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Uurimistöö eesmärgiks oli mõõta ettevõtte köökeskkonna parameetreid, hinnata nende vastavust 

piirnormidele ning analüüsida ettevõtte töötajate hinnanguid töökeskkonnale ja tervisele. 

Uurimistöös püstitati hüpotees: töötaja hinnangud töökeskkonna parameetrite suhtes on vastavad 

mõõdetud näitajatega. 

Töös kasutati mõõtmis-, andmetöötlus- ja ankeetmeetodit. Mõõtmised teostati 9 ruumis, kus 

hinnati mikrokliima, müra, valgustatuse ja tolmu vastavust piirnormidele. Ruumide 

õhutemperatuur ületas kõikides ruumides piirnormi, õhu suhteline niiskus oli kõikides ruumides 

lubatust madalam, õhu liikumiskiirus oli ligi 10 korda alla piirnormi, peaaegu kõikides 

tööruumides ületas valgustatuse tase piirnormi kuni kolm korda. Müratase ja tolmu 

konsentratsioon õhus ei ületanud piirnorme. 

Ankeetküsitlusest selgus, et suur osa vastanutest on töökeskkonna ja töövahenditega rahul. 

Tööruumi temperatuuriga ei olnud rahul 29,4% töötajatest. Töötajatest 82% peab õhu niiskuse 

taset normaalseks. Kõige enam häirib töötajaid ventilatsiooni puhul liiga umbne õhk. Töötajatest 

82% vastas, et tööruumi valgustatus on piisav. Üle poolte vastanute hinnangul tööruumi müra ei 

häiri. Korrelatsioonanalüüsi tulemustest järjeldub, et  töötajad, kes ei ole rahul ruumide 

temperatuuriga, ei ole rahul ka ventilatsiooniga (r=0,85). Töökoormuse suurenedes sageneb grippi 

haigestumine (r=0,54) ning rahulolematus tööga (r=0,54). Unehäired ja väsimus on omavahel 

tugevalt seotud (r=0,75). 

Uuringu tulemused vastavad ainult osaliselt püstitatud hüpoteesile. Töötajad ei taju, et tegelikult 

on ruumide õhuniiskus tunduvalt madalam piirnormidest. Hoolimata mürataseme normväärtustest 

on töötajatest ligi pooled mingil määral  häiritud foonmürast. Kõikides ruumides oli valgustatuse 

näitaja liiga kõrge, kuid ainult 6% peab seda liiga eredaks. Tolmu kogus ruumide õhus oli 

väiksem piirnormist, kuid enamik tunnetab umbset õhku tööruumides. 

Märksõnad:  tööruumid, mikrokliima, müra, valgustatus, tolm, töötaja tervis, õmbleja 
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The aim of the bachelors thesis is to measure the work environment parametes of a sewing 

company and to evaluate their compliance to the standards and analyse the feedback of employees 

on the working environment and on their health. Two types of methods are used in research: a 

questionnaire study and measurements and the data processing was carried out. The researcher 

has stated the hypothesis: The worker's evaluations of the work environment parameters are in 

accordance with the measured indicators. The measurements were conducted in 9 rooms, where 

the most often work was done. Microclimate parameters were measured at two heights (0,1 m and 

1,0 m) and lighting, noise and dust parameters at 1,0 m. The parameters of air velocity and 

relative humidity were below the marginal rates, temperature and lighting levels exceeded the 

limits. Noise level and air dust consentration of the workrooms agreed with standards. The 

majority of respondents was satisfied with the work environment parameters. The most of 

employees (82%) answered that humidity in the workrooms is normal.  In spite of lighting levels 

exceeded double the limits, the sewing operators were satisfied with lighting conditions. Although 

normal dust levels were measured, a large number of them mentioned airless workrooms. From 

the respondents 29,4% were not satisfied with workroom temperature. Noise levels did not 

exceeded the limits, but noise affected more than a half of respondents. Correlation analysis 

showed relationships between work performance and hearing loss (r=0,54). High workload is 

related to risk of influenza (r=0,54). The satisfaction with workrooms’ temperature is proportional  

with satisfaction with ventilation (r=0,85). Sleeping  problems are strongly related to feeling 

fatigued (r=0,75). The hypothesis is responding only partly to true. Employees do not feel  low 

relative humidity level and  high lighting levels in workrooms. The respondents complained about 

disturbing noise and dust, but these indicators did not exceeded the limits. 

Keywords:  workrooms, microclimate, noise, lighting, dust, health of employees 
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SISSEJUHATUS 
 

Tööstusharu, mis tegeleb toorainete töötlemisega valmis- või pooltoodeteks, nimetatakse 

töötlevaks tööstuseks. See on Eesti üks olulisimaid majandussektoreid andes tööd 120 000 

inimesele. Üheks töötleva tööstuse haruks on rõivatööstus, mis toodab erinevatest 

materjalidest rõivaid [1]. Eestis on 450 õmblusettevõtet, mis pakub tööd ligi 6000 töötajale 

[2]. Õmblejatöö eripäraks on monotoonne töö, kus õmbleja teeb sundasendis päevast päeva 

samu liigutusi. Suure töökoormuse tõttu teevad õmblejad vähem puhkepause, sellest 

tulenevalt kurdavad nad rohkem ka kaela-, õla- ja seljavalusid [3]. 

Varasemates uuringutes on leitud, et õmblusettevõtte tööruumides esineb mikrokliima, 

müra ja valgustatuse probleeme. Soojema kliimaga maades, näiteks Indias, võib 

õmblusruumi temperatuur tõusta 30C, mis on töö tegemiseks liiga kõrge. Liiga palav 

töökeskkond põhjustab töötajate higistamist, väsimust ja tähelepanuvõime langust ning 

suurendab vigastusriski. Ühes India õmblusettevõttes mõõdeti keskmist mürataset 

95,3dB(A), kusjuures enamus töötajaid oli müraga kokkupuutes keskmiselt 10,2 h 

tööpäeva jooksul [4]. Samas on leitud, et tekstiilitolmu sisalduse suurenemisega 

tööruumide õhus kasvab risk allergiate tekkeks ja sageneb haigestumine kopsuvähki 

õmblejate hulgas [5]. 

