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LÜHIKOKKUVÕTE 

 

Uurimistöö eesmärgiks oli käsitööriistade ergonoomilisuse hindamiskriteeriumite 

süstematiseerimine selleks, et hinnata Eestis müüdavate käsitööriistade vastavust ergonoomika 

nõuetele. Keskendutud on enamlevinud tööriistadele ning on eeldatud, et neid kasutatakse 

ettenähtud otstarbel. Uurimistöös on käsitletud kriteeriume ja aspekte, mida on võimalik hinnata 

käsitööriista valimise hetkel.  

 

Eestis müüdavate käsitööriistade hindamiseks on kasutatud uurimistöö autori koostatud ankeeti, 

kus hinnatakse tööriistade käepideme pikkust, läbimõõtu, kuju ja kattematerjali. Ankeet 

koosneb viiest osast, millest esimene osa kehtib kõigile tööriistadele olenemata kujust, teine I-

tüüpi tööriistadele, kolmas A-tüüpi tööriistadele, neljas püstolkäepidemega tööriistadele ja viies 

elektritööriistadele. Tööriistasid hinnatakse skaalal 1..3 vastavalt ankeedi selgituses esitatud 

hindamisjuhendile.  

 

Tulemustes on esitatud teaduskirjanduses soovitatud optimaalseid kvantitatiivsed näitajad ja 

võrreldud neid Tartus saadaolevate käsitööriistade näitajatega. Tööriista tüübi ja hinnatava 

omaduse kaupa on välja toodud üldised tulemused, mitu tööriista mahtus soovituslikesse 

piiridesse. Jõuti järeldusele, et enamus Tartus müüdavatest käsitööriistadest on pigem 

ergonoomilised ning mitte ükski hinnatud tööriist ei saanud tulemust kehv. Ergonoomilisuse ja 

hinna vahel pigem seos puudus. Ergonoomilisust oli väidetud vaid neljal tööriistal ning vastav 

väide mõjutas hinda vähesel määral.   
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ABSTRACT 

 
The aim of this thesis was to systemize the criteria for evaluating ergonomic quality of hand 

tools and to assess the ergonomic quality of hand-held tools sold on Estonia. The focus was on 

hand tools that are more commonly used and it is presumed that they are used for the function 

they are intended. The study involves the criteria that can be assessed while selecting the tool.  

 

In order to evaluate the hand tools sold in Estonia, the author composed a questionnaire which 

involves evaluating the length, diameter, shape, material and texture of the tool handle. The 

questionnaire consists of five parts, where the first part applies to all hand tools regardless of 

shape, the second part applies to I-shaped tools, third part to A-shaped tools, fourth part to pistol 

grip tools and the fifth part applies to power tools. Tools are evaluated on the scale from 1 to 3, 

according to explanation provided in the questionnaire.  

 

In the results the optimal quantitative values found in academic literature are summarized and  

compared to the parameters of the assessed hand tools. The results are introduces by tool types 

and criteria. The results include the general result of how many tools are within the 

recommended optimal parameters.  

 

It is concluded that most of the hand tools sold in Estonia meet the ergonomic criteria. There  

was no remarkable relationship between ergonomic quality and price. 
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SISSEJUHATUS 
 
Ka kõige lihtsamad tööriistad võivad olla ohtlikud ning vale kasutamise või hooldamise 
tagajärjel põhjustada vigastusi või kutsehaiguseid. Lisaks lõikehaavadele, marrastustele, 
sinikatele, võib pikaajaline käsitööriistade kasutamine põhjustada lihasvalu ja –väsimust, mis 
omakorda võivad viia ülekoormushaigusteni. Kõige levinumad tööst põhjustatud haigused, 
mida saab seostada käsitööriistade kasutamisega, on kõõlusepõletik, tenosünoviit, bursiit, 
karpaalkanali sündroom ja de Quervain’i sündroom. Peamised terviseriskid mis kaasnevad 
käsitööriistadega töötamisel on käte ja ülakeha sundasend; ebamugavad töötamiskohad ja 
kehaasendid; surve kudedele; vibratsioon (CCOHS, 2012). Ohtude vähendamiseks ja 
kõrvaldamiseks on vajalik pöörata tähelepanu käsitööriistade ohutusele ja ergonoomilisusele.  
 
Ergonoomika on enam kui lihtsalt antropomeetria arvestamine. Ergonoomika on teadus, mis 
tegeleb Inimene-masin-keskkond süsteemi elementide vastastikuse mõju uurimisega. Seega on 
tähtis hinnata toodete ergonoomilisust arvestades reaalseid kasutustingimusi ning tööprotsesse. 
Hästikujundatud tööriistad vähendavad õigel kasutamisel väsimust, ebamugavustunnet, 
õnnetusi ja terviseprobleeme ning võivad tõsta tootlikkust ja töökvaliteeti (Strasser 2007).  
 
Eesti seadusandlus sätestab, et töötaja kasutusse antava töövahendi valikul peab tööandja võtma 
arvesse töökoha töötingimusi ning töövahendi kasutaja füüsilisi ja vaimseid võimeid, 
kehamõõtmeid ning et kasutatav töövahend sobib tööülesande täitmiseks. Töövahend peab 
olema piisava tugevusega ettenähtud otstarbel kasutamiseks ning töövahendi asend ja 
paigaldusviis, vahekaugused liikumatute ja liikuvate osade vahel, energiavarustus ning ainete 
või detailide etteandmise, kasutamise ja eemaldamise viis peavad tagama kasutaja ning teiste 
isikute ohutuse. Samuti peab tööandja tagama, et müra, vibratsiooni, kiirguse ja muude 
ohutegurite tase on võimalikult madal ega ületa piirnorme. Tööandja peab jälgima, et 
töövahendit kasutatakse ettenähtud viisil ning tööd saaks teha ergonoomiliselt õigete 
tööliigutuste ja –asenditega (Töövahendi kasutamise töötervishoiu ja tööohutuse nõuded 2000, 
§1 lg1...4 §2 lg 1, §7 lg 2).  
 
Standardi ISO 26800 järgi võivad ergonoomilisuse kriteeriumid olla seotud inimese jõudluse, 
tervise, ohutuse ja rahuloluga (EVS-EN ISO 26800:2011). Halvasti kujundatud tööriistade 
käepidemed, mis ei ole vastavuses kasutaja kehamõõtmetega, põhjustavad kätest tööriistale üle 
kantava jõu kadusid ja peopesas ebaühtlast survet, mis omakorda võib põhjustada ville ja rakke 
kätel. Pidev halvasti kujundatud tööriistade kasutamine võib viia tööst põhjustatud haiguste või 
isegi kutsehaigusteni (Armstrong 1983, Aghazadeh ja Mital 1987, viidatud: Das 2007). Halvasti 
disainitud käsitööriistad võivad põhjustada käte, randmete ja küünarvarre ülekoormushaiguseid. 
Ülekoormushaiguste väljakujunemisel on neli peamist ohutegurit: liigse jõu kasutamine; 
ekstreemsed ja ebaloomulikud liigutused; ühetaoliste liigutuse pidev ja pikaajaline kordamine; 
ebapiisav puhkus traumeeritud liigestele taastumiseks. Ka lühiajaline väsimus ja 
ebamugavustunne on ohutegurid. Halvasti kujundatud käepide nõuab suurema jõu rakendamist 
(Cochran ja Riley 1986a, Kilbom ja Ekholm 1991, viidatud: Das 2007) ja ebaloomulikku 
randme asendit (Meagher 1986, viidatud: Das 2007). Vigastuste ja kutsehaiguste vältimiseks 
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tuleb pöörata tähelepanu käsitööriistade ergonoomilisusele, seega on tarvis määratleda, mille 
alusel käsitööriista ergonoomilisust hinnata.  
 
Uurimistöö eesmärgiks on süstematiseerida käsitööriistade ergonoomilisuse kriteeriumid 
selleks, et hinnata Eestis saadaolevate käsitööriistade vastavust ergonoomikanõuetele.  
 

Püstitatud eesmärgi saavutamiseks lahendatakse järgmised ülesanded: 
1. Ergonoomiliste kriteeriumite määratlemine ja süstematiseerimine;  
2. Hindamisankeedi koostamine;  
3. Ergonoomilisuse kriteeriumitele vastavuse hindamine; 
4. Kokkuvõtte tegemine. 

 
Uurimistöös pole püütud kirjeldada kõikvõimalikke tööriistu, mida kaubanduses leida võib, vaid 
on keskendutud enamlevinud tööriistadele. Antud uurimistöös käsitletakse kriteeriume ja 
aspekte, mida on võimalik hinnata käsitööriista valimise hetkel, seega on tööst välja jäetud müra 
ja vibratsioon. Samas võib ka juhtuda, et tööriist, mis on disainitud ergonoomikat ja 
antropomeetriat arvesse võttes, on siiski kasutamisel ebamugav või valede mõõtmetega. 
Tööriista disainimisel kasutatud antropomeetrilised andmed võivad pärineda uuringutest, mis 
on läbi viidud 10-20 aastat tagasi või hoopis erineva populatsiooniga riigis. Näiteks Ameerika 
Ühendriikide mees on umbes 10 cm pikem kui keskmine hiinlane. Samuti on populatsiooni 
keskmine kasv ja teised kehamõõtmed ajas muutuvad. Kui keskmiselt on olnud pikkuse 
suurenemine ligikaudu 1 cm 10 aasta kohta, siis viimasel ajal on see mõnel juhul olnud kuni 5 
cm 10 aasta jooksul (Kristjuhan 2000). Peamised näitajad, et kasutatav tööriist ei ole sobilik: 
staatiline koormus käe ja õla lihastele; ebaloomulik käe, eriti randme asend; liigne või pidev 
surve peopesale ja sõrmedele; vibratsioon; naha käepidemete vahele jäämine; käepideme 
kasutamiseks peab kätt sirutama või peab rakendama palju jõudu (Putz-Anderson 1988, 
viidatud: Das 2007). 
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1. KÄSITÖÖRIISTADE ERGONOOMILISUS 
 

1.1. Käsitööriistade liigitus 

 

Käsitööriistasid saab liigitada erinevate omaduste alusel. Esmane liigitus eri kirjandusallikates 
on enamasti jõuallika järgi: välise jõuallikaga ja inimjõul kasutatavad tööriistad. Enamjaolt on 
kirjandusallikates välise jõuallikaga ja inimjõul kasutatavaid käsitööriistasid käsitletud 
teineteisest eraldi, kuna nende hindamine toimub erinevatel alustel. Välise jõuallikaga 
tööriistade täiendaval liigitamisel kohtab peamiselt kahte varianti: jõuallika ja tööriista otstarbe 
järgi. Jõuallika järgi liigitamisel eristatakse elektritööriistad, suruõhutööriistad, ja 
sisepõlemismootoriga tööriistad. Otstarbe järgi eristatakse saed, trellid, kruvikeerajad, 
löökriistad, lihvijad ja ketaslõikurid (Fraser 1980, Lidqvist 1997).  
 
Välise jõuallikata tööriistu liigitatakse samuti otstarbe järgi (tabel 1.1), sel viisil on eristatavad: 
löökriistad, kraapimisriistad, puurimis- ja augustamisriistad, kruvimisriistad, fikseerimisriistad 
ja lõikeriistad (Fraser 1980). Selliselt võib aga liigitamine väga laialivalguvaks muutuda ning 
samuti kuuluvad sama kategooria alla väga erinevad tööriistad. Näiteks kraapimisriistade alla 
kuuluvad peitel, saag ja höövel, mis on kõik väga erineva kuju, suuruse ja käes hoidmise viisiga.  
  
Tabel 1.1. Käsitööriistade liigitamine otstarbe järgi (Fraser 1980)  

Tööriista otstarve Näited 
Löökriistad Haamer, kirves 
Kraapimisriistad Viil, saag, peitel, höövel 
Puurimis-/ augustamisriistad Puur, naaskel 
Kruvimisriistad Kruvikeeraja, mutrivõti 
Fikseerimisriistad Tangid, näpitsad, pitskruvi 
Lõikeriistad Nuga, skalpell  

 
Tööriista (käepideme) kuju järgi liigitades eristatakse A-, L-, T-, I-tüüpi ja püstolkäepidemega 
tööriistasid (joonis 1.1) (lisa A). A-tüüpi tööriistad on näpitsad, tangid, plekikäärid; L- ja T-
tüüpi on eelkõige teatud mutrivõtmed; I-tüüpi on kruvikeerajad, pussnoad, peitlid; 
püstolkäepidemega on saed, akutrellid, mastiksipüssid.  
 

 
Joonis 1.1. Näited A-, L-, I- ja püstolkäepidemega tööriistadest  
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Käsitööriistu eristatakse veel selle järgi, kuidas tööriista käes hoitakse. Eristatakse peamiselt 
jõuhaaret (power grip), täpsushaaret (precision grip) ja nende variatsioone. Jõuhaarde korral on 
kõik sõrmed ümber käepideme ja tööriist tavaliselt küünarvarrega enam-vähem risti – enamasti 
70...80-kraadise nurga all. Jõu suund võib olla küünarvarrega paralleelne, mil ranne on 
fikseeritud asendis ja küünarnukk liigub (näiteks triikraua, akutrelli, sae kasutamisel); 
küünarvarre suhtes nurga all (haamri, kirve, meisli kasutamisel) või rakendatakse jõudu tööriista 
keeramiseks (näiteks korgitseri kasutamisel) (Konz ja Johnson 2004). 

