaneelamisel, nahale sattumisel või sissehingamisel surmav 

H301+H311 – Allaneelamisel või nahale sattumisel mürgine 

H301+H331 – Allaneelamisel või sissehingamisel mürgine 

H311+H331 – Nahale sattumisel või sissehingamisel mürgine 

H301+H311+H331 – Allaneelamisel, nahale sattumisel või sissehingamisel mürgine 

H302+H312 – Allaneelamisel või nahale sattumisel kahjulik 

H302+H332 – Allaneelamisel või sissehingamisel kahjulik 

H302+H312+H332 – Allaneelamisel, nahale sattumisel või sissehingamisel kahjulik 

H312+H332 – Nahale sattumisel või sissehingamisel kahjulik 

H400 – Väga mürgine veeorganismidele 

H410 – Väga mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime 

H411 – Mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime 

H412 – Ohtlik veeorganismidele, pikaajaline toime 

H413 – Võib avaldada veeorganismidele pikaajalist kahjulikku toimet 

H420 – Kahjustab rahvatervist ja keskkonda, hävitades kõrgatmosfääris asuvat osoonikihti 
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Tabel 8.1. Kemikaalidest tuleneva riski hindamine erinevate trükimasinate juures ja 

destilleerimisruumis aastatel 2005, 2009 ja 2014 

 

Tabel 8.2. Mürast tuleneva riski hindamine töökohtadel 
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trükimasina Finn Flexo juures, 2005 

1. Etanool 24,1 ≥75 ≥75 jah Jah III 

2. Etüülatsetaat 15,8 ≥75 ≥75 jah Jah III 

3. Isopropanool 6,9 ≥75 ≥75 jah jah II 

4. Osoon 40 ≥75 ≥75 jah jah III 

trükimasina Finn-Flexo juures, 2009 

5. Etanool 10,6 ≥75 ≥75 jah jah III 

6. Etüülatsetaat 5,4 ≥75 ≥75 jah jah III 

7. Isopropanool 1,1 ≥75 ≥75 jah jah II 

8. Osoon ˂25 ≥75 ≥75 jah jah III 

trükimasina Novoflex juures, 2014 

9. Etanool 16,3 ≥75 ≥75 jah jah III 

10. Etüülatsetaat 19,8 ≥75 ≥75 jah jah III 

11. Osoon 25 ≥75 ≥75 jah jah III 

trükimasina Comex juures, 2014 

12. Etanool 10,7 ≥75 ≥75 Jah jah III 

13. Etüülatsetaat 5 ≥75 ≥75 Jah jah III 

14. Osoon ˂25 ≥75 ≥75 - jah III 

trükimasina Comex FW 1508 juures, 2014 

15. Etanool 12,4 ≥75 ≥75 jah jah III 

16. Etüülatsetaat 6 ≥75 ≥75 jah jah III 

17. Osoon ˂25 ≥75 ≥75 jah jah III 

destilleerimisruumis, 2014 

18. Etanool 7,5 0–30 0–30 jah jah II 

19. Etüülatsetaat 4,6 0–30 0–30 jah jah II 

Mõõtmiskoht 
Piirnorm, 

dB(A) 

Müra 

kokkupuute 

tase, dB(A) 

Esinemine 
Taga-

järg 
IKV 

Riski- 

tase 

A 1 2 3 4 5 6 

1. Novoflex liini 

paigalduspingi 

operaatori töökohal 

85 74,0 tõenäoline suur risk jah III 

2. Comexi liini 

paigalduspingi 

operaatori töökohal 

85 76,1 tõenäoline suur risk jah III 

3. Liinide Comex 

vahelisel alal 
85 82,3 tõenäoline suur risk jah III 
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Tabel 8.3. Vibratsioonist tuleneva riski hindamine töökohtadel 

 

Tabel 8.4. Mikrokliima parameetrite riski hindamine trüki- ja keevitustsehhis külmal ja 

soojal aastaajal aastatel 2013–2014 

 

 

A 1 2 3 4 5 6 

4. Trükiliini Finn-Flexo 

operaatori töökohal 
85 86,7 tõenäoline suur risk jah III 

Mõõtmiskoht 

A(8) 

piirnorm, 

m/s2  

Vibratsiooni 

doos, m/s2 
Esinemine 

Taga-

järg 
IKV 

Riski-

tase 

1. Novoflex esimese 

mõõtmispunkti 

juures 

1,15  1,3 tõenäoline suur risk jah IV 

2. Novoflex teise 

mõõtmispunkti 

juures 

1,15 
1,3 tõenäoline suur risk jah IV 

3. Comex seadme 

esimese 

mõõtmispunkti 

juures 

1,15 
3,5 tõenäoline suur risk jah IV 

4. Comex seadme  teise 

mõõtmispunkti 

juures 

1,15 
1,434 tõenäoline suur risk jah IV 

Mõõdetud 

parameetrid, ühik 

Näitajad 
Soovituslik 

optimaalne 

Töö 

raskusaste 

Riski-

tase 
2013. aastal, 

trükitsehhis  

2014. aastal, 

keevitustsehhis 

soe aastaaeg 

1. Temperatuur,  

     ˚C 
23–31,1 21,1–28,6   18–20  III III 

2. Suhteline 

õhuniiskus, % 
- 36,9–67,2 40–60 III II 

külm aastaaeg 

1. Temperatuur, ˚C 16,9–24,7 21,2–25,3 15–18 III II/III 

2. Suhteline 

õhuniiskus, % 
- 5,5–27,1 40–60 III III 
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