Lähtudes Eesti Vabariigi seadustele ja standarditele tuleb järgida tööruumide mikrokliima, 

valgustatuse ja müra piirnorme, et tagada töötajate ohutus ja vältida tervisekahjustusi. 

Käesoleva uurimistöö eesmärgiks oli mõõta õmblusettevõtte töökeskkonna parameetreid, 

hinnata nende vastavust piirnormidele ning analüüsida ettevõtte töötajate hinnanguid 

töökeskkonnale ja tervisele. 
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Püstitatud eesmärgi saavutamiseks on lahendatud järgmised ülesanded: 

1. Mikrokliima parameetrite (õhutemperatuuri, õhu liikumiskiiruse ja õhu suhtelise 

niiskuse), müra, valgustatuse ja tolmu sisalduse mõõtmine ettevõtte tööruumides. 

2. Töökeskkonna parameetrite mõõtetulemuste võrdlemine piirnormidega. 

3. Ankeetküsimustiku abil õmblejate hinnangute väljaselgitamine töökeskkonna ja 

tervisenäitajate kohta. 

4. Töökeskkonna parameetrite ja töötajate tervisenäitajate vaheliste seoste analüüs.  

Uurija püstitas hüpoteesi: Töötaja hinnangud töökeskkonna parameetrite suhtes on 

vastavad mõõdetud näitajatega. 
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1. PROBLEEMI OLEMUS 
 

1.1. Õmbleja töötingimused 

 

Inimest, kes liidab masinate ja seadmetega tekstiildetailid täielikult või osaliselt kokku, 

nimetatakse õmblejaks. Õmblejaks saab õppida erinevates Eesti koolides ning tema 

tähtsamad omadused on kiirus ja täpne kätetöö. Õmbleja tööülesanneteks on kangaste 

kokkuõmblemine ja valmistoodangu lõppviimistlemine: nööpide, lukkude, paelte jms 

kinnitamine, nööpaukude tegemine [6]. 

Suuremates õmblusettevõtetes töötavad õmblejad suurtes tsehhides ning teevad liinitööd, 

väiksemates ateljeedes, kus on vähe töötajaid, on tööülesanded mitmekülgsemad ning 

töötingimused paremad. Tsehhides töötavad õmblejad ei õmble ühte toodet otsast lõpuni, 

vaid tööprotsessid on erinevate inimeste vahel ära jaotatud. Nii tekib liinitöö olukord, kus 

üks õmbleja teeb päevast päeva samu liigutusi ning töö on monotoonne. Uuringud Taanis, 

Botswanas ja Sloveenias näitavad, et korduvliigutused, töötamine sundasendites 

põhjustavad tööga seotuid luu – ja lihaskonna vaevusi nagu pingeid kätes, õlgades ja seljas 

Malaisias läbi viidud uuringu kohaselt on tükitöö alusel töötavatel õmblejatel suurem 

töökoormus, kuna nad teevad vähem puhkepause, et võimalikult palju tööd ära teha ja 

rohkem raha teenida. Sellest tulenevalt kurdavad nad rohkem ka kaela-, õla- ja seljavalude 

pärast. Tunnitöö alusel töötavate õmblejate palk ei sõltu tehtud detailide arvust, seega ei 

ole neil nii suurt pinget [3].  

Õmblejate tööpäev kestab tavaliselt 8 tundi ja olenevalt ettevõttest mitmes vahetuses. 

Filipiinidel ettevõtted hoiavad kulutusi kokku sellega, et 5 töötajat peavad ära tegema 10 

töötaja töö, mis tähendab pikemaid tööpäevi. Tööpäevade pikkus võib ulatuda isegi 20 

tunnini. Töötajad on nõus pikki päevi tegema, kuna väikse tööturu ja vaesuse tõttu selles 

riigis leidub alati inimesi, kes sooviksid sama tööd teha [7].  
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1.2. Mikrokliima 

 

Tööülesannete täitmiseks peab olema sobiv tööruumide õhutemperatuur ja –niiskus ning 

õhuliikumiskiirus. Nõuetele vastava sisekliima kujundamiseks tuleb arvestada töötajate 

arvuga ruumis, tööruumi suurusega, töötajate vaimse ja füüsilise koormusega, töövahendite 

spetsiifikaga ning tehnoloogilise protsessi laadiga. Inimene tajub palavust õhutemperatuuri, 

õhuniiskuse ja õhu liikumise järgi [8]. 

 

1.2.1. Õhutemperatuur 

 

Mõjutavateks teguriteks tööruumide õhutemperatuuri suhtes on päikesevalgus, töötajate 

riietus, töötempo ja -iseloom. Õhutemperatuur sõltub ka kohalikust kliimast, hoone 

küttesüsteemist, aastaajast ja töö raskusastmest [9]. Soojema kliimaga maades, näiteks 

Indias, võib õmblusruumi temperatuur tõusta 30C, mis on töö tegemiseks liiga kõrge [4]. 

Liiga palav töökeskkond põhjustab töötajate higistamist, väsimust ja tähelepanuvõime 

langust ning suurendab vigastusriski. Väsinuna ning higiste kätega võivad töövahendid 

käest libiseda ning õnnetuse tekkimise oht on suurem [10]. 

Võttes arvesse töökeskkonna füüsikaliste parameetrite mõõtmise juhendit, saab õmbleja 

tööd hinnata keskmise füüsilise raskusega tööks (IIa), kus töötaja töö on seotud käimisega 

ning teisaldab kuni 10 kg massiga tootepakke. Töötajate energiakulu sellise töö puhul on 

840 kJ/h–1050 kJ/h [11]. Vastavalt standardile EVS 916:2012, mis käsitleb sisekeskkonna 

algandmeid hoonete energiatõhususe projekteerimiseks ja hindamiseks, lähtudes siseõhu 

kvaliteedist, soojuslikust mugavusest, valgustusest ja akustikast, on optimaalne 

temperatuur alalisel töökohal külmal aastaajal 16C–23C ning soojal aastaajal 18C–24C 

[12]. 