Täpsushaarde korral on inimene suuteline rakendama ainult 20% jõuhaarde tugevusest. 
Tööriista hoitakse pöidla ja sõrmeotste vahel ning seda kasutatakse täpsust nõudvatel töödel. 
Täpsushaarde kaks variatsiooni on peopesa sisene haare (internal precision grip) ja peopesa 
väline haare (external precision grip) (joonis 1.2).  
 

 
Joonis 1.2. Täpsushaare noa ja pastaka hoidmisel ning jõuhaare haamri hoidmisel. Allikas: 
(Konz ja Johnson 2004) 
 

Esimesel juhul on tööriista käepide peopesas, nagu lauanoa või hambaharja kasutamisel; tööriist 
on pöidla ja nimetissõrme vahel ja toetub väiksele sõrmele või käe välisküljele. Teisel juhul on 
samuti tööriist pöidla ja nimetissõrme vahel, aga tööriist toetub keskmisele sõrmele või pöidla 
alguses olevale käenahale ning tööriista ots on peopesast väljas, nagu pastaka ja söögipulkade 
kasutamisel (Konz ja Johnson 2004). 
 
 
1.2. Käsitööriistade ergonoomilisuse kriteeriumid  
 
1.2.1. Universaalsed kriteeriumid 
 
1.2.1.1. Käepideme pikkus 
 
Efektiivne tööriist peab vastama mõningatele põhinõuetele. Tööriist peab efektiivselt sooritama 
ülesande, milleks ta on tehtud; see peab olema proportsioonis kasutaja kehamõõtmetega; peab 
olema vastavuses operaatori jõu ja töövõimega. Tööriist ei tohi põhjustada liigset väsimust, mis 
on tingitud ebaloomulikust kehaasendist või kasutamisest; käepide peab võimaldama tööriista 
tunnetada (Fraser 1980).  
Käepideme pikkus sõltub haarde tüübist ja kasutaja käe mõõtmetest (tabel 1.2). Liiga lühike 
käepide võib põhjustada ebameeldivat survet peopesas. Käepide peaks ulatuma üle kogu 
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peopesa. Jõuhaarde puhul on tähtis, et kõik neli sõrme on kontaktis käepidemega, seega peab 
käepide olema pikem kui labakäe laius. Seega peaks käepide olema vähemalt 10m mm pikkune, 
soovituslik on 125 mm (Konz ja Johnson 2004), mõnedel andmetel on optimaalne isegi 120-
155 mm (Dabaneh ja Waters 1999).  
 
Tabel 1.2. Käe osade laius mm 5. ,50. ja 95. protsentiil (Woodson et al. 1992, Konz 1995, 
viidatud: Das 2007)  

Kriteerium 
Mehed Naised 

5 % 50% 95% 5% 50% 95% 
Käe laius kämblaluude juures; 
sõrmede ja peopesa liitumiskohal 

79 86 97 69 76 86 

Käe laius kämblaluude juures; 
sõrmede ja peopesa liitumiskohal 

28 30 33 20 25 28 

Käe laius pöidla juures 94 104 112 81 91 102 
Käe pikkus keskmise sõrme otsast 
randmeni 

178 193 208 163 175 188 

Haarde läbimõõt 39 49 59 38 43 48 
 
Kui töötaja kannab kindaid, peaks käepide olema veel lisaks 12,5 mm võrra pikem (Konz ja 
Johnson 2004). Välise täpsushaarde puhul, mida kasutatakse näiteks noa hoidmisel, on 
soovituslik käepideme pikkus vähemalt 100 mm. Sisemise täpsushaarde puhul peab käepide 
ulatuma üle peopesa õrna osa, kuid mitte randmeni (Konz ja Johnson 2004).  
 
 
1.2.1.2. Käepideme pind ja materjal 
 

Kindlustamaks head haaret, peab olema käe ja käepideme vahel piisav hõõrdumine, mis 
tähendab, et käepideme pind peaks olema õrnalt reljeefne (Dababneh ja Waters 1999). Eriti 
tähtis on see juhtudel, kui tuleb rakendada arvestatavat jõudu higiste kätega. Samas peaks 
vältima tugevalt eenduvaid alasid ja reljeefe ning teravaid nurki, kuna need põhjustavad 
lokaalseid survepunkte peopesas (Konz ja Johnson 2004).  

Käepideme materjal peaks isoleerima elektrit, soojust ja vibratsiooni. Käepideme kattematerjal 
peaks olema piisavalt kõva, et sinna ei jääks sisse pinde, mustust ega metalliosakesi ning 
käepide ei tohiks imada õli ja vedelikke. Parimaks käepideme kattematerjaliks peetakse kõva 
kummi, aga ka puitu (Konz ja Johnson 2004). Näiteks õrnalt reljeefse pinnaga 
kummikäepidemed on hea haarduvusega ja tööriist ei libise käest.  

Sobimatust materjalist valmistatud käepidemega tööriista käes hoidmine nõuab rohkem 
pingutust; pehmed koed sõrmedel ja peopesas on kokku surutud ning vereringe võib olla 
takistatud. Seetõttu tuntakse kätes tuimust ja surinat, käe ja tööriista vahelisest hõõrdumisest 
tekivad villid ja nahapaksendid (CCOHS 2012).  
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1.2.1.3. Käepideme universaalsus, mõlemakäelisus 
 

Käsitööriistade disainil tuleb arvesse võtta erinevate käe osade mõõtmeid, nii meestel kui 
naistel. Käepideme suuruse ja kuju ning käe antropomeetria ja kinemaatika koosmõjul on suur 
mõju käe asendile ja haardejõule. Seega peaks olema erineva käesuurusega töötajatel olema 
võimalik valida erinevate käepideme suuruste vahel. On jõutud järeldusele, et erinevate 
käesuurustega arvestamiseks piisab 3 erineva suurusega käepidemest (joonis 1.3) (Winston et 

al. 1993). Väike käepide sobib 5. protsentiilile naistest ja 50. protsentiilile meestest; keskmine 
sobib 5…50. protsentiilile meestest ja 50…95. protsentiilile naistest; suur käepide sobib 50. 
protsentiilile naistest ja 95. protsentiilile meestest.  
 

 
Joonis 1.3. Meisli käepidemed: a – väike; b – keskmine; c – suur. Allikas: (Winston et al. 1993)  
 
Valdav osa rahvastikust, olenemata soost või rahvusest, on paremakäelised. Mittedominantsel 
käel on üldjuhul ainult 94% dominantse käe haardejõust (joonis 1.4). Mittedomineeriva käe 
sõrmedes on vähem jõudu kui domineeriva käe samades sõrmedes, vigu esineb rohkem ning 
täpsus on väiksem (Konz 1995, viidatud: Das 2007). Seega oleks eelistatav käepide, mida saab 
kasutada mõlema käega, vastasel juhul pole üldse arvestatud 10%-ga rahvastikust. 
 

 
Joonis 1.4. Haardetugevus dominantse ja mittedominantse käega. Allikas: (Shock 1962, 
viidatud: Konz ja Johnson 2004) 
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Selle põhimõtte rakendamisest on hea näide varem kasutusel olnud jäätisekulp, mille kulpi 
tühjendav mehhanism oli juhitav ainult parema käe pöidlaga. Vasakukäelised inimesed olid 
sunnitud kasutama jäätisekulpi mittedominantse käega ning seetõttu oli tööülesannete täitmine 
nende jaoks raskendatud. Eksperimendi käigus selgus, et kui kasutati jäätisekulpi, mis oli 
kujundatud kasutamiseks ükskõik kumma käega, paranesid vasakukäeliste töötulemused 
vähemalt 5 % võrra ning mõlema käelisuse puhul oli töötajal võimalik dominantse käe 
puhkamiseks kasutada vahepeal mittedominantset kätt (Lehto ja Buck 2008). Käelisuse juures 
tuleb aga jälgida, et ei aetaks segamini tööriistad, mis on kasutatavad ükskõik kumma käega, ja 
tööriistad, mis on efektiivsemad kas vasakus või paremas käes. Kumb lähenemine valida, sõltub 
ka tööriista kasutamissagedusest (Lehto ja Buck 2008).   
 
 

1.2.1.4. Painuta tööriista, mitte rannet põhimõte 
 

Tööriista käepide on kõige vahetumas kontaktis operaatori käe või kätega ja mõjutab suures 
osas tööriista ergonoomilisust, sealhulgas ka kasutusmugavust. Ergonoomiline käepide 
võimaldab operaatoril maksimaalselt jõudu rakendada, kasutada tööriista käe loomulikku 
asendit säilitades ning ei põhjusta lokaalseid survepunkte. Käepideme kuju ja suund peab 
sobima tehtava töö ja töötingimuste jaoks – silmas tuleb pidada töötasapinna kõrgust ja suunda 
(joonis 1.5) ning seda, kas töötamisel tuleb rakendada jõudu või on tegemist pigem täpsust 
nõudva tööga. Silmas tuleb pidada ka õlavarre, küünarvarre ja käelaba asendit. Käsi peaks alati 
olema loomulikus asendis – ranne painutamata; küünarvars ja käelaba ühel joonel. Eriti tähtis 
on käe asendi säilitamine, kui on tarvis jõudu kasutada. Kui tööriista kuju sunnib käe 
ebaloomulikku asendisse, tõstetakse tihti kompenseerimiseks kätt või õlga töötamise ajal 
kõrgemale, mis aga omakorda põhjustab pingeid õlapiirkonna lihastes (Lindqvist 1997). Kui 
välja arvata tööriistad, mis on mõeldud täppistööks (näiteks kellasseppadel, kirurgia, 
graveerimine), peaks käsitööriistade käepidemed olema disainitud jõuhaardele (CCOHS 2012).  

 

Joonis 1.5. Sobiv tööriista kuju vastavalt töötasapinna suunale. Allikas:  (Freivalds 2004)  
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Jõu rakendamisel peaks keha olema oma loomulikus asendis, kuna käe suutlikkus jõudu 
rakendada sõltub randme asendist. Võrreldes neutraalse randme asendiga väheneb randme 
pööramisel sissepoole (pronatsioon) jõud 12 % võrra; painutus (fleksioon) või sirutus 
(ekstensioon) ümber frontaalse telje vähendab jõudu 25 % võrra ning lähendamine 
(radiaaldeviatsioon) ja eemaldamine (ulnaardeviatsioon) ümber sagitaalse telje vähendab jõudu 
15 % võrra (joonis 1.6) (Freivalds 2004).  
 

 
Joonis 1.6. Pigistusjõud olenevalt randme asendist. Allikas: (Terrell ja Purswell 1976, viidatud: 
Freivalds 2004)  
 
Mitmed ülekoormushaiguste juhud on tingitud sellest, kui inimene on sunnitud töötama 
ebaloomulikus asendis. Paljud tööriistad sunnivad käe ebaloomulikku asendisse – näiteks 
näpitsad. Kui näpitsatega hoitav ese on täpselt operaatori ees, peab näpitsate kasutamiseks 
rannet painutama. Kui näpitsate käepide on nurga all, saab neid kasutada käe loomulikus asendis 
(joonis 1.7 A ja B). Painutatud käepide aitab vähendada karpaalkanali sündroomi ohtu ning võib 
kaasa aidata ka käe ja silma koordinatsioonile.  
 
Kui käepide või tööriist on painutatud, ei jää käsi vaateväljale ette ja tööriista kasutamine on 
täpsem. Selliselt kujundatud tööriist võimaldab ka suurema jõu rakendamist. Seejuures hea 
näide on joonisel 1.7. kujutatud lihunikele disainitud noad (C ja D). Nuga C joonisel 1.7 
võimaldab lõigata õla kõrguselt alla kuni taljeni, säilitades seejuures käe loomuliku asendi. 
Alumine nuga (D) on vastupidi, alt üles suunatud lõigete jaoks (Lehto ja Buck 2008).  
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Joonis 1.7. Tavalised (A) ja painutatud käepidemega (B) näpitsad. Allikas: (Freivalds 1987, 
viidatud: Freivalds 2004) ning lihunikele disainitud noad (C, D). Allikas: (Konz 1983, viidatud: 
Lehto ja Buck 2008). 
 
Nurga all käepide võib teatud juhtudel ka kahjuks tulla. Kaob tööriista sümmeetria, mistõttu 
sooritus paraneb teatud käe asendite puhul, kui väheneb tunduvalt teistes asendites. Seetõttu 
kipub nurga all tööriist olema liialt eriotstarbeline. Näiteks needsamad painutatud käepidemega 
näpitsad, mis on kujutatud joonisel 1.7 B on võrreldes tavaliste näpitsatega küünarnuki kõrgusel 
kasutades mugavamad, kuid kui on tarvis neid kasutada küünarnukist madalamal, sunnivad need 
randme ebaloomulikku asendisse. Samuti on läbi viidud katseid, mille käigus selgitati välja, et 
kui on tarvis näpitsaid erinevate käe asendite puhul käes pöörata, kulub selleks tavapäraste 
näpitsate kasutamisel tunduvalt vähem aega (Lehto ja Buck 2008).  
 

 

1.2.1.4. Tööriista värv ja märgistus 
 

Tööriista värv ei mõjuta otseselt tööriista kasutusmugavust ega efektiivsust ja on seega 
vähetähtsam. Erineva suurusega tööriistad võiks olla eri värvi, et leida kiirelt näiteks õige 
suurusega kuuskantvõti. Õige tööriist peaks olema töösituatsioonis kergesti leitav, seega on 
soovitatav valida erksavärviline tööriist, mis eristub selgelt ümbritsevast keskkonnast. 
(Dababneh ja Waters 1999). Rohelise mootorsae metsas ülesleidmine on kindlasti natuke 
aeganõudvam kui oranži leidmine.  
 

 

1.2.2. I-käepidemega tööriistad 
 
Tööriistad, mille käepidemed on nurga all või tööriistad, millel on püstolkäepide, on kasulikud 
juhul, kui jõudu on vaja rakendada sirgjooneliselt samas suunas väljasirutatud küünarvarre ja 
randmega, eriti, kui jõudu peab rakendama horisontaalselt. Tööriistad, millel on sirged 
käepidemed, on ülesannete jaoks, kus jõudu rakendatakse risti väljasirutatud küünarvarre ja 
randmega, näiteks kui jõudu tuleb rakendada vertikaalselt. Erikujulised tööriistad, näiteks 
painutatud käepidemega tööriistad on efektiivsed juhul, kui enamus tööülesandeid sooritatakse 
samas tasapinnas ja kõrguses käega, ja kui kasutatakse ainult ühte või kahte teist tööriista (Konz 
ja Johnson 2004).  
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Käepideme kuju peaks olema disainitud selliselt, et käepinna kontakt käepidemega oleks 
maksimaalne. Puudub ühene veendumus, mis on ideaalne käepideme ristlõike kuju. Mõned 
autorid peavad ideaalseks ümmargust ristlõike kuju (Kong ja Lowe 2005a; Rubarth 1928, 
Pheasant ja O’Neill 1975, viidatud: Freivalds 2004), kuna selliselt on peopesa maksimaalses 
kontaktis käepidemega. Samas ümmarguse läbilõike korral võib tööriist käes liigselt pöörelda, 
mis tähendab, et selle vältimiseks peab käsi rohkem jõudu rakendama.  
 
Soovitatakse veel ristküliku kujulist käepidet, mille külgede suhe on 1:1,25 kuni 1:1,50 
(Cochran ja Riley 1986, viidatud: Freivalds 2004). Ristkülikukujuline ristlõige võimaldab 
tööriista paremini tunnetada, mis on tähtis näiteks (lameda) viili või noa kasutamisel. Ristküliku 
kujulise käepideme nurgad võivad aga põhjustada ebameeldivat survet peopesas. 
Soovituslikuna on veel ka levinud kuusnurkne ristlõige (Bullinger ja Solf 1979, viidatud: 
Freivalds 2004). Kruvikeerajatega läbi viidud testi põhjal leiti, et parim on ümar kuusnurkne 
käepideme kuju, kuna see suurendab hõõrdumist ja seega parendab haarduvust ning väldib 
tööriista pöörlemist käes (Kong ja Lowe, 2008; Kluth et al. 2007).  
 
Kolmnurkset käepidet soovitatakse, kui käepidemest hoitakse tõmbamisel või tõukamisel 
(Cochran ja Riley 1982, viidatud: Freivalds 2004). Samuti soovitatakse kolmnurkset käepidet 
juhul, kui tööriista on töötamise ajal tarvis käes pöörata (Konz ja Johnson 2004). Kui käepideme 
käes pöörlemine ei ole ei soovitav ega ebasoovitav, siis on parem pigem ümar läbilõige, kuna 
sel pole häirivaid nurkasid ning on seega käele mugavam.  
 

Käepideme pikisuunaline kuju sõltub sellest, mis ülesande jaoks tööriist ette on nähtud. Kui on 
tarvis tööriista tugevalt keerata, peaks käepideme kontakt käega olema maksimaalne (Freivalds 
2004). Sellest lähtuvalt on soovituslik käepide, mis on veidi suurem ristlõikega peopesa kohalt 
ning aheneb veidi otste suunas (joonis 1.8). Muutuva ristlõikega käepide väheneb tööriista 
edasi-tagasi liikumist. Nn. stopper-äär servas hoiab ära tööriista käest libisemist, ning näiteks 
noa puhul suurendab see oluliselt ohutust. Stopper käepideme otsas takistab juhuslikku tööriista 
käest libisemist haarde nõrgenemisel.  
 

 
Joonis 1.8. Käepideme kontakt käega olenevalt käepideme kujust. Allikas: (Strasser ja 
Bullinger 2007) 
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Soovitatakse ka käepidet, mis on nõgus sõrmede kohtadelt ning kumer peopesa kohalt. Samas 
sobiks sõrmede jaoks lohkudega käepide ainult juhul, kui see on konkreetsele kasutajale, 
vastasel juhul on sellise tööriista kasutamine ääretult ebamugav, kuna põhjustab lokaalseid 
survepunkte. Käepideme kuju on otseselt seotud kasutaja võimega tööriista kindlalt haarata. 
Tuleks arvestada ka seda, et randme asend mõjutab sõrmede haardevõimet. Eriti kehtib see 
olukordades, kus ranne on painutatud, näiteks kui tööriista peab kasutama piiratud alal. Hea 
käepide peaks hoidma rannet neutraalses asendis (Konz ja Johnson 2004).   
 
Tööriist peaks võimaldama asendit tunnetada. See omadus on eriti tähtis siis, kui on tarvis kõrge 
produktiivsus. Kui kasutaja suudab tööriista asendit tunnetada tööriista käes hoidmisega, ei ole 
tööriista vaatamine tingimata vajalik. Eriti tähtis on see juhul, kui samaaegselt tuleb pilku hoida 
mujal. Näiteks haamri käepide võiks olla asümmeetrilise ovaalse ristlõikega, kus käepide on 
haamri pea suunas ahenev. Selliselt jääb käepideme laiem osa peopessa ning löögid jaotuvad 
käes ühtlasemalt (Lehto ja Buck 2008).  
 
Tööriistadel, millele võidakse käega käepideme otsale suruda (näiteks kruvikeerajad), on tähtis, 
et käepideme ots oleks ümar, et vältida survet peopesale (Freivalds 2004). Testimise käigus on 
jõutud ka seisukohale, et parim käepideme kuju kruvikeerajatel on asümmeetriline topelt 
tüvikoonus (joonis 1.9), mis on keskelt kõige laiem; kruvikeeraja pea suunas tugevamalt ahenev 
kui käepideme otsa suunas (Kong 2001, viidatud: Freivalds 2004).  
 

 
Joonis 1.9. Käepideme pikisuunalised kujud. Allikas: (Kong ja Lowe 2008) 

 
Täppistööde jaoks ettenähtud tööriistad, mida hoitakse 3 sõrmega ei tohiks olla ümmarguse 
ristlõike kujuga, mis ahenevad otsa suunas. Ümmargused ja kuusnurksed tööriistad ei ole 
sobivad, kuna need põhjustavad pingeid sõrmedes. Kõige sobivam on kolmnurkne ristlõike 
kuju. See pakub sõrmedele piisavat tuge (Strasser ja Bullinger 2007). Pind peaks olema kummist 
või õrnalt elastne. 
 

Käepideme läbimõõdul on väga suur tähtsus käsitööriistade disaini juures. Sobiv käepideme 
läbimõõt sõltub sellest, kas tööriista kasutatakse jõudu nõudva või täppistöö jaoks (joonis 1.10). 
Kui läbimõõt on liiga suur, tuleb jõudu rakendada sõrmeotstega, kuid sellisel juhul väheneb 
märgatavalt jõud, mida kasutaja suudab rakendada. Selle tulemusena peab lihas tunduvalt 
rohkem pingutama ning see viib juba lühikese ajaga liigese väsimuseni. Lihaste ülepingutust on 
seostatud paljude ülekoormushaigustega. Kui käepideme läbimõõt on liialt väike, lühenevad 
sõrmede painutajalihased kuni punktini mil nad ei suuda piisavalt pingutada.  
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Joonis 1.10. Erinevad kruvikeerajad jõudu nõudva ja täppistöö jaoks 

 
Käepideme soovituslikud läbimõõdud jõuhaarde korral erinevatel autoritel kõiguvad 30 ja 50 
mm vahel. Enim on soovitatud 40 mm läbimõõduga käepidet nii mees- kui naiskasutajate puhul 
(Ayoub ja LoPresti 1971, viidatud: Konz ja Jonhson 2004; Konz 1974, viidatud; Fraser 1980;  
Rubarth 1928, Cochran ja Riley 1982, 1986, Eastman Kodak 1983, viidatud: Freivalds 2004). 
Kõige suuremat jõudu suudab käsi rakendada, kui käepidet hoides on pöidla ja nimetissõrme 
kattuvus 10 mm (joonis 1.11) (Dabaneh ja Waters 1999). Suuremat jõumomenti võimaldavate 
kruvikeerajate käepideme diameeter peaks olema 50…60 mm (CCOHS 2012).  
 

 
Joonis 1.11. Optimaalne käepideme ümbermõõt: pöial ja nimetissõrm kattuvad 1 cm. 
Allikas: (Garneau ja Parkinson 2012)  

 
Täppistööde jaoks on soovituslik käepideme läbimõõt 8...16 mm (Konz ja Johnson 2004). 
Ergonoomilise pastaka läbimõõt on soovituslikult 14 mm kohas, mis jääb peopessa; aheneb 
kohast, kus sõrmed hoiavad ja juhivad pastaka liikumist ning laieneb otsa suunas, et sõrmed ei 
libiseks pastakale (joonis 1.12).  
 
 

 
Joonis 1.12. Ergonoomiline pastakas. Allikas: (Konz ja Johnson 2004) 



17 
  

1.2.3. A-käepidemega tööriistad 
 

Käe maksimaalne haardejõud muutub olenevalt käe avatusest, olles maksimaalne 65…85 
millimeetrise käepideme haarade vahekauguse juures (joonis 1.13) (Greenberg ja Chaffin 1977, 
viidatud: Konz ja Johnson 2004). Testide abil on välja selgitatud, et käepidet kokku surudes on 
käsi tugevam kui käepidet avades, seega tööriistadel, mida tuleb pidevalt avada-sulgeda (näiteks 
aiakäärid), võiks olla käepidemete vahel kerge vedru, mis hoiaks tööriista normaalasendis 
avatuna. Kerge vedru ei lisa arvestatavat takistust pidemete sulgemisel, kuid see-eest aitab 
kaasas käepidemete avamisel (Dababneh ja Waters 1999).  
 

 
Joonis 1.13. Käe pigistusjõud sõltuvalt haardeulatusest. Allikas: (Greenberg ja Chaffin 1977, 
viidatud; Freivalds 2004)  
 
Käepideme haarade vahekaugus suletud asendis (mõõdetuna käepideme keskelt) peaks olema 
vähemalt 50 mm ning täiesti avatud asendis mitte rohkem kui 90 mm (Dabaneh ja Waters 1999). 
Soovituslik kaugus on käepideme keskkohast mõõdetuna on 50 – 65 mm. Selline vahekaugus 
sobib nii mees- kui naissoost kasutajale. Tööriistad, mis on suurema või väiksema ulatusega 
vähendavad kasutaja maksimaalset haardetugevust ja võivad kaasa aidata karpaaltunneli 
sündroomi tekkele. (CCOHS 2012). Tööriista käepide ei tohiks otstest lõpuni sulguda, vältimaks 
naha jäämist käepidemete vahele. Soovituslik on pidemete vahekaugus vähemalt 25 mm suletud 
asendis (Greenburg ja Chaffin 1977, viidatud: Konz ja Johnson 2004).  
 
Käepidemete pikkus peaks olema 110 mm meeskasutaja ja 100 mm naiskasutaja puhul. Liiga 
lühike käepide põhjustab lokaalset survet kudedele ning liiga pikk käepide takistab tööriista 
maksimaalset avamist (Lindstrom 1973, viidatud; Freivalds 2004).  
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Käepideme kuju peaks järgima käe kuju, et käsi oleks käepidemega maksimaalses kontaktis 
(joonis 1.14 A), seega on soovituslik käepide, mis on nõgus sõrmede kohalt ning kumer peopesa 
kohalt. Kas A-tüüpi tööriistadel on soovituslik stopper-ääred, et tööriist ei libiseks soovimatus 
suunas (joonis 1.14 B).  
 

 

Joonis 1.14. Sõrmede asend erineva kujuga A-tüüpi käepidemel. Allikas: (Strasser ja 
Bullinger 2007) ja stopper-äärega näpitsad, mis järgivad käe kuju 

 
 

1.2.4. Püstolkäepidemega tööriistad 
 

Püstolkäepidemega tööriistadele kehtivad üldjoontes samad soovitused, nagu I-tüüpi 
tööriistadele. Vältida tuleks sõrmede jaoks mõeldud tugevaid süvendeid (joonis 1.15.), mis 
võivad tekitada. Soovitatakse ellipsi kujulist või ümarate nurkadega nelinurkset käepidet, mis 
on peopesa poolt kumer ning sõrmede poolt nõgus. Soovituslik käepideme laius on 50 mm ja 
paksus 35 mm (Björing et al. 1999). Stopper-äär käepideme otsas takistab küll haarde 
nõrgenemisel tööriista käest libisemist, kuid liiga lühikese käepideme korral võib see põhjustada 
lokaalset survet. Kinniste püstolkäepidemete puhul, nagu näiteks sael, peab silmas pidama, et 
oleks piisavalt ruumi sõrmedele (joonis 1.16). Sõrmede ava peaks olema vähemalt 40 mm lai ja 
90 mm pikk (Fraser 1980).  
 