 

1.2.2. Õhu suhteline niiskus ja õhu liikumiskiirus 

 

Töökohas on oluline hea sisekliima, kus töötaja tunneks ennast hästi. Tööruumide 

sisekliimat mõjutavad mitmed tegurid: töötajate poolt väljahingatav süsihappegaas, veeaur, 

sigaretisuits, sisustusmaterjalidest lenduvad ained, hallitus, tolm jm. Halb sisekliima võib 

põhjustada ebamugavust või terviseprobleeme. Enimlevinud sümptomiteks on töötajatel 
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silmade, nina või kurgu limaskestade ärritus, nahaärritus, peavalu, keskendumisraskused, 

iiveldus ja pearinglus. Kõige sagedasemaks õhusaasteallikaks on ruumisviibijate enda 

väljahingatav süsihappegaas, mis kõrge kontsentratsiooni puhul muudab inimese väsinuks. 

Selle vältimiseks peab toimuma ruumis piisav õhuvahetus, kus väljahingatav 

süsihappegaas asendatakse värske õhuga [13].  

Äärmuslikud niiskustingimused mõjuvad inimese tervisele ja keskkonnale halvasti. Liigne 

niiskus võib põhjustada ruumis hallitust, mis on inimese tervisele kahjulik. Liiga kuiv õhk 

tekitab limaskestade kuivust ja silmade kipitamist [14]. 

Keskmise raskusega füüsilise töö puhul peab optimaalne õhu suhteline niiskus jääma 40 – 

60% vahele ja optimaalne õhu liikumiskiirus 0,2 m/s [11]. 

 

1.3. Müra 

 

Müra defineeritakse kui liigset, soovimatut ja ebameeldivat heli, mis kõrge taseme korral 

võib põhjustada ajutist või püsivat kuulmise langust. Õmblusettevõtetes kasutatavate 

masinate pneumaatilised ja kiiresti liikuvad mehaanilised osad tekitavad müra. Kõrgeim 

masina tekitatud müra ulatub kuni 95dB(A). Mürataseme kontrollimine on eriti oluline, kui 

ühte ruumi on paigutatud palju õmblustehnikat, mis koos töötamise korral tekitavad 

ohtlikku mürataset [15, 16].  

Müratase ei tohi 8–tunnise tööpäeva jooksul ületada 85 dB(A). Tööandja peab tagama 

müra ja vibratsiooni võimalikult madala taseme ka pikaajalise töötamise vältel. 

Isikukaitsevahendid tuleb kasutusele võtta, kui töötaja puutub kokku üle 80 dB (A) müraga 

[17]. Pakistanis läbi viidud uuringus mõõdeti 5 erineva õmblusettevõtte mürataset 

tööruumides, mis oli keskmiselt 95,3 dB (A). Kuna enamus töötajaid tegi ka ületunde, oli 

müraga kokkupuude päeva jooksul keskmiselt 10,2 h. Töötajate (n=248) vahel läbi viidud 

küsitluses 92,7% vastasid, et müra häirib nende suhtlust teiste töötajatega. Ainult 42,7% 

vastanud töötajatest teadis liigse müra kahjulikkusest tervisele. Vähese teadlikkuse tõttu ei 

kasuta ka enamus töötajaid isikukaitsevahendeid. Töötajatele (n=185) oli tagatud 

kuulmiskaitsevahend, kuid üle poole neist (n=112) ei kasutanud neid. Kliinilisel 

läbivaatusel esines 56 töötajal kuulmislangus, neist 31 ei reageerinud kummagi kõrvaga 

sosinale, 15 vasaku kõrvaga ning 10 parema kõrvaga [18]. 
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Kuulmiskaitsevahendid on vajalikud inimese kuulmisfunktsiooni kaitsmiseks, et ära hoida 

kuulmiskahjustust kokkupuutel kõrge müraga.  Sõltuvalt müratasemest, töökeskkonnast ja 

-tingimustest tuleb valida sobivad kuulmiskaitsevahendid. Kuulmiskaitsevahend tuleb 

valida nii, et see ei summutaks hoiatussignaale ja teiste töötajate kõnet. Kasutatavad 

kaitsed peavad olema tähistatud tähisega CE, mis on garantii, et toode vastab töötervishoiu 

ja -ohutuse nõuetele. Kuulmiskaitsevahendid ei tohiks olla alternatiiviks müra 

vähendamisel töökohal [19]. 

 

1.4. Valgustatus 

 

Valgustatus on väga oluline igal töökohal, kuna inimene saab 85% informatsioonist 

nägemise kaudu. Valgustihedus (lx), mõjutab inimese tööülesannete täitmise mugavust, 

ohutust ja kiirust. Töökoha valgustatus oleneb tehtava töö liigist – mida täpsem on töö, 

seda rohkem vajab töötaja valgust.  Töökoha valgustatus ei tohi olla vähene, kuna see 

väsitab silmi, põhjustades peavalu ning halva nähtavuse tõttu suureneb õnnetuste risk. 

Liigse valgustatuse korral pimestab see aga silmi, põhjustab stressi ning samuti väsitab ja 

tekitab nägemisfunktsiooni langust. Mõlemal juhul langeb töötaja produktiivsus [9].  

Standardi EVS–EN 12464–1:2011 kohaselt peab olema õmblemisel tagatud valgustihedus 

750 lx [20]. 

Enamikes õmblusettevõtetes on kombineeritud valgustatus – loomulik ja tehisvalgustus. 

Valgustatuse suurus peab vastama tehtava töö iseloomule. Valgustatuse parandamine ei 

tähenda alati seda, et töökoht vajab rohkem valgust, vaid lambid peavad olema puhtad ja 

heas korras ning korrektselt paigaldatud vastavalt tööülesandele [10]. 

Luminofoorlampidest (UV komponendiga) tulenev liigne valgustatus koos tekstiilitolmuga 

võib tekitada silmade limaskesta kuivust ja soodustada katarrakti (silmakae) ning 

põhjustada skleera fibrooskesta vohangut (pterygium) [21].  
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1.5. Tolm 

 

Tekstiilitolm, millega puutuvad kokku õmblusvabrikutes töötavad õmblejad, võib 

põhjustada hingamisteede haigusi ja allergiaid. Kuna tekstiilitolm on peendispersne, siis on 

risk tolmuosakeste sattumisel sügavale kopsualveoolidesse ning kanduda verega 

erinevatesse organsüsteemidesse, kahjustades elutähtsaid organeid nagu maks, neerud ja 

süda. Hiljutistest uuringutest selgus, et tekstiilitolmuga kokku puutunud inimestel on 

kõrgem risk haigestuda reumatoidartriiti [22]. Ühes Leedu teadusuuringus järeldati, et 

tekstiilitolmu koguse langetamisega õhus langeb oluliselt ka töötajate risk haigestuda 

kopsuvähki [5]. Tekstiilitolmu piirnorm õhus on 1 mg/m
3
 ning peentolmu norm 5 mg/m

3 

[23]. 