 
      Joonis 1.15. Püstolkäepide, millel on sõrmede jaoks süvendid 
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Joonis 1.16. Püstolkäepideme mõõdud käsisael. Allikas: (Fraser 1980) ja käepideme nurk, mis 
järgis käe anatoomiat. Allikas: (Lindqvist 1986)  

Püstolkäepideme nurk sõltub eelkõige tööst, mille jaoks tööriist on mõeldud. Kui jõu suund on 
käega samal joonel, järgib käe anatoomiat erinevatel andmetel kõige paremini 70º...80º nurk 
(Lindqvist 1986; Mital ja Kilbom 1992b; Fraser 1980).  
 
 

1.2.5. Välise jõuallikaga tööriistad 
 
Tööriista massist sõltub, kui kaua suudetakse tööriista käes hoida ja kui täpset tööd on sellega 
võimalik teha. Kui tööriista hoitakse ühe käega puusa kõrgusel, nii et küünarvars on 90º nurga 
all (joonis 1.17) ei tohiks tööriista kaal ületada 2,3 kg (Greenberg ja Chaffin 1977, viidatud; 
Freivalds 1996). Kui tööriista kasutatakse pidevalt ja pika aja jooksul, ei tohiks mass olla üle 1 
kg (CCOHS 2012; Mital ja Kilbom 1992b). Tööasendite korral, kui käed on tõstetud või kehast 
eemal, on lihased staatilise pinge all ning kasutatav tööriist peaks olema võimalikult kerge 
(Freivalds 2004).  
 
Täpsust nõudvate tööde tegemisel ei tohiks tööriist kaaluda üle 0,4 kg (Eastman Kodak 1983, 
viidatud; Freivalds 1996). Lisaks on tähtis, et tööriista raskuskese oleks tööriista hoidva käe 
teljega samal joonel. Tööriista peaks olema kerge hoida nii püstises kui tööasendis (allapoole 
suunatud). Näiteks akutrelli hoidmine, mille raskuskese on tööriista eesotsas, nõuab randmelt ja 
küünarvarrelt rohkem pingutust et hoida tööriista kasutusasendis ning sellise akutrelli 
kasutamist tuleks vältida. Erandiks on sellised tööriistad, nagu näiteks lihvija, mis peavad olema 
rasked, et vähendada töötaja poolt rakendatavat jõudu tööriista kasutamisel. Tööriistadel, mis 
on raskemad kui 1 kg või mis on halvasti tasakaalustatud, peaks olema vastukaal (CCOHS 
2012).  
 

 
Joonis 1.17. Optimaalsed tööasendid, mil küünarvars on 90º nurga all. Allikas: (Dababneh ja 
Waters 1999) 
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Pneumo- ja elektritööriistad on enamasti varustatud lüliti või päästikuga, mis tööriista käivitab. 
Päästikule vajutatakse tavaliselt nimetissõrme, nimetissõrme ja keskmise sõrme, või pöidlaga. 
Päästiku pideva kasutamise tagajärjel võib tekkida trikkelsõrm. Trikkelsõrme põhjustab 
päästikut aktiveeriva sõrme kõõlustes ülekoormuse tõttu tekkiv põletik. Probleemi vältimiseks 
peaks eelistama päästikut, mida saab aktiveerida kas pöidlaga, sest see on kõige tugevam sõrm, 
või mitut sõrme koos kasutades. Soovituslik on 50 mm pikkune päästik (Lehto ja Buck 2008). 
Kui tööriist on pidevalt kasutuses, võib valida ka tööriista, mis aktiveerub näiteks tööriista 
hoidikust tõstmisega. Päästik peaks asuma käepidemel, et operaatoril oleks võimalik tööriist 
aktiveerida sõrmede keskmiste lülide, mitte sõrmeotstega. Püstolkäepidemega tööriistade 
päästiku ülemisel otsal peaks olema stopper, mis takistab sõrme libisemist tööriista korpusele, 
mis võib olla kuum. Päästiku hoidmine peaks olema kerge ning vajutatult ei tohiks ta olla 
käepideme pinnast kõrgemal kui 6 mm; ideaalis on alla vajutatud päästik ülejäänud käepideme 
pinnaga tasa (Dababneh ja Waters 1999). Mõõtes käepideme ümbermõõtu päästiku kohalt, on 
soovituslik 110…130 mm, kui päästik on alla vajutatud ning 150…170 mm kui päästik on vabalt 
(Lindqvist 1997). Kui on tarvis vältida juhuslikke tööriista käivitamist ja päästikut ei kasutata 
pidevalt, võiks päästiku asemel kaaluda lüliti kasutamist, mida saab vajadusel kiiresti 
deaktiveerida (Lehto ja Buck 2008). Eriti tähtis on see juhul kui töö nõuab täpsust ja tööriista 
tuleb kasutada pikka aega. 
 

Ainus efektiivne viis elektritööriistade vibratsiooni vähendamiseks on valida õigesti disainitud 
tööriist, kuna peamine vibratsioon, mis elektritööriista käepidemes on madala sagedusega, mida 
vibratsiooni summutavad kindad ei pruugi piisavalt summutada (CCOHS 2012). Tuleks 
eelistada tööriista, mille käepideme kattematerjal on kumm või vahtkumm (Björing et al. 1999).  
 
 
1.3. Käsitööriistade ergonoomilisuse hindamise meetodid 

 

1.3.1. Hindamise üldised alused 
 
Käsitööriistade hindamise protsess käsitleb peamiselt tööriista omadusi ja tööriista mõju 
operaatorile. Lisaks tööriistale mõjutavad operaatorit ka tööülesanded. Tööülesannete kirjeldus 
hõlmab nõudmisi jõule, täpsusele ja tööülesande kestusele (Das 2007).   
 

Kuigi standardi ISO 26800 järgi võivad ergonoomilisuse kriteeriumid olla seotud inimese 
jõudluse, tervise, ohutuse ja rahuloluga (EVS-EN ISO 26800:2011) jälgitakse käsitööriistade 
hindamisel peamiselt järgnevaid aspekte (Das 2007):  

1) lihaste staatiline koormatus ;  
2) randme asend;  
3) surve kudedele;  
4) kehaasend;  
5) sõrme korduvliigutused.  

 
Käsitööriistade ergonoomilisuse hindamisel on levinud kompleksne lähenemine, kus 
arvestatakse tööriista tööpõhimõtet, inimese anatoomiat, käepidemeid ja erinevaid üldisi 
näitajaid (Freivalds 1996). Praktikas ei ole põhjalik hindamisprotsess töösituatsioonis mõeldav, 
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kuid need kriteeriumid annavad siiski ülevaate hindamisprotsessist ning aitavad identifitseerida 
võimalikud halvad omadused konkreetsel tööriistal (Das 2007).  
 
Tööriista omaduste alla kuuluvad tööriista võimsus (jõud, jõumoment, kiirendus), kaal, 
raskuskese, mõõtmed, käepide, erinevate käepidemete võimalus, lisakäepide teise käe jaoks, 
käepideme pind. Tööriista võimsus hõlmab tööriista poolt tekitatavat jõudu ja jõumomenti. 
Näiteks kruvikeeraja puhul mõõdetakse aksiaaljõudu (telje sihis mõjuv jõud) ja jõumomenti. 
Tööriista raskuskese peaks olema käe keskteljega samal joonel või sellele võimalikult lähedal. 
Tööriista mõõtmete ja käepideme juures hinnatakse mõõtmeid, arvestades haardetugevust. 
Erinevate käepidemete juures hinnatakse, kas on võimalik käepidet vahetada, kas tööriista on 
võimalik hoida kahe käega ja kas tööriist sobib ka vasakukäelisele kasutajale. Tööriista pinna 
juures peetakse silmas, et materjal ja pinnastruktuur võimaldaks tugevat haaret (Das 2007).  
 
Tööriista mõju juures operaatorile uuritakse randme painutatust, koormust lihastele, väsimust, 
kasutatavat haaret, survet kudedele ja vigastuste ohtu. Uuritakse, mis nurga all ja mis asendis 
on ranne töötamise ajal; kui suur on koormus randmetele, kas käsi on sunnitud ebamugavasse 
asendisse. Koormuse hindamiseks mõõdetakse lihaspingeid ning hinnatakse operaatori 
väsimust. Uuritakse surve mõju käele; enamasti valu küünarvarres viitab lihaste pingutusele ja 
valu randmes on seotud suurte sisemiste jõududega, valu labakäes viitab suurele kohalikule 
survele (Das 2007).  
 
 

1.3.2. Ankeetmeetodid 
 

Käsitööriistade hindamisel kohtab laialdaselt kontrollnimekirja kasutamist, mis oma olemuselt 
on ankeetmeetod. Kontrollnimekirjade variandid on küsimustikud, kus on võimalik anda jah-ei 
vastuseid ning variandid või hinnata tööriista vastavust väitele etteantud skaalal. Näiteks on 
Dababneh ja Waters (1999) koostanud ankeedi jah/ ei vastustega. Nimekirjas oli 16 küsimust 
(tabel 1.3), millele on võimalik anda jah/ ei vastuseid. Küsimustest 13 on kohaldatavad kahe 
käepidemega tööriistadele, 14 kohalduvad 1 käepidemega tööriistadele mis ei ole kruvikeerajad 
ja 14 küsimust on kohaldatavad kruvikeerajatele. Punktid 7, 8, 9, 10 ei kohaldu kõigile 
tööriistadele. Iga jah-vastust annab teatud arvu punkte, ei-vastus punkte juurde ei anna. 
Maksimaalne saadav punktisumma on 100.  
 
Enne ankeedi täitmist tuleb otsustada, kas hinnatava tööriistaga saab ettenähtud tööülesanne 
soovitud kvaliteediga täidetud ja kas tööriista vastupidavus on ootuspärane. Kui jah, tuleb 
jätkata küsimustiku täitmist; kui ei, tuleb tööriist välja praakida. Tabelis 1.3 on esitatud 
eelmainitud kontrollnimekirja eestikeelne tõlge. Tulemuste tõlgendamiseks esitati skaala, kus 
üle 90 punkti tähendas head tulemust, 75...90 punkti on rahuldav ning alla 75 punkti tähendab, 
et tegemist on pigem kehva tööriistaga millel on puudu mitu olulist ergonoomilise disaini 
elementi (Dababneh ja Waters 1999).  
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Tabel 1.3. Kontrollnimekiri käsitööriista ergonoomilisuse hindamiseks. Allikas: (Dababneh ja 
Waters 1999) 

Nr Ergonoomiline omadus Jah Ei 
kohaldu 

Ei Punktid 

1 Käepideme pind ei ole libe. +10  0  
2 Käepidemel ei ole teravaid nurki, reljeefe, sõrmede jaoks 

süvendeid.  
+10  0  

3 Käepide ei juhi elektrit; käepide on tehtud kas puidust või 
kaetud kummi või pehme plastikuga.  

+10  0  

4 Käepide ei juhi sooja; see ei soojene ei jahtu kiiresti, kui 
töötada kuumas või külmas keskkonnas.  

+2  0  

5 Käepide on puidust või käepideme pind on kaetud 
poolpainduva materjaliga, mis ei ole liiga kõva ega liiga 
pehme; sarnaneb kummiga, mida kasutatakse spordijalatsite 
taldades. 

+10  0  

6 Käepideme pikkus on 10...15 cm; käepide ei lõppe peopesas.  +10  0  
7 Ühe käepidemega tööriistad: Käepideme ristlõige ei ole liiga 

suur ega liiga väike. Nimetissõrm ja pöial võivad haarates 0,9 
cm ulatuses kattuda (haamritel ja haamri sarnastel tööriistadel 
on 2,5 cm vastuvõetav).  

+8 0 0  

8 Ühe käepidemega tööriistad, v.a. kruvikeerajad: Käepideme 
ristlõike kuju on ovaalne või ümardatud nurkadega ristkülik.  

+2 0 0  

9 Kruvikeerajad: Käepideme kuju on ümmargune, kuusnurkne, 
ruudukujuline või kolmnurkne.  

+2 0 0  

10 Kahe käepidemega tööriistad (tangide laadsed): pidemete 
vahekaugus on täiesti suletult 5 cm või rohkem, ja täiesti 
avatult 7,6 cm või vähem.  

+10 0 0  

11 Käepide on nurk on selline, et tööd tehes on ranne sirge.   +10  0  
12 Tööriist kaalub vähem kui 2,3 kg.  +10  0  
13 Tööriista saab kasutada ükskõik kumma käega.  +2  0  
14 Töötaja saab tööriista kasutada dominantse käega.  +10  0  
15 Tööriistaga on võimalik kasutada mõlemat kätt korraga.  +4  0  
16 Tööriist ja juurdekuuluvad seadised on selgelt märgistatud ja/ 

või värvikoodiga, nii et neid on lihtne ära tunda; värvid on 
erksad ja tööriist on ümbritseva alaga võrreldes kontrastne.  