1.6. Töötraumad 

 

2015. a. teatati Tööinspektsioonile 4774 tööõnnetusest. Tekstiilitööstuses oli registreeritud 

559 tööõnnetust 100 000 töötaja kohta [24]. Kõige sagedamini juhtuvad tekstiilitööstused 

õnnetused nugadega, kus töötajal võib töö käigus nuga käest libiseda ning sellega ennast 

vigastada. Töötajad, kes õmblusettevõttes kasutavad triikrauda, peavad arvestama triikraua 

kuuma pinnaga, et vältida põletusohtu. Töötajatel on keelatud töötada mittekorras 

töövahendiga, mis võib olla õnnetuse põhjustajaks. Töötaja võib täita ainult temale 

määratud tööülesandeid, mille ohutuid töövõtteid on talle selgitatud. Delhis läbi viidud 

teadusuuringus leiti, et õnnetused õmblusettevõtetes on tavalised. Väiksemate õnnetuste 

hulka kuuluvad kukkumised, näppude takerdumine masinate vahele ja õnnetused 

lõikenugadega [25].  
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2. UURIMISTÖÖ MATERJAL JA METOODIKA 

 

2.1. Mõõtmis – ja andmetöötlusmeetod 

 

Uurija viis mõõtmised läbi 13.–14.01.2016, kus ettevõttes tehti tavapäraselt tööd. Mõlemal 

päeval teostati mõõtmisi ajavahemikus 9:00 – 17:00. Välistemperatuur 13. jaanuaril 2016 

oli -8,5C ja 14. jaanuaril -13C. Uurija mõõtis tööruumide õhutemperatuuri, suhtelist 

õhuniiskust, õhu liikumiskiirust, müra, valgustatust ja tolmu. Mõõtmisel kasutatud 

seadmete andmed on toodud tabelis 1.  

Tabel 1. Mõõteseadmete tehnilised andmed  

Mõõtur Mõõtepiirkond Täpsus 

Luksmeeter TES 1335 0…400000 lx ±3 % 

Termo–Hügromeeter 

COMET S3120 

1. Õhutemperatuur 

2. Õhu suhteline niiskus 

-30…70 C 

5…95 % (23 C) 

±0,4 C 

±2,5 % 

Müramõõtur TES–1358 30–130 dB 
±1,5 dB (94dB ja 1kHz 

juures) 

Müra dosimeeter 

brüel & kjaer 

4448 

65.0...140,3 dB LAeq 

95…143,3 dB (C) 
Andmed puuduvad 

Anemomeeter Testo 405-V1 

Õhu liikumiskiirus 

0,1…10 m/s 

 

±0,1 m/s 

 

Aerosool–spektromeeter 

Grimm 1.108 

0,1…100000 μg/m3 

0,3…20 μm 

±2 % 

 

 

Mõõtmised viidi läbi kokku üheksas ruumis. Ruumid valiti selle järgi, kus oli kõige enam 

töötajaid ning kus toimus põhitegevusena õmblemine ja trukkimine. Mõõtepunktide arv 

valiti vastavalt tööruumide pindalale [26]. Esimesena teostati mõõtmised juurdelõikuse 

tööruumis, mille pindalaks oli 455 m
2
. Sellest tulenevalt valiti ruumis 16 mõõtepunkti, kus 

kahe punkti vaheline kaugus ei ületanud 10 meetrit. Teised ruumid jäid alla 100 ruutmeetri, 

seega võeti nendes ruumides 4 mõõtepunkti. Mikrokliima mõõtmised teostati kahelt 

kõrguselt, 0,1 m ja 1 m. Tolmu ja valgustatuse mõõtmised toimusid ainult 1m kõrguselt. 

Valgustatuse mõõtmisel astusid mõõtjad luksmeetrist sammu eemale, kuna valguse 
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langemist andurile segada ei tohi. Müra mõõtmiseks asetati müramõõtur TES–1358 

vertikaalsesse asendisse ning seadistati mõõtma müra ekvivalenti kümne sekundi jooksul. 

Samal ajal ei tohtinud mõõtjad omavahel rääkida. Anemomeetriga mõõdeti õhu 

liikumiskiirust kolmes suunas. Mõõtetulemuste tabelites on suunad märgitud x, y, z. 

Mõõtmiste ajal seisid mõõtjad paigal, et mõõtetulemus tuleks täpne. Termohügromeetri 

näidud, milleks olid õhutemperatuur ja õhu suhteline niiskus, registreeriti kõigis punktides 

alati viimasena, et seadmel oleks piisavalt aega kohaneda uue mõõtepunktiga.   

Tolmu mõõtmiseks kasutati aerosoolspektromeetrit, millega mõõdeti tulemusi meetri 

kõrguselt. Kuna juurdelõikuse ruumis töötas kahest masinast ainult üks, siis teostati 

mõõtmised ainult selle masina lähedusest, mis töötas. Kokku mõõdeti tolmu selles ruumis 

kuuest punktist. Teistes väiksemates ruumides mõõdeti tolmu kogust õhus ainult ühest 

punktist.  

Müra mõõtmiseks kogu tööpäeva vältel kasutati kolme müradosimeetrit, mis kinnitati 

töötaja õla külge võimalikult kõrva lähedusse. Kahel päeval uuriti kuue töötaja 

kokkupuudet müraga terve päeva jooksul. 
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2.2. Uuritavad  

 

Sihtgrupiks olid õmblusettevõtte töötajad (n=270). Uuritavateks olid õmblejad nendest 

ruumidest, kus toimus õmblemine ja trukkimine ning kus oli kõige enam töötajaid. 