+2  0  

Tööriista punktide kogusumma:  

 
Ankeeti jah/ ei vastustega on kasutanud ka Freivalds (1996). 36 küsimust on jaotatud teemade 
kaupa lõikudeks (lisa B). Esimeses lõigus tuleb näiteks hinnata kas tööriist on efektiivne, kas 
tööriist sobib kasutaja suuruse ja jõuga. Teises lõigus keskendutakse anatoomiale – kas tööriista 
saab kasutada ilma, et peaks õlgu tõstma, kas tööriista kasutamisel saab säilitada küünarvarre 
90-kraadise nurga, kas ranne on tööriista kasutades sirge jne. Kolmandas lõigus uuritakse 
käepidet ja haaret – kas tööriist käepideme ristlõige on ümar, kas käepideme materjal on mugav 
ja kokkusurutav. Neljandas lõigus on keskendutud elektritööriistadele – hinnatakse vibratsiooni, 
mitu korda vahetuse jooksul tuleb päästikule vajutada jm. Viimases lõigus on küsimused 
tööriista kaalu, käepideme pinna, tasakaalu kohta. Tulemust hinnatakse jah-vastuste hulga järgi; 
rohkem jah-vastuseid tähendab paremat tulemust. Antud küsimustik sobib tööriista põhjalikuks 
hindamiseks töösituatsioonis.  
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Rootsi töökeskkonnafondi grandi toel valminud Kuupmudeli koostamisel peeti silmas eelkõige 
välise jõuallikata tööriistade kasutamist. Mudeli abil hinnatakse tööriistaga tehtavat tööd jõu, 
täpsuse ja kasutusaja alusel, iga vaadeldav tegur on jaotatud kolmeks riskitasemeks: madal, 
keskmine ja kõrge (joonis 1.18 A). 
 
Ajafaktori juures hinnatakse, kui pikaajaliselt tööriista päeva jooksul kasutatakse. Riskitase 
kõrge tähendab, et tööriista kasutatakse päeva jooksul kokku rohkem kui pool tööpäeva (neli 
tundi) või rohkem kui 30 minutit järjest. Riskitase madal tähendab, et tööriista kasutatakse päeva 
jooksul vähem kui üks tund või mitte rohkem kui 10 minutit järjest. Jõu juures hinnatakse 
protsentuaalselt (võrreldes indiviidi maksimaalse võimekusega), kui palju jõudu peab ülesande 
täitmisel rakendama. Riskitasemele kõrge vastab suhteline jõud üle 30 %, riskitasemele madal 
vastab jõud alla 10 % maksimaaljõust . Täpsust mõõdetakse millimeetrites – kui ülesanne eeldab 
tolerantsi alla 1 mm, on tegemist kõrge nõudlikkusega tööga; kui tolerants võib olla üle 5 mm, 
on nõudlikkus madal. Kuubi osad jaotati vastavalt sellele, kas tulemus on vastuvõetav või mitte. 
Kümme kuubi osa (joonis 1.18 B, valged) hinnati aktsepteeritavaks, ning seitse (joonisel 1.18 
B, mustad) vastuvõetamatuks. Ülejäänud, hallide osade kohta saab otsuse langetada 
konkreetseid olukordi lähemalt uurides (Sperling et al. 1993).  
 

 
Joonis 1.18. Kuupmudeli abil on hinnatud tööle esitatavaid nõudeid aja, täpsuse ja jõu osas ning 
esitatud vastuvõetavad ja vastuvõetamatud asukohad kuubis. Allikas: (Sperling et al. 1993)  

 
Kuubi osad on tähistatud vastavalt sellele, mis nõudmistega alasse see osa jääb. HF – jõu osas 
kõrged nõudmised; MF – jõu osas keskmised nõudmised; LF – jõu osas madalad nõudmised; 
LP – täpsuse osas madalad nõudmised; MP – täpsuse osas keskmised nõudmised; HP – täpsuse 
osas kõrged nõudmised. Kuupmudel aitab visualiseerida nõudmisi tehtava töö osas ning selle 
abil hinnatakse, milline tööriist tuleb tehtava töö jaoks valida. Näiteks, kui on tööd on tarvis teha 
pikka aega järjest ja töö nõuab täpsust, tuleb valida tööriist, mis on kerge, ning täppistöö jaoks 
sobiva käepidemega.  
 
Subjektiivsed hinnangud. Kuna ergonoomilise disaini üks eeldus on kasutusmugavus, siis on 
koostatud kontrollküsimustikke subjektiivse mugavus- ja ebamugavustunde hindamiseks 
käsitööriista kasutamisel. Subjektiivsete hindamisküsimustike korral peab vastaja enamasti 
hindama erinevaid omadusi etteantud väärtuste piires. Hinnatakse tööriista töökindlust, 
funktsionaalsust, kasutamise lihtsust, ohutust, kvaliteeti, käsitsemise lihtsusust, tööasendit 
tööriista kasutamisel, käepideme materjali, käepideme kuju, disaini, värvi ja välimust skaalal 
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1...4, kus 1 tähendab, et väitega ei nõustuta üldse ja 4 tähendab väitega täielikku nõustumist 
(Chandra ja Chandra 2011). 
 
Subjektiivse hindamismeetodi puuduseks on vajadus suure hulga testijate järele, mis tähendab 
aga suurt ajakulu. Tulemusi mõjutavad ka hindajate isiklikud eelistused ja kasutuskontekst, 
seega oleks subjektiivsete hinnangute kõrvale kindlasti tarvis objektiivseid mõõtmisi. Lisaks 
mugavusele hinnatakse veel ohutust, töökindlust, kasutamise lihtsust, efektiivsust, täpsust, 
stabiilsust (Bisht ja Khan 2013).  
 
 

1.3.4. Mõõtmismeetodid 
 

Mõõtmised aitavad kontrollida subjektiivsete hinnangute usaldusväärsust. Tavaliselt viiakse 
mõõtmised läbi samaaegselt subjektiivse hindamisega. Mõõdetakse inimese keha 
vastureaktsioone töökoormusele, südametööd (joonis 1.19-A ja B), haarde tugevust sõltuvalt 
käe mõõtmetest ja haardeulatusest (joonis 1.19 C), lihase aktiivsust, survet kudedele (Bisht ja 
Khan 2013).  
 

 

C

 

 

Joonis 1.19. Pulsisagedus tavalise (A) ja parendatud disainiga (B) labida kasutamisel. Allikas: 
(Lehto ja Buck 2008); C - Piesotakistitega varustatud kinnas haardejõu jaotuse mõõtmiseks. 
Allikas: (Kong ja Lowe 2005b)  
 
Objektiivsel hindamisel uuritakse ka, kuidas tööriista kasutatakse. Inimesi filmitakse tööriista 
kasutamise ajal ning sealt selgub, kas tööriista kasutatakse õigesti ja kas tööriista kasutamise 
ajal on keha loomulikus asendis. Joonisel 1.19 on kujutatud südametööd tavalise (A) ja 
ergonoomilise (B) labidaga töötamisel. Selle info põhjal hinnatakse energeetilist koormatust 
tööriista kasutamisel. Elektromüograafiat (EMG-d) kasutakse erinevate lihasgruppide või 
lihaste aktiivsuse mõõtmiseks tööriista kasutamise ajal. Infrapunakaamerate abil mõõdetakse 
nahapinna temperatuuri: vere juurdevool on suurem käe osades, mis on aktiivsemad, ning 
seetõttu on nahapind nendel aladel kõrgema temperatuuriga. Tihti on kõrgema temperatuuriga 
need käe alad, mis on kontaktis käepideme reljeefsemate osadega. Samuti võib tööriista hinnata 
südametöö mõõtmisega. Paremini disainitud tööriist nõuab väiksemat pingutust.  



25 
  

 
 

2. METOODIKA 
 
Uurimistöös on tööriistade hindamiseks kasutatud uurimistöö autori poolt koostatud ankeeti, 
mis põhineb kirjanduse analüüsil ja järgib teaduskirjandusest leitud hindamismeetodite eeskuju 
(tabel 2.1). Ankeedi koostamisel peeti silmas, et tööriista hindamine toimuks võimalikult 
objektiivselt. Ankeedis on esitatud hindamisskaala kirjeldus, millise tulemuse korral missugune 
hinnang tuleb anda. Ankeedis esitatud numbrilised väärtused on valitud teaduskirjanduses 
esitatud optimaalsete väärtuste (esitatud jaotises 3.1) põhjal. Ankeet on jagatud osadeks 
vastavalt sellele, kas kriteerium kehtib kõigile tööriistadele sõltumata tööriista kujust; I-tüüpi, 
A-tüüpi, püstolkäepidemega või elektritööriistale.  
 
Andmete kogumiseks viidi läbi erinevate tööriistade mõõtmised. Mõõdetavad tööriistad valiti 
selliselt, et oleks esindatud iga tabelis toodud käepideme tüüp. Mõõtmisvahenditeks kasutati 
nihikut, mõõdulinti ja kaalu. Mõõtmiste käigus tehti ka fotod hinnatavatest tööriistadest, et 
vajadusel uuesti hinnata käepideme kuju, pinda ja käepideme nurka. Uurimistöö käigus 
mõõdetavad tööriistad olid: 12 kruvikeerajat, viis pussnuga, kolm mutrivõtit, kolmed näpitsad, 
kolmed lõiketangid, ühed mokktangid, neljad torutangid, kuus akutrelli, 11 saagi. Käepideme 
järgi liigitatult: 23 I-tüüpi tööriista; 11 A-tüüpi tööriista ja 14 püstolkäepidemega tööriista.  
 
Tabel 2.1. Ankeet käsitööriistade hindamiseks 

Tööriista nimetus: 
Käepideme tüüp: 
1 2 3 4 

T
öö

ri
is

ta
 k

uj
us

t s
õl

tu
m

at
u 

Tööriista omadus Hindamisskaala selgitus Hinnang 
1/2/3 

Käepideme pikkus – jõuhaare 1 – alla 90 mm; 2 – 90...100 mm; 3 – 100 
mm või rohkem 

 

Käepideme pikkus – peopesa väline 
täpsushaare 

1 – kuni 90 mm; 2 – 90...100 mm; 3 – 
vähemalt 100 mm 

 

Käepideme kattematerjal 1 – plastik või metall; 2 – puit; 3- kumm või 
silikoon 

 

Käepideme pind: sooned, reljeefid 1 – tugevalt eenduvad reljeefid, sooned või 
teravad nurgad; 2 – täiesti sile pind; 3 – 
õrnad sooned, näsad või muul moel 
karestatud 

 

Käepideme libedus 1 – väga libe; 2 – vahepealne; 3 – hea haare, 
käsi ei libise 

 

Käelisus 1 – kasutatav ainult parema käega; 2 – 
kasutatav mõlema käega võimalik, aga 
ebamugav; 3 – kasutatav mõlema käega 

 

Randme asend tööriista kasutamisel 1 – ranne tugevalt painutatud; 2 – ranne 
kergelt painutatud; 3 – ranne on neutraalses 
asendis 

 

Värvus 1 – taustaga ühte värvi; 2 – tagasihoidlik 
värv; 3 - erksavärviline 
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Tabel 2.1. Järg 
1 2 3 4 

 
Ristlõike kuju 1 – kolmnurk; 2 – ring või ellips; 3 – 

ristkülik, mille külgede suhe on 1:1,25 kuni 
1:1,50 

 

Ristlõike kuju kruvikeeraja tüüpi 
tööriistal 

1 – ovaalne; 2 – ring või teravate nurkadega 
kolm- või nelinurk; 3 – kuusnurk 

 

Kuju pikisuunas – jõuhaare 1 – peopesa kohalt nõgus; 2 – koonus või 
ristlõige muutumatu; 3 – peopesa kohalt 
laiem 

 

Kuju pikisuunas - täpsushaare 1 – keskelt laiem; 2 – sõrmede jaoks 
süvenditega; 3 – ristlõige muutumatu 

 

 Käepideme läbimõõt - jõuhaare 1 – alla 30 mm või üle 51 mm;  
2 – 30...35 mm või 41...51 mm;  
3 – 35...41 mm 

 

Käepideme läbimõõt - täpsushaare 1 – alla 7 mm või üle 15 mm;  
2 – 7...9 mm või 13...15 mm;  
3 – 9...12 mm 

 

A
-k

äe
pi

de
 

Pidemete vahekaugus maksimaalselt 
avatult 

1 – üle 110 mm; 2 – 90...110 mm; 3 – kuni 
90 mm 

 

Pidemete vahekaugus suletult 1 – 30 mm ja vähem; 2 – 30...49 mm; 3 – 
50...55 mm 

 

Käepidemete kuju 1 – keskelt nõgus;  
2 – sirge;  
3 – keskelt kumer   

 

Stopper-äär – hinnatav ainult 
näpitsatel 

1 – pole; 2 – stopper-äär alla 15 mm; 3 – 
stopper-äär vähemalt 15 mm 

 

P
üs

to
lk

äe
pi

de
 

Süvendid sõrmedele 1 – sügavad süvendid sõrmedele; 2 – täiesti 
sirge; 3 - süvendeid pole, õrn kumerus 

 

Käepideme nurk hinnanguliselt 1 – alla 65º või üle 85º; 
2 – 65...70º või 80...85º;  
3 – 70...80º 

 

 

Sõrmede ava 1 – alla 30 mm;   
2 – 30...40 mm;  
3 – vähemalt 40 mm 

  

 

E
le

kt
ri

tö
ör

ii
st

ad
 

Mass 1 – 2,3 kg või rohkem;  
2 – 1,12...2,3 kg;  
3 – 1,12 kg või vähem 

 

Käepideme ümbermõõt päästiku 
kohalt – päästik vajutatult 

1 – alla 105 mm või üle 140 mm;  
2 – 105...140 mm või 130...140 mm;  
3 – 110...130 mm 

 

Käepideme ümbermõõt päästiku 
kohalt – päästik vabalt 

1 – alla 140 mm või üle 180 mm;  
2 – 140...150 mm või 170...180 mm;  
3 – 150...170 mm 

 

Punkte kokku:  
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Tööriistadel, mida kasutatakse peopesa sisese täpsushaardega, ei hinnata tööriista käepideme 
pikkust. Elektrilistel püstolkäepidemega tööriistadel tuleb hinnata nii püstolkäepideme kui 
elektritööriista jaotis.  
 