Küsimustikule vastajad valiti vabatahtlikkuse alusel juhuslikult. 

 

2.3. Ankeetmeetod 

 

Käesolevas bakalaureusetöös kasutati ankeetmeetodit, mille abil koguti ettevõtte töötajatelt 

infot töökeskkonna kohta ning mis võimaldas hinnata ohutegureid. Küsimustiku koostajaks 

oli bakalaureusetöö autor. 

Üliõpilane koostas küsimustiku teemal „Õmblusettevõtte töötajate rahulolu 

töökeskkonnaga“. Küsimustiku eesmärk on võrrelda saadud vastuseid ning mõõtetulemusi 

ja selle põhjal anda soovitusi töökeskkonna parandamiseks.  

Küsimustikus oli kokku 26 küsimust, mis koosnes valikvastustest, hinnangute andmisest   

ja neljast vaba vastusega küsimusest. 

Töökeskkonnale ja ohuteguritele sai hindeid anda ühest viieni.  Hinne 1 vastab hinnangule 

„Väga rahul“, hindele 2 vastab hinnang „Rahul“ , hindele 3 „Nii ja naa“, hindele 4 vastab 

hinnang „ Pole rahul“ ning hindele 5 vastab hinnang „Pole üldse rahul“. Küsimusele „Kas 

tajute õhus kangatolmu?“ sai vastata hinnangutega 1...5, kus 1 oli „Ei“, 2 vastas hinnangule 

„Vähe“, 3 vastas hinnangule „Mõnevõrra“, 4 vastas hinnangule „Palju“ ning 5 vastas 

hinnangule „Väga palju“. Tööruumi müra ja töölaua vibratsiooni kohta sai anda samuti 

vastuseid ühest viieni, kus hinne 1 vastab hinnangule „Ei häiri üldse“, hindele 2 vastab 

hinnang „Häirib vähe“, hindele 3 vastab „Häirib keskmiselt“, hindele 4 vastab „Häirib 

palju“ ning hindele 5 vastab „Häirib väga palju“. 

Valikvastuseid „Jah“ ja „Ei“ sai anda küsimustele „Kas kanga värvus (eredad ja tumedad 

toonid) halvendab nähtavust õmblemisel?“ ning „Kas olete teadlik oma töökohal 

esinevatest ohuteguritest/terviseriskidest?“.  

Temperatuurile ruumis sai anda hinnanguid 1...3, kus 1 vastab hinnangule „Olen rahul“, 2 

vastab „Liiga külm“ ja 3 „Liiga palav“. Sama moodi hinnati õhuniiskust, kus 1 vastab 

hinnangule „Normaalne“, 2 vastab hinnangule „Niiske“ ja 3 vastab hinnangule „Kuiv“. 
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Tööruumi valgustatust hinnati samuti ühest kolmeni, kus 1 oli „Piisav“, 2 oli „Liiga pime“ 

ja 3 „Liiga ere“.  

Küsimustele „Kuidas hindate üldiselt oma tervist?“ ja „Kuidas hindate üldiselt oma 

töövõimet?“ sai anda vastuseid skaalal 1...5, kus 1 vastas hinnangule „Väga hea“, 2 vastas 

„Hea“, 3 vastas hinnangule „Keskmine“, 4 vastas hinnangule „Halb“ ja 5 vastas 

hinnangule „Väga halb“.  

Küsimusele „Kui sageli Te tegelete spordiga?“ sai vastuseid anda 1...5, kus 1 vastas 

hinnangule „Ei tegele“, 2 vastas hinnangule „Mõnikord aastas“, 3 vastas hinnangule 

„Mõnikord kuus“, 4 vastas hinnangule „Kord nädalas“ ning 5 vastas hinnangule „Mitu 

korda nädalas“. 

Ankeetküsimustik sisaldas järgmisi teemasid: 

– personaalne info (vanus, tööstaaž, töökoormus, hobid); 

– rahulolu töökeskkonnaga (mikrokliima, valgustatus, müra); 

– rahulolu vahenditega (töövahendid, isikukaitsevahendid); 

– haigussümptomid. 

Küsimustik oli koostatud spetsiaalse Google Form rakendusega nii eesti kui ka vene keeles 

ning see viidi läbi elektrooniliselt 16.03.2016. Küsimustiku tulemused salvestati 

MS Excelisse ning analüüsiti andmetöötlusprogrammiga SPSS.23.0. Tulemuste analüüsis 

võeti arvesse statistiliselt oluline erinevus p≤0,05.  

Ankeetküsitluse eestikeelne blankett on esitatud lisas A ja venekeelne lisas B. 
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3.  MÕÕTETULEMUSED 
 

3.1. Mikrokliima, müra ja valgustatus 

 

Mikrokliima parameetrite (tööruumide õhutemperatuur, õhu suhteline niiskus, 

õhuliikumiskiirus) mõõtetulemused võtavad arvesse külma aastaaja ja keskmise raskusega 

füüsilise töö (IIa) ning tulemusi võrreldakse normi ülemise ja alumise piiriga alalistel 

töökohtadel [12].  

Ruumi 1 mõõtepunktide asukohad on esitatud joonisel 1. Mõõtepunktide valik sõltus 

ligipääsetavusest ruumis.  

Ruumi 1 parameetrid: õhutemperatuur (T, °C), õhu suhteline niiskus (RH, %), õhu 

liikumiskiirus (v(m/s)), müratase (L, dB(A)) ja valgustihedus (E,lx) on toodud tabelis 2. 

Parameetreid mõõdeti 13.01.2016. Arvutatud on aritmeetilised keskmised ja 

standardhälbed. 