Maksimaalne punktisumma jõuhaarde või peopesa välise täpsushaardega kasutatavatel I-tüüpi, 
A-tüüpi ja püstolkäepidemega mitte-elektrilistel tööriistadel on 30 punkti; näpitsatel 33 punkti; 
muudel täpsushaardega tööriistadel 27 punkti ja püstolkäepidemega elektritööriistadel 39 
punkti. Tulemuste hindamine (tabel 2.2): Kui saadud punktisumma on vähemalt 80 % 
maksimaalsest, on tegemist hea või väga hea tööriistaga; kui saadud punktisumma on 60 ...79 
% maksimaalsest, on tööriista rahuldav; kui saadud punktisumma on alla 60 % maksimaalsest, 
on tegemist pigem kehva tööriistaga, millel on puudu mitu olulist ergonoomilise disaini 
elementi. 
 
Tabel 2.2. Tulemuste hindamine erinevatel tööriistadel 

Tööriist Maksimaalne 
punktisumma 

Tulemuste hindamine 

Jõuhaarde või peopesa välise täpsushaardega I-
tüüpi, A-tüüpi (v.a. näpitsad) ja mitte-
elektrilised püstolkäepidemega tööriistad  

30 24...30 punkti – väga hea 
18...23 punkti – rahuldav 
Alla 23 punkti - kehv 

Näpitsad 33 27...33 – väga hea 
20...27 - rahuldav 
Alla 27 - kehv 

Peopesa sisese täpsushaardega tööriistad 27 22...27 – väga hea 
16...21 - rahuldav 
Alla 21- kehv 

Püstolkäepidemega elektrilised tööriistad 39 31...39 – väga hea 
23...30 - rahuldav 
Alla 30 - kehv 

 

Tööriistade mõõtmisel mõõdeti tööriista käepideme pikkus (joonis 2.1), läbimõõt, A-tüüpi 
tööriistadel käepideme haarade vahekaugus avatult ja suletult; tööriista käepideme nurk 
määrati hiljem tehtud fotode põhjal hinnanguliselt.  

 

 

          

Joonis 2.1. Mõõtmete registreerimine käepidemelt: A-tüüpi tööriistal (A); püstolkäepidemega 
tööriistal (B); I-tüüpi tööriistal (C) 

Mõõtmised viidi läbi Tartu kolmes suuremas ehitus-ja tööriistapoes ajavahemikul 25.07 … 
09.08.2015.  
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3. UURIMISTÖÖ TULEMUSED 

3.1. Kvantitatiivsete ergonoomilisuse kriteeriumite analüüs  
 
Jõuhaarde korral peaks käepideme läbimõõt jääma vahemikku 30...51 mm, teaduskirjanduses 
levinuim väärtus on 40 mm või vahemik 30...40 mm (joonis 3.1), kuna just sellise läbimõõduga 
käepideme korral on käe kontakt käepidemega maksimaalne ning rakendatav jõud kõige 
suurem. Käepideme läbimõõdu 50…51 mm soovitus põhineb EMG mõõtmistel, on leitud, et 
lihasaktiivsus on minimaalne just sellise läbimõõdu korral (Ayoub ja LoPresti 1971, viidatud: 
Freivalds 2004). Sama autor on ka teinud kindlaks, et väsimus tekib kõige aeglasemini 38 mm 
läbimõõduga käepidet kasutades. Tulemus 33 mm on saadud matemaatilise mudeli abil, kus 
arvutati käe lihaste rakendatavad jõud erinevate läbimõõtudega silindrikujuliste käepidemete 
korral. Jõuti järeldusele, et 33 mm on sobivaim läbimõõt nii mees- kui naiskasutajatele (Sancho-
Bru et al. 2003). Kong ja Lowe (2005a) jõudsid järeldusele, et optimaalne käepideme läbimõõt 
jõuhaarde korral on 19,7 % kasutaja käe pikkusest, mõõdetuna randmest keskmise sõrme otsani. 
Sobiv käepideme läbimõõt sõltub ka ülesandest, millest tööriista kasutatakse – suurema 
läbimõõduga käepide tuleks valida töödeks, kus tuleb rakendada pigem jõudu ning väiksema 
läbimõõduga käepide osavust ja kiirust nõudva töö jaoks (Freivalds 2004).  
 

 
Joonis 3.1. Teaduskirjanduses esitatud optimaalse käepideme läbimõõdu väärtused jõuhaarde 
korral, kus 1 – Hall ja Bernett 1956, viidatud: Freivalds 2004; 2 – Sancho-Bru et al. 2003; 3 - 
Drury 1980, viidatud: Freivalds 2004; 4 – Hall 1997, viidatud: Konz ja Johnson 2004; 5 – Kong 
ja Lowe 2005; 6 – Rodgers 1986, viidatud: Konz ja Johnson 2004; 7 – Rigby 1973; 8 – Ayoub 
ja LoPresti 1971, viidatud: Konz ja Johnson 2004; 9 - Konz 1974, viidatud: Fraser 1980; 10 – 
Rubarth 1928; 11 – Eastman Kodak 1983, viidatud: Freivalds 2004; 12 – Cochran ja Riley 1982, 
1986, viidatud: Freivalds 2004; 13 – Kong ja Lowe 2005; 14 – Johson 1988, viidatud: Konz ja 
Johnson 2004; 15 – Greenburg ja Chaffin 1977, viidatud: Mital ja Kilbom 1992b; 16 – Pheasant 
ja O’Neill 1975, viidatud Freivalds 2004; 17 – Shin ja Wang 1997, viidatud Konz ja Johnson 
2004 
 
Täppistöödeks kasutatava tööriista läbimõõt ei tohiks olla väiksem kui 6 mm (Konz ja Johnson 
2004), enim on soovitatud 9...12 mm (joonis 3.2), mis on ligikaudu 3...4 korda väiksem kui 
jõudu nõudva töö korral soovitatud väärtusest. Sobiva käepideme mõõtmed sõltuvad taaskord 
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konkreetsest tööriistast ja tehtavast tööst, vähem tööriista kasutajast. 8...10 mm on soovitus 
kirurgiliste instrumentide jaoks peopesa välise täpsushaarde korral; 13 ja 14 mm on pastaka 
soovituslikud läbimõõdud (Kao 1974, Udo 1995, viidatud: Konz ja Johnson 2004). 22 ja 30 mm 
läbimõõtu on soovitatud juhul, kui on tegemist täppistööga, kus on vaja rakendada ka jõudu 
(Cochran ja Riley 1983, viidatud: Freivalds 2004; Sperling 1986, viidatud: Mital ja Kilbom 
1992b).  
 

 
Joonis 3.2. Teaduskirjanduses esitatud optimaalse käepideme läbimõõdu väärtused 
täpsushaarde korral, kus 1 – Hunt 1934, viidatud: Mital ja Kilbom 1992b; 2 – Patkin 2001; 3 – 
Mital ja Kilbom 1992a; 4 – Konz ja Oetmo 1988, viidatud: Konz ja Johnson 2004; 5 – Eastman 
Kodak 1983, viidatud: Freivalds 2004; 6 – Kao 1974, viidatud: Konz ja Johnson 2004; 7 – Udo 
1995, viidatud Konz ja Johnson 2004; 7 – Cochran ja Riley 1983, viidatud Freivalds 2004; 9 – 
Sperling 1986, viidatud: Mital ja Kilbom 1992b  
 
Optimaalne käepideme pikkus jääb vahemikku 90...130 mm (joonis 3.3). Lühemat käepidet 
soovitatakse naistele ja pikemat meestele, sõltuvalt käe mõõtmetest. Käepide peab olema pikem, 
kui labakäe laius. Mõned allikad annavad soovitusliku vahemiku, mõned optimaalse pikkuse 
ühe arvväärtusena ning soovitatakse, et käepide oleks vähemalt 100 mm pikk. Kui töötamisel 
kantakse kinnast, peaks käepide olema vähemalt 125 mm pikkune. Sisemise täpsushaarde korral 
peab käepide ulatuma üle peopesa õrna osa, kuid mitte randmeni (Konz ja Johnson 2004). Välise 
täpsushaarde korral on soovitatud käepideme pikkuseks vähemalt 100 mm (Konz ja Johnson 
2004).  
 

 
Joonis 3.3. Teaduskirjanduses esitatud optimaalse käepideme pikkuse väärtused, kus 1 – 
Lindqvist 1986 (naised); 2 – Mital ja Kilbom 1992a; 3 – Lindström 1973; 4 – Lindqvist 1986 
(mehed); 5 – Eastman Kodak 1983, viidatud: Sanders ja McCormick 1993; 6 – Dababneh ja 
Waters 1999; 7 – Konz ja Johnson 2004; 8 – Kong 2001 
 
A-tüüpi tööriistade pidemete vahekaugus on antud enamjaolt vahemikuna, kus väiksem number 
esindab enamasti minimaalset soovituslikku pidemete vahekaugust, kui tööriist on suletud ning 
suurem maksimaalset soovituslikku kaugust kui tööriist on avatud. Optimaalse pidemete 
vahekaugusena on enim soovitatud 45...65 mm (joonis 3.4), kuigi leidub ka üksteisele 
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vasturääkivaid allikaid. Näiteks on dünamomeetri abil leitud, et kõige suuremat jõudu suudab 
käsi rakendada, kui pidemete vahekaugus on 35...47 mm (Wang 1982, viidatud: Delleman et al. 
2004), teistel andmetel aga 45...80 mm (Pheasant ja Scriven, 1983; Chaffin et al. 1999, viidatud: 
Freivalds 2004) või 75 mm (Greenburg ja Chaffin 1977, viidatud: Konz ja Johnson 2004).  
 

 
Joonis 3.4. Teaduskirjanduses esitatud optimaalne pidemete vahekaugus, kus 1 – Wang 1982, 
viidatud: Delleman et al. 2004; 2 – Greenburg ja Chaffin 1977, viidatud: Konz ja Johnson 2004; 
3 – Pheasant ja Scriven 1983, viidatud: Freivalds 2004; 4 - Chaffin et al. 1999, viidatud: 
Freivalds 2004; 5 – Crosby ja Wehbe 1994, viidatud: Delleman et al. 2004; 6 – Ramakrishnan 
et al. 1994, viidatud: Delleman et al. 2004; 7 – Fransson ja Winkel 1991 (naised) viidatud: 
Delleman et al. 2004; 8 – Rodgers 1986, viidatud: Konz ja Johnson 2004; 9  – Fransson ja 
Winkel 1991 (mehed), viidatud: Delleman et al. 2004; 10 – Härkönen et al. 1993, viidatud: 
Delleman et al. 2004 
 
Püstolkäepideme käepide peaks olema erinevatel andmetel 70...80º nurga all. Selline nurk järgib 
käe anatoomiat kõige paremini ning ranne püsib neutraalses asendis. Siinkohal võibki 
soovitusena võtta käepideme nurk vahemikus 70...80º, kuna reaalselt on 10-kraadine erinevus 
väga väike ning silmaga üsna raske kindlaks teha.  
 
 

3.2. Tartus müüdavate käsitööriistade ergonoomilisuse hinnang 
 

3.2.1. I-tüüpi tööriistad 
 
Hinnatud I-tüüpi käsitööriistadest olid 19 tk disainitud jõuhaardele ning 4 tk disainitud 
täpsushaardele. Kõigi jõuhaardele disainitud tööriistade käepidemed olid vähemalt 100 mm 
pikad, levinuim oli käepideme pikkus 110 mm (joonis 3.5), seega kõigi tööriistade käepidemed 
vastasid nõuetele. Tööriista eripära tõttu on tellitavate mutrivõtmete käepidemed tunduvalt 
pikemad võrreldes teiste tööriistadega.  
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Joonis 3.5. Tartus müüdavate tööriistade käepideme pikkus jõuhaarde korral võrreldes 
teaduskirjanduses esitatud optimaalsega, kus  - teaduskirjanduses esitatud väärtused;  - 
kruvikeerajad;  - pussnoad; - saed,  - mutrivõtmed  
 
Jõuhaardega kasutatavate tööriistade käepidemete läbimõõdud olid vahemikus 23...39 mm 
(joonis 3.6); soovituslik on 30...50 mm. Kõige väiksema läbimõõduga käepidemed olid 
tellitavatel mutrivõtmetel – 23 ja 27 mm. Teiste tööriistade käepidemete läbimõõdud mahtusid 
soovituslikesse piiridesse, kusjuures nugadel olid pigem väiksema läbimõõduga ja 
kruvikeerajatel pigem suurema läbimõõduga käepidemed. Kuna noa kasutamisel on tähtis ka 
tehtava töö täpsus, on veidi väiksem käepideme läbimõõt õigustatud.  
 