Tabel 2. Mõõtetulemuste keskmised väärtused ruumis 1 

 

Ruum 
Punktide 

arv 
Mõõtmiskõrgus 

T 

(°C) 

RH 

(%) 

v (m/s) L 

(dB(A)) 

E 

(lx) x y z 

1 16 

0,1 m keskmised 
24,7  

± 0,4 

17,6  

± 1,7 

0,1  ± 

0,1 

0,0  ± 

0,0 

0,0  ± 

0,0 66,3 ± 

3,6 

735  

± 

297 
1 m keskmised 24,8  

± 0,5 

19,4  

± 2,8 

0,0  ± 

0,0 

0,0  ± 

0,0 

0,0  ± 

0,0 

 

Külmal aastaajal keskmise füüsilise raskusega (IIa) alalise töö korral on tööruumide 

õhutemperatuuri ülemine piir 23C ja alumine 16C. Ruumi 1 keskmine temperatuur on 

aga 24,8C , mis ületab piirnormi. Optimaalne õhu suhteline niiskus on 40–60%, lubatud 

on ka 30–70%, kuid ruumis 1 on õhu suhtelise niiskuse keskmine 19,4%, mis on alla 

piirnormi. Keskmine õhuliikumiskiirus (0,02 m/s) on 10 korda aeglasem optimaalsest 

väärtusest (0,2 m/s). Kaheksatunnise tööpäeva puhul ei tohi müra tase ületada 85dB(A). 

Sellisel juhul tuleb töökeskkonnas vähendada kindlasti mürataset. Soovituslik on kasutada 
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kuulmiskaitsevahendeid, kui müratase ületab 80 dB(A) [17]. Ruumis 1 müra tasemega 

probleeme ei esine, kuna selle keskmine väärtus on 66,3 dB(A). Valgustatus peab vastama 

standardile EVS–EN 12464:2011 „Valgus ja valgustus“, kus on öeldud, et juurdelõikusel 

ja õmblemisel peab valgustihedus (Em) olema 750 lx [20]. Ruumis 1 mõõdetud tulemuste 

keskmine väärtus on 735 lx.  

 

Joonis 1. Mõõtepunktide asukohad ruumis 1  

 

Mõõtetulemused: õhutemperatuur (T, °C), õhu suhteline niiskus (RH, %), õhu 

liikumiskiirus (v(m/s)), müratase (L, dB(A)) ja valgustihedus (E,lx) ruumis 2 on esitatud 

tabelis 3. Mõõtmised teostati 14.01.2016. Mõõtepunktid on näidatud joonisel 2, kus tähis 

T8 näitab tolmu mõõtepunkti ning tähised D1–D3 ja d1–d3 näitavad dosimeetreid kandnud 

töötajate asukohti. Nimetatud tähistega on edaspidi märgistatud mõõtepunktid ka joonistel 

3–6 ja tolmu sisalduse mõõtepunktide tulemused on esitatud kokkuvõtlikult tabelis 8.   

 

Tabel 3. Mõõtetulemused ruumis 2 

Ruum 
Punktide 

arv 
Mõõtmiskõrgus 

T 

(°C) 

RH 

(%) 

v (m/s) L 

(dB(A)) 
E (lx) 

x y z 

2 2 

0,1 m keskmised 
24,0 ± 

0,1 

20,9 

± 0,6 

0,2 ± 

0,2 

0,0 ± 

0,0 

0,0 

±0,0 71,3 ± 

0,6 

1237 

± 21 
1 m keskmised 

24,0 ± 

0,0 

22,3 

± 2,0 

0,0 ± 

0,0 

0,0 ± 

0,0 

0,0 ± 

0,0 

 

Õhutemperatuur ruumis 2 oli 24C, mis ületab lubatud normi ülemise piiri. Õhu suhtelise 

niiskuse keskmine väärtus on 22,3%, mis tähendab, et ruumis on õhk liiga kuiv. Õhu 

liikumiskiirus ruumis 2 oli 0,02 m/s, mis oli 10 korda alla piirnormi. Müratase antud 
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ruumis ei ületa piirnormi. Keskmine valgustustihedus mõõdetud töökohtadel oli 1237 lx  

ületab rohkem kui 2 korda piirnormi. 

 

Joonis 2. Mõõtepunktid ruumis 2 

 

Mõõtetulemused: õhutemperatuur (T, °C), õhu suhteline niiskus (RH, %), õhu 

liikumiskiirus (v(m/s)), müratase (L, dB(A)) ja valgustihedus (E,lx) ruumis 3 on toodud 

tabelisse 4 ning mõõtepunktid on näidatud joonisel 3. Andmed on mõõdetud 14.01.2016.  

 

Tabel 4. Mõõtetulemused ruumis 3 

Ruum 
Punktide 

arv 
Mõõtmiskõrgus 

T 

(°C) 

RH 

(%) 

v (m/s) L 

(dB(A)) 
E (lx) 

x y z 

3 4 

0,1 m keskmised 
24,4 

± 0,1 

18,8 

± 0,8 

0,0 ± 

0,0 

0,1 ± 

0,1 

0,0 ± 

0,0 71,3 ± 

4,6 

2288 

± 473 
1 m keskmised 

24,4 

± 0,2 

20,4 

± 1,4 

0,0 ± 

0,0 

0,0 ± 

0,0 

0,0 ± 

0,0 

 

Ruumi 3 keskmine õhutemperatuur oli 24,4C, mis ületab piirnormi. Õhu suhteline niiskus 

oli 20,35% ja keskmine õhuliikumiskiirus oli 0,02 m/s, mõlemad näitajad olid alla 

piirnormi. Keskmine müratase oli 71,3 dB(A). Keskmine töökohtade valgustatus oli 2288 

lx, mis oli neli korda kõrgem lubatust.  
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Joonis 3. Mõõtepunktide asukohad ruumis 3 

Tabelis 5 on toodud mõõtetulemused: õhutemperatuur (T, °C), õhu suhteline niiskus (RH, 

%), õhu liikumiskiirus (v(m/s)), müratase (L, dB(A)) ja valgustihedus (E,lx) ruumis 4, 

mõõtmised teostati 14.01.2016. Mõõtepunktid on tähistatud joonisel 4.  

 

Tabel 5. Mõõtetulemused ruumis 4 

Ruum 
Punktide 

arv 
Mõõtmiskõrgus 

T 

(°C) 

RH 

(%) 

v (m/s) L 

(dB(A)) 

E   

(lx) x y z 

4 3 

0,1 m keskmised 
24,7 

± 0,3 

19,8 

± 0,6 

0,1 ± 

0,0 

0,0 ± 

0,0 

0,0 

± 

0,0 68,4 ± 

2,6 

1539 

± 543 

1 m keskmised 
24,7 

± 0,2 

20,6 

± 1,2 

0,0 ± 

0,0 

0,0 ± 

0,0 

0,0 

± 

0,0 

 

Keskmine õhutemperatuur ruumis 4 oli 24,7C ning see veidi ületab normi ülemist piiri 

talvisel ajal. Ruumis oli õhu suhtelise niiskuse osakaal 20,6% oli alla piirnormi. Keskmine 

õhuliikumiskiirus 0,01 m/s oli 10 korda piirnormist madalam. Ruumi keskmine müratase 

68,4 dB(A) oli normi piirides. Töökohtade valgustatus 1539 lx ületas piirnormi ligi 3 

korda. 
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Joonis 4. Mõõtepunktide asukohad ruumis 4 

Ruumis 5 mõõdetud parameetrid: õhutemperatuur (T, °C), õhu suhteline niiskus (RH, %), 

õhu liikumiskiirus (v(m/s)), müratase (L, dB(A)) ja valgustihedus (E,lx) on toodud tabelis 

6 ning mõõtepunktide asukohad joonisel 5. Mõõtmised teostati 14.01.2016. 

Tabel 6. Mõõtetulemused ruumis 5 

Ruum 
Punktide 

arv 
Mõõtmiskõrgus 

T 

(°C) 

RH 

(%) 

v (m/s) L 

(dB(A)) 
E (lx) 

x y z 

5 3 

0,1 m 

keskmised 

24,0 

± 0,4 

19,9 

± 1,7 

0,1 ± 

0,1 

0,2 ± 

0,2 

0,1 ± 

0,0 65,0 ± 

5,4 

1684 

± 334 
1 m keskmised 

24,0 

± 0,2 

20,3 

± 1,3 

0,0 ± 

0,0 

0,1 ± 

0,1 

0,1 ± 

0,1 

 

Ruumis 5 oli keskmine õhutemperatuur 24C, mis ületab ühe kraadi võrra normi ülemise 

piiri. Õhu suhteline niiskus oli 20,3% oli alla piirnormi. Õhu liikumiskiirus oli samuti alla 

piirnormi, 0,08 m/s. Müratase oli 65,0 dB(A) ja see ei ületa piirnormi, kuid valgustatus 

1684 lx ületab üle kolme korra piirnormi.  

 

Joonis 5.  Ruumi 5 mõõtepunktide asukohad 

 



21 

 

Ruumi 6 mõõtetulemused: õhutemperatuur (T, °C), õhu suhteline niiskus (RH, %), õhu 

liikumiskiirus (v(m/s)), müratase (L, dB(A)) ja valgustihedus (E,lx) on toodud tabelisse 7. 

Need on teostatud 14.01.2016. Mõõtepunktide asukohad on toodud joonisele 6 ning 

tähistatud punktidega 1–5. 

 

Tabel 7. Mõõtetulemused ruumis 6 

Ruum 
Punktide 

arv 
Mõõtmiskõrgus 

T 

(°C) 

RH 

(%) 

v (m/s) L 

(dB(A)) 
E (lx) 

x y z 

6 5 

0,1 m keskmised 
22,8 

± 0,0 

29,6 

± 3,0 

0,0 

±0,0 

0,0 

±0,0 

0,0 

±0,0 73,0 ± 

1,5 

1400 

± 249 
1 m keskmised 

22,9 

± 0,2 

32,0 

± 1,1 

0,0 

±0,0 

0,0 

±0,0 

0,0 

±0,0 

 

Keskmine õhutemperatuur oli 22,9C, mis jääb normi piiri. Õhu suhteline niiskus oli 

ruumis 32,0%, mis jääb normi alumisse piiri. Keskmine õhu liikumiskiirus antud ruumis 

oli 0,0 m/s, mis on lubatust madalam. Müratase 73,0 dB(A) ei ületa piirnormi. Keskmine 

valgustatus 1400 lx oli üle kahe korra kõrgem piirnormist.  

Mõõtetulemused: õhutemperatuur (T, °C), õhu suhteline niiskus (RH, %), õhu 

liikumiskiirus (v(m/s)), müratase (L, dB(A)) ja valgustihedus (E,lx), mis teostati ruumis 7, 

on tabelis 8 ning need teostati 14.01.2016. Mõõtepunktid on kantud joonisele 6 ja on 

tähistatud numbritega 6–10. 

Tabel 8. Mõõtetulemused ruumis 7.  

Ruum 
Punktide 

arv 
Mõõtmiskõrgus 

T 

(°C) 

RH 

(%) 

v (m/s) L 

(dB(A)) 
E (lx) 

x y z 

7 5 

0,1 m 

keskmised 

22,7 

± 0,5 

28,5 

± 0,9 

0,1 ± 

0,1 

0,0 ± 

0,0 

0,0 

± 

0,0 74,1 ± 

1,3 

1294 

± 274 

1 m keskmised 
22,6 

± 0,6 

30,6 

± 1,2 

0,0 ± 

0,0 

0,0 ± 

0,0 

0,0 

± 

0,0 

 

Keskmine õhutemperatuur oli 22,6C ja õhu suhteline niiskus 30,6%. Keskmine 

õhuliikumiskiirus oli 0,0 m/s, mis on alla normi. Müratase ruumis oli 74,1 dB(A) ja 

valgustatus 1294 lx.  

Ruumis 8 teostatud mõõtetulemused: õhutemperatuur (T, °C), õhu suhteline niiskus (RH, 

%), õhu liikumiskiirus (v(m/s)), müratase (L, dB(A)) ja valgustihedus (E,lx) on tabelis 9 



22 

 

ning mõõtepunktid on joonisel 6, kus punktid on tähistatud 11–15. Mõõtmised teostati 

13.01.2016. 

Tabel 9. Mõõtetulemused ruumis 8 

Ruum 
Punktide 

arv 
Mõõtmiskõrgus 

T 

(°C) 

RH 

(%) 

v (m/s) L 

(dB(A)) 
E (lx) 

x y z 

8 5 

0,1 m 

keskmised 

24,3 

± 0,2 

30,0 ± 

1,0 

0,1 ± 

0,0 

0,0 ± 

0,0 

0,0 ± 

0,0 76,0 ± 

2,7 

1205 

± 240 
1 m keskmised 

24,3 

± 0,2 

30,7 ± 

1,5 

0,0 ± 

0,0 

0,1 ± 

0,1 

0,0 ± 

0,0 

 

Keskmine õhutemperatuur oli 24,3 C , mis ületab piirnormi. Õhu suhteline niiskus oli 

30,7% ning keskmine õhu liikumiskiirus 0,03 m/s. Müratase, mis oli 76,0 dB(A), ei ületa 

piirnormi, kuid valgustatus, mille väärtuseks saadi 1205 lx, ületab piirnormi.  