 
Joonis 3.6. Tartus müüdavate tööriistade käepideme läbimõõt võrreldes teaduskirjanduses 
esitatud optimaalsega jõuhaarde korral, kus ● – teaduskirjanduses esitatud väärtused;  - 
kruvikeerajad;  - pussnoad ;  - saed;  - mutrivõtmed  
 
Täpsushaardega kasutatavatest tööriistadest hinnati nelja täppistöödeks mõeldud kruvikeerajat, 
mille käepideme läbimõõdud olid vahemikus 11...24 mm ning mahtusid seega soovituslikesse 
piiridesse (joonis 3.7).  
 

 
Joonis 3.7. Tartus müüdavate täppistöödeks mõeldud kruvikeerajate käepideme läbimõõt 
võrreldes teaduskirjanduses esitatud optimaalsega, kus ● – teaduskirjanduses esitatud väärtused; 

 - kruvikeerajad  
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Käepideme kattematerjal oli 14 juhul kumm või silikoon, kolmel juhul puit ning kuuel juhul 
plastik või metall. Puitkäepidemega olid rauasaed; plastikust käepidemega kaks nuga ja kolm 
täppistöödeks mõeldud kruvikeerajat ning metallist käepidemega oli üks tellitav mutrivõti. 
Käepideme pind oli liiga libe neljal juhul, natuke libe seitsmel juhul ning 12 juhul hea 
haarduvusega. Libeda käepidemega olid kaks rauasaagi ja kaks täppistöödeks mõeldud 
kruvikeerajat. Ühel jõuhaardega kasutataval kruvikeerajal ja ühel tellitaval mutrivõtmel olid 
käepidemel teravad nurgad ja ühel jõuhaardega kasutataval kruvikeerajal tugevad sooned, mis 
võivad käele lokaalseid survepunkte põhjustada. Ühel tellitaval mutrivõtmel, kahel pussnoal, 
kolmel rauasael, kolmel suurel kruvikeerajal ja kolmel väiksel kruvikeerajal oli käepideme pind 
täiesti sile ning kokku üheksal tööriistal 23-st oli käepideme pind ilma õrnalt karestatud, 
madalate soonte või näsadega, mis parendasid haarduvust ega tekitanud lokaalseid survepunkte. 
Kõik hinnatavad I-tüüpi tööriistad olid kasutatavad mõlema käelisuse korral. Üks tellitav 
mutrivõti oli värvilt hall, mis võib olla töösituatsioonis raskesti leitav. Üks mutrivõti, üks 
pussnuga, kolm rauasaagi ja kuus jõuhaardega kasutatavat kruvikeerajat olid pigem 
tagasihoidlikku värvi ning üks mutrivõti, neli pussnuga, kolm jõuhaardega kasutatavat ja neli 
täpsushaardega kasutatavat kruvikeerajat olid erksavärvilised ning ümbritsevast keskkonnast 
selgelt eristuvad.  
 
Kahel jõuhaardega kasutataval kruvikeerajal oli ristlõike kuju ovaalne, mis ei ole kruvikeerajate 
puhul soovitatav. Viiel jõuhaardega kasutataval kruvikeerajal ja kolmel täpsushaardega 
kasutataval kruvikeerajal oli käepideme ristlõike kuju ring või teravate nurkadega kolm- või 
nelinurk. Hulknurkse ristlõike kujuga, mis on kruvikeeraja tüüpi tööriistade puhul soovituslik, 
oli ainult üks jõuhaarde ja üks täpsushaarde kruvikeeraja. Kõigil jõuhaardega kasutatavatel 
kruvikeerajatel oli käepideme pikisuunaline kuju muutuv, olles peopesa kohalt laiem. 
Täpsushaarde puhul on soovitatav pigem muutumatu või sõrmedele mõeldud süvenditega 
pikisuunaline kuju ja see tingimus oli täidetud kolmel juhul. Ühel täpsushaardega kasutataval 
kruvikeerajal oli käepide keskelt laiem.  
 
Teistel I-tüüpi tööriistadel on soovituslik ristlõike kuju ristkülik või ring. Kolmel tellitaval 
mutrivõtmel ja viiel pussnoal oli käepideme ristlõike kuju ristkülik; kolmel rauasael oli ristlõike 
kuju ring. Kõigil tellitavatel mutrivõtmetel, saagidel ja pussnugadel oli käepideme pikisuunaline 
kuju muutuv, olles peopesa kohalt laiem.   
 
I-tüüpi käsitööriistadest oli tööriista ergonoomilisust väitnud üks tellitava mutrivõtme tootja. 
Sellel tööriistal oli teistega võrreldes 10 mm võrra pikem käepide ja see on kaetud kummiga 
(joonis 3.8). Kattematerjal oli kergelt kare ning hea haarduvusega. Käepidemel puudusid 
teravad nurgad ning käepideme ümbermõõt oli 39 mm. Võrreldes metallkäepidemega 
mutrivõtmega oli väidetavalt ergonoomiline mutrivõti 53,6 % kallim ning võrreldes 
mutrivõtmega, mille käepide oli kaetud silikooniga, oli väidetavalt ergonoomilise mutrivõtme 
hind 21,6 % kallim.  
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Joonis 3.8. Tavaline, silikoonkattega ja kummikattega tellitav mutrivõti  

Autori koostatud ankeedi põhjal sai üleni metallist mutrivõti 21 punkti (rahuldav), 
silikoonkattega käepidemega mutrivõti 26 punkti (hea/ väga hea) ning kummikattega ja 
väidetavalt ergonoomiline mutrivõti 29 punkti 30st, kaotades ühe punkti värvi arvelt. Saadud 
tulemuse põhjal nõustub autor, et tegemist on tõepoolest ergonoomilise tööriistaga, nagu tootja 
väidab.  
 
 
3.2.2 A-tüüpi tööriistad 
 
A-tüüpi tööriistadest hinnati kolmesid lõiketange, ühtesid mokktange, neljasid torutange ja 
kolmesid näpitsaid. Kõige lühema käepidemega olid mokktangid, mis on mõeldud pigem 
täpsust nõudvate ülesannete täitmiseks. Lõiketangide käepidemed olid pikkusega 100...115 mm; 
näpitsate käepidemed 120...145 mm ja torutangid 125...135 mm (joonis 3.9).  
 

 
Joonis 3.9. Tartus müüdavate A-tüüpi tööriistade käepideme pikkus võrreldes 
teaduskirjanduses esitatud optimaalsega, kus  - teaduskirjanduses esitatud väärtused;  - 
nokk- ja lõiketangid;  - torutangid;  - näpitsad  
 
Tööriista pidemete vahekaugus suletult oli vahemikus 45...65 mm ja maksimaalselt avatult 
vahemikus 90...98 mm (joonis 3.10). Maksimaalselt avatud olekus ei õnnestunud mõõta ühtesid 
lõiketange, ning pidemete vahekaugust maksimaalselt avatud olekus ei mõõdetud torutangidel, 
kuna torutangide avamisel ja õigesse asendisse sättimisel kasutatakse kahte kätt.  
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Joonis 3.10. Tartus müüdavate A-tüüpi tööriistade pidemete vahekaugused avatult ja suletult 
võrreldes teaduskirjanduses esitatud optimaalsega, kus  - teaduskirjanduses esitatud väärtused; 

 - pidemete vahekaugus suletult;  - pidemete vahekaugus maksimaalselt avatult   
 
Käepideme kattematerjaliks oli ühel juhul metall, kõigil teistel juhtudel kumm või silikoon. 
Käepideme pind oli ühel tööriistal tugevate reljeefidega ning 10 tööriistal sile. Mitte ühegi 
hinnatud tööriista pind ei olnud libe ja kõiki sai kasutada mõlema käelisuse puhul. Viis tööriista 
oli tagasihoidlikku värvi ja kuus tööriista olid erksavärvilised. Stopper-ääre olemasolu tööriista 
pea suunas on eelkõige näpitsatel. Hinnatud tööriistadest oli stopper-äär tööriista pea suunas 
kolmedel näpitsatel, kolmedel lõiketangidel, ja kahtedel torutangidel. Käepide oli kumer 
kolmedel näpitsatel, kolmedel lõiketangidel ja mokktangidel ning käepide oli sirge kõigil 
veepumbatangidel. Käepideme kuju peaks üldjuhul järgima käe kuju, kuid pole soovituslik 
veepumbatangidel, kuna asendis, mil tangide vahel on maksimaalse suurusega toru, on tööriista 
pidemed üksteise suhtes nihkes (joonis 3.11) ning käepideme kumerus on käe suhtes vales 
kohas.  
 

 
Joonis 3.11. Torutangid asendis, mil tangide vahel on maksimaalse suurusega ese 
 
Ergonoomilisust oli väidetud kahtedel lõiketangidel ja ühtedel näpitsatel, mis olid kõik samalt 
tootjalt. Ergonoomilisust oli väitnud pood; toodete pakenditel vastavasisulist märget ei leitud, 
kuid tootja kodulehel on kirjas, et toodete puhul on tähelepanu pööratud funktsionaalsusele ja 
ergonoomilisusele. Hinnatavate tööriistade hulgas leidus üks paar 140 mm lõiketange, millest 
ühe puhul oli väidetud ergonoomilisust ja teise puhul mitte (joonis 3.12). Väidetavalt 
ergonoomiliste tangide käepide oli võrreldes tangidega, mille puhul viide ergonoomilisusele 
puudus, 10 mm lühem ning hind 92,6 % kallim.  
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Joonis 3.12. Kahed lõiketangid, millest vasakpoolsed on väidetavalt ergonoomilised, teistel 
vastav väide puudus  

Stopperid käepideme otstes olid võrdse kõrgusega, pidemete vahekaugus suletult oli võrdne; 
mõlema tööriista käepidemed olid kaetud kummiga, järgisid käe kuju ja kattematerjal ei olnud 
libe. Lõiketangidel, millel ergonoomilisuse väide puudus, olid stopper-ääred laugemad 
võrreldes väidetavalt ergonoomilistega. Väidetavalt ergonoomiliste tangide käepide oli üleni 
kaetud kummiga, teistel tangidel oli enamus käepidemest plastikust, kummiga oli kaetud käega 
kontaktis olev ala. Mõlemate tangide peal on kirjas, et vastab standardile DIN ISO 5749 ning 
mõlema pakendil on kirjas kümneaastane garantii.  
 
 

3.2.3. püstolkäepidemega tööriistad 
 
Püstolkäepidemega tööriistadest hinnati kuut akutrelli ja kaheksat saagi. Käepideme pikkused 
olid vahemikus 80...130 mm, soovituslik on vahemikus 90...130 (joonis 3.13). 80 mm pikkuse 
käepidemega oli üks rauasaag ja üks tikksaag; 88 mm pikkuse käepidemega oli üks tikksaag. 
Akutrellide käepidemed olid pikkusega 100...110 mm.  
 

 
Joonis 3.13. Tartus müüdavate püstolkäepidemega tööriistade käepideme pikkus võrreldes 
teaduskirjanduses esitatud optimaalsega, kus  - teaduskirjanduses esitatud väärtused;  - saed; 

 - akutrellid 
 
Hinnatud tööriistadest oli saagide käepidemed 30...85º nurga all. Neist ühel tikksael oli käepide 
umbes 30º nurga all, ühel vineerisael 50º nurga all ja ühel rauasael 60º nurga all (joonis 3.14). 

80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 100 102 104 106 108 110 112 114 116 118 120 122 124 126 128 130
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Akutrellide käepidemed olid hinnanguliselt 75...80º nurga all. Soovituslikust väiksema nurga 
all olevad tööriistad on sobilikud pigem teatud tööasendite ja olukordade jaoks (joonis 3.15).    
 

 
Joonis 3.14. Tartus müüdavate püstolkäepidemega tööriistade käepideme nurk võrreldes 
teaduskirjanduses esitatud optimaalsega, kus  - teaduskirjanduses esitatud väärtused;  - saed; 

 - akutrellid 
 

 
Joonis 3.15. Püstolkäepidemega saed, mille käepidemed on hinnanguliselt 80º (A), 30º (B) ja 
50º (C) nurga all 
 
Käepideme sõrmede ava oli hinnatav neljal sael; sõrmede ava oli 30...45 mm, soovituslik on 
vähemalt 40 mm. Käepideme kattematerjaliks oli 4 juhul plastik või metall; neljal sael ja kuuel 
akutrellil oli käepideme kattematerjaliks kumm. Kahel sael oli käepideme pind tugevalt 
eenduvate reljeefide või teravate nurkadega, viiel sael oli käepide täiesti sile ning ühel sael ja 
kuuel akutrellil oli käepideme pind õrnade soontega või muul moel karestatud. Kahel sael oli 
käepideme pind libe, kahel sael ja kahel akutrellil oli pind natuke libe ning neljal sael ja neljal 
akutrellil oli pind hea haarduvusega. Kõik püstolkäepidemega tööriistad olid kasutatavad 
ükskõik kumma käega, kuid ühel akutrellil oli suunamuutmise lüliti paigutatud tööriista 
vasakule poolele ehk eeldatav on kasutamine parema käega; teistel akutrellidel oli see lüliti 
tööriista peal. Kolm saagi ja viis akutrelli olid tagasihoidlikku värvi ning viis saagi ja üks 
akutrell olid erksavärvilised. Süvendid sõrmedele oli kahel sael; kolmel sael oli käepide täiesti 
sile ning kolmel sael ja kuuel akutrellil oli käepide kumer.  
 
Elektritööriistadest kaalusid kõik akutrellid 1,1...2,2 kg; soovituslik on erinevatel andmetel kuni 
1,12 kg või kuni 2,3 kg. Ühe akutrelli päästik oli vajutatav kahe sõrmega ning viie akutrelli 
päästik oli vajutatav ühe sõrmega. Käepideme ümbermõõt allavajutatud päästikuga oli kõigil 
akutrellidel vahemikus 110...126 mm ja käepideme ümbermõõt vajutamata päästikuga oli kõigil 
akutrellidel 155...170 mm.  

30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85

Käepideme nurk kraadides
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3.2.4. Tööriista maksumus ja ergonoomilisus 
 
Uurimistöö käigus selgus, et ergonoomilisusel ja toote hinnal otsest seost pigem ei ole. Näiteks 
enam-vähem võrdselt ergonoomilise kruvikeeraja võib osta 1,75 € (27 punkti) ja 4,90 € eest (28 
punkti); samas valikust kõige vähem punkte (24) saanud kruvikeeraja maksis 3,90 € (joonis 
3.16). Pussnugadest enim punkte (29) saanud nuga maksis küll rohkem, kui teised (14,40 €), 
kuid hinda kujundas pigem fakt, et noa tera oli painduv. Paremuselt teine nuga (28 punkti) 
maksis 4,80 € ning samas poes müügil olnud nuga, mis sai vähem punkte (26), maksis 5,80 €. 
Täppistöödeks mõeldud kruvikeerajatel oli hinna ja ergonoomilisuse seost hinnata ei saanud, 
kuna hinnatud neljast kruvikeerajast kaks olid müügil üksikuna ning kaks kuulusid komplekti. 
Akutrellid said 34...37 punkti 39st ning nende hind sõltus tootjast, võimsusest ja otstarbest.  
 

 
Joonis 3.16. Tööriistade hind ja ergonoomilisusele antud hinnang, kus  - saed;  - tangid; 

 - mutrivõtmed;  - kruvikeerajad (jõuhaare);  - pussnoad;  - näpitsad  
 
Torutangidest kõige kõrgema hinnangu (24 punkti) saanud torutangid maksid 15 €, teisel kohal 
olnud tangid (23 punkti) maksid 10,99 €, paremuselt kolmandad (21 punkti) torutangid maksid 
19,60 € ja kõige vähem punkte (20) saanud tangid maksid 12,60 €. Hinna ja ergonoomilisuse 
vahel seos puudub.  
 
Väikest seost ergonoomilisuse ja hinna vahel võib näha näpitsate juures, kus 29 punkti 33-st 
saanud näpitsad maksid 8,90 €, 30 punkti saanud näpitsad maksid 15,83 € ja 16,90 €, kuigi 
15,83 € maksnud näpitsad olid väidetavalt ergonoomilised, 16,90 maksnud näpitsate puhul see 
väide puudus. Hinna ja ergonoomilisuse seos oli olemas ka tellitavate mutrivõtmete juures, kus 
kõige madalama hinnangu (21 puntki 30st) saanud mutrivõti maksis 11 €, keskmise hinnangu 
(26 punkti) saanud mutrivõti maksis 13,90 € ja kõige parema hinnangu (29 punkti) saanud 
mutrivõti, mille puhul oli tootja väitnud, et tegemist on ergonoomilise tootega, maksis 16,90 €. 
Hinnatavate tööriistade hulgas leidusid kahed 140 mm lõiketangid, mis mõlemad said 28 punkti 
30st ja olid müügil samas poes, kuid ühtede puhul oli väidetud, et tegemist on ergonoomilise 
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tootega, teiste puhul mitte. Väidetavalt ergonoomilised lõiketangid maksid 18,20 € ja teised 
9,45 €. Lõiketangidest kõige kallimad, 20,19 € maksnud lõiketangid olid samuti väidetavalt 
ergonoomilised.  
 
Hinnatud tööriistadest oli neljal juhul väidetud, et tegemist on ergonoomilise tootega, nendest 
kahel juhul mõjutas see tugevalt toote hinda, ühel juhul kuigivõrd ja ühel juhul märkimisväärne 
mõju hinnale puudus. Ühel juhul oli ergonoomilisuse väide leitav ainult toote pakendil, kolmel 
juhul oli see kirjas hinnasildil, kuid mitte tootepakendil. Tootja kodulehel on aga mainitud, et 
nad pööravad suurt tähelepanu toodete ergonoomilisusele. Kõikidest hinnatud tööriistadest sai 
hinnangu hea/väga hea 37 tööriista ja hinnangu rahuldav 11 tööriista; mitte ükski tööriist ei 
saanud hinnangut kehv. Eeldades, et tööriistade valik on mujal Eestis sarnane Tartu poodide 
valikuga, võib järeldada, et suur osa Eestis müüdavatest käsitööriistadest on ergonoomilised, 
kuid tavakasutajatele mõeldud käsitööriistade puhul ergonoomilisust müügiargumendina välja 
toodud eriti ei ole.   
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KOKKUVÕTE 

Uurimistöö eesmärgiks oli süstematiseerida käsitööriistade ergonoomilisuse kriteeriumid 
selleks, et hinnata Eestis saadaolevate käsitööriistade vastavust ergonoomikanõuetele. Eesmärgi 
täitmiseks koostas autor teaduskirjanduses toodud parameetrite alusel ankeedi, mille põhjal 
hindas Tartus kolmes suuremas ehitus- ja tööriistapoes saadaolevate käsitööriistade 
ergonoomilisust. Kokku hinnati 48 tööriista, millest 23 olid I-tüüpi, 11 A-tüüpi ja 14 
püstolkäepidemega.  
 
I-tüüpi tööriistadest sai hinnangu hea/ väga hea 19 tööriista ja hinnangu rahuldav neli tööriista. 
I-tüüpi käsitööriistade peamised puudused olid halb käepideme kattematerjal ja libe käepideme 
pind. Sagedasti oli käepideme kattematerjal plastik või metall, mis on halva haarduvusega ja 
liiga kõvad. Leidus ka käepidemeid, mille pinnal olid tugevad reljeefid või teravad nurgad, mis 
võivad põhjustada käes lokaalseid survepunkte. Kruvikeerajate puhul olid levinuimad 
käepideme ristlõike kujud ring ja ovaal, kuid soovituslik on pigem kuusnurk või hulknurk. 
Teistel I-tüüpi tööriistadel on soovituslik ristkülikukujuline käepideme ristlõige, eriti kui on 
tarvis tööriista asendit tunnetada. Kõik noad ja mutrivõtmed olid ristkülikukujulise ristlõikega.  
 
A-tüüpi tööriistadest sai hinnangu hea/ väga hea kaheksa tööriista ja hinnangu rahuldav kolm 
tööriista. Peamisteks puudusteks olid tugevad reljeefid või teravad nurgad käepidemel ja 
käepidemete liiga suur vahekaugus maksimaalselt avatud asendis. Käepideme kattematerjal oli 
kahel juhul metall või plastik ja üheksal juhul kumm või silikoon. Näpitsate ja lõiketangide 
käepideme kuju oli kõigil kumer ja järgis peopesa kuju; torutangide käepidemed olid sirged, 
kuid tulenevalt tööriista eripärast on see pigem hea.  
 
Püstolkäepidemega saagidest said neli hinnangu hea/ väga hea ja neli hinnangu rahuldav. 
Peamiseks puuduseks oli käepideme kattematerjal, milleks 4 juhul oli plastik või metall. Kahel 
sael oli käepidemel süvendid sõrmedele, mis tekitavad lokaalseid survepunkte. Ainult kahel sael 
kaheksast oli käepideme nurk 70...80 kraadi. Elektritööriistadest hinnati kuut akutrelli, millest 
kõik olid püstolkäepidemega. Kõik akutrellid said hinnangu hea/väga hea. Akutrellide 
käepidemed olid kummikattega, käepideme pind oli kõigil õrnalt reljeefne, mis tagas hea 
haarduvuse aga ei tekitanud lokaalseid survepunkte. Kõigi akutrellide kaal oli vahemikus 
1,12...2,3 kg. viis akutrelli olid tagasihoidlikku värvi ja üks oli erksavärviline. Käepidemed olid 
70...80º nurga all, mis tähendab et neid on võimalik kasutada käe loomulikku asendit säilitades. 
Ühel akutrellil oli suuna muutmise lüliti käepideme vasakul poolel, ehk akutrell oli sobilikum 
pigem paremakäelisele kasutajale.  
 
Kõikide tööriistade lõikes sai hinnangu hea/ väga hea 37 tööriista ja hinnangu rahuldav 11 
tööriista. Mitte ükski tööriist ei saanud hinnangut kehv. Tartus saadaolevaid käsitööriistasid 
hinnates jõuti järeldusele, et enamus tööriistadest on pigem ergonoomilised ja sobivad nii 
parema- kui vasakukäelistele. Ainult nelja tööriista puhul oli väidetud, et tegemist on 
ergonoomilise tootega ning vastav väide mõjutas hinda vähe. Tööriista ergonoomilisuse ja hinna 
vahel tugevat seost ei ole.  
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ERGONOMIC CRITERIA FOR THE EVALUATION OF HAND 

TOOLS  

 

SUMMARY 
 
The aim of this thesis was to systemize the criteria for evaluating ergonomic quality of hand 
tools and to assess the ergonomic quality of hand tools sold in Estonia. Hand tools were 
categorized by shape of the handle: I-shaped, A-shaped and tools with pistol grip. The 
ergonomic criteria were systemized by shape of the tool. The ergonomic considereations for 
different types of tools were explained and illustrated where necessary. Length, material and 
texture of the handle, handedness, weight and position of the wrist while using the tool should 
be considered regardless of the type of tool. Shape of cross-section, shape along tool axis and 
diameter should be considered when choosing an I-type tool. Distance between handles and 
shape of the handles are important for A-shaped tools. Angle of the handle should be considered 
by pistol-grip tools and length of the trigger by power tools.  
 
In order to accomplish the goals, the author composed a questionnaire, considering the 
parameters found in academic literature. The author evaluated ergonomic quality of different 
hand tools found in three bigger shops that sell construction goods and tools in Tartu. Altogether 
48 tools were evaluated, including 23 I-shaped tools, 11 A-shaped tools and 14 tools with pistol 
grip.  
 
Four I-type tools were assessed to be acceptable and 19 were good. The main shortcomings were 
material and texture of the handle. In many cases the handle was made out of plastic or metal, 
which are not recommended as they are not compressible. Some handles had strong grooves or 
ridges that may cause pressure concentration in the palm. The most common handle shapes 
among screwdrivers were circular and oval, although hexagonal is recommended. For other I-
shaped tools rectangular cross-sectional shape is recommended, especially if it is important to 
sense the direction of the tool. All wrenches and knives had rectangular cross-section.  
 
Three A-type were assessed as acceptable and eight were assessed as good. The main 
shortcomings were sharp edges or ridges on the handles and distance between handles when 
fully open. One tool handle was made of metal and one of plastic; nine handles were coated 
with rubber or silicone. The pliers and diagonal cutters had curved handles that followed the 
shape of the hand.  
 
Evaluated pistol grip tools were saws and power drills. Four saws were evaluated as acceptable 
and four were good. The main deficiency was material of the handle – four tools hand handles 
made of plastic or metal. Two saws had finger grooves on the handle. Six power drills out of six 
were assessed as ergonomic. All handles were coated with rubber; handles were not slippery, 
the surface was mildly countoured to provide a stronger grip. All power drills weighed 
1,12...2,3 kg. All handles were at a 70...80º angle, that follows the hand anatomically.  
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11 tools were evaluated as acceptable and 37 were evaluated as good. None of the assessed tools 
was assessed to be unsatisfactory. It can be concluded that most of the hand tools sold in Tartu 
are ergonomic and suitable for both right- and left-handed users. Only four tools were claimed 
to be ergonomic by the manufacturers.   No relationship between  
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Lisa A. Käsitööriistade liigitus skemaatiliselt  
 

 
 Joonis A.1. Käsitööriistade liigitus otstarbe järgi  

 
 

Käsitööriistad

Välise jõuallikaga

Saed

Puurid ja trellid

Kruvikeerajad

Lööktrellid

Elektrihaamer

Lihvijad

Inimjõul töötavad

Löökriistad

Kaapimisriistad

Puurimis/ 
augustamisriistad

Kruvimisriistad

Fikseerimisriistad

Lõikeriistad
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Joonis A.2. Käsitööriistade liigitus käepideme kuju järgi  
  

Käsitööriistad

Välise jõuallikaga

I-tüüpi

L-tüüpi

Püstolkäepidemega

Inimjõul töötavad

I-tüüpi

A- tüüpi

T-tüüpi

L-tüüpi

Püstolkäepidemega
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Lisa B. Käsitööriistade ergonoomilisuse hindamisküsimustik 

 

 

 

Joonis B.1. Käsitööriistade ergonoomilisuse hindamisankeet (Freivalds 1996) 
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