Ruumis 9 mõõdetud tulemused: õhutemperatuur (T, °C), õhu suhteline niiskus (RH, %), 

õhu liikumiskiirus (v(m/s)), müratase (L, dB(A)) ja valgustihedus (E,lx) on tabelis 10. 

Mõõdetud punktid on tähistatud joonisel 6 ning märgitud punktidega 16–20.  

Tabel 10 . Mõõtetulemused ruumis 9 

Ruu

m 

Punktid

e arv 

Mõõtmiskõrgu

s 

T 

(°C) 

RH 

(%) 

v (m/s) L 

(dB(A)) 
E (lx) 

x y z 

9 5 

0,1 m 

keskmised 

23,4 

± 0,2 

29,6 ± 

2,1 

0,0 ± 

0,0 

0,1 ± 

0,1 

0,0 

± 

0,1 70,2 ± 

2,2 

1679 ± 

188 

1 m keskmised 
23,4 

± 0,4 

31,9 ± 

0,7 

0,0 ± 

0,0 

0,0 ± 

0,0 

0,0 

± 

0,0 

 

Keskmine temperatuur ruumis 9 oli 23,4 C ning õhu suhteline niiksus 31,9 %. Keskmine 

õhu liikumise kiirus oli 0,02 m/s. Müratase oli 70,2 dB(A) ja valgustatus 1679 lx.  
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Joonis 6. Ruumide 6–9 mõõtepunktide asukohad  
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3.2. Müradosimeetria 

 

Lisaks tööruumide mürataseme hindamisele mõõdeti ka dosimeetria meetodi abil 

müraekvivalenti tööpäeva jooksul. Müradosimeetrid kinnitati kahel päeval kokku kuue 

õmblustöötaja õlale. D1, D2 ja D3 on mõõdetud 13.01.2016 ning ülejäänud näitajad (d1, 

d2, d3) 14. jaanuaril.  D1, D2, D3 töökohad on märgistatud joonisel 6, joonisel 2 on d1 ja 

d2 ning d3 on märgitud joonisele 5. Mõõtetulemused on toodud tabelis 11 ning tööpäeva 

mürataseme jaotus on joonisel 7.  

Tabel 11. Müradosimeetrite mõõtetulemused 

Töötaja Laeq (dB) ± SD Mõõtmise kestus 

D1 82,1 ± 6,5 0:52:23 

D2 78,1 ± 2,3 1:50:24 

D3 81,3 ± 4,6 6:16:22 

d1 75,7 ± 4,4 6:29:39 

d2 73,9 ± 6,2 5:21:06 

d3 78,2 ± 6,0 6:23:42 

 

Töötajatel, kes kandsid dosimeetreid D1 ja D3, mõõdeti mürataset üle 80 dB(A), mille 

puhul on soovituslik kasutada kuulmiskaitsevahendeid. Samuti on tööandja kohustatud 

märgistama müraallikad hoiatusmärkidega nendes ruumides, kus müratase ületab 80 dB(A) 

[17]. 
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3.3. Tolm 

 

Tekstiilitolmu mõõdeti kõikides tööruumides ja mõõtepunktid on märgistatud tähisega T 

ning esitatud joonistel 2–7 ja 9. Tekstiilitolmu piirnorm töökeskkonna õhus on 

1 mg/m
3
=1000 µg/m

3
 ja peentolmu piirnorm 5 mg/ m

3
=5000 µg/m

3
 [23]. Lisas D on 

toodud mõõtetulemused tolmu koguse kohta õhus. Mõõtepunktide asukohad on joonistel 

märgitud „T“ ja mõõtepunkti number. Joonisel 8 on tulpdiagramm tolmu kogustest 

erinevates tööruumides. 

 

Joonis 8. Tolmu kogused (±SD) tööruumide õhus erinevates punktides (µg/m
3
) 

 

Mõõtepunktides 1–6 on mõõdetud tolmu kogust õhus juurdelõikusruumis ning nende 

punktide asukohad on märgitud joonisele joonisel 9. 

Üheski mõõdetud ruumis ei ületa tolmu kogus õhus piirnormi. 

 

 

Joonis 9. Tolmu sisalduse mõõdistamise punktid juurdelõikuse ruumis 
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4. MÕÕTETULEMUSTE VÕRDLUS PIIRNORMIDEGA 
 

Õmblustöökoja tööruumides mõõdeti mikrokliima parameetreid, valgustatust, müra ja 

tolmu. Joonisel 10 on toodud ruumide võrdlus õhutemperatuuri parameetrite kohta 

erinevatel kõrgustel ning võrreldud piirnormiga. 

 

 

Joonis 10. Õhutemperatuuri (C) näitajad (±SD) erinevates tööruumides (1–9) sõltuvalt 

mõõtepunkti kõrgusest (0,1 m ja 1,0 m) ja võrreldes piirnormiga 

 

Jooniselt on näha, et kõikides ruumides mõõdetud õhutemperatuur erinevatel kõrgustel 

oluliselt omavahel ei erine, küll erinevad tulemused oluliselt piirnormist (p=0,01–0,0001). 

Ruumide temperatuuri erinevus piirnormist on lisas E.1.   
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Õhu suhteline niiskus (%) oli kõikides ruumides ja mõlemal kõrgusel (0,1 m ja 1,0 m) alla 

piirnormi (p=0,03–0,001) (joonis 11). 

 

 
Joonis 11. Tööruumide õhu suhteline niiskus (%) (0,1 m ja 1,0 m) võrreldes piirnormiga  

 

Õhu suhtelise niiskuse sisaldus (%) erines oluliselt kõrgustel 0,1 m ja 1,0 m kõikides 

mõõdetud tööruumides (p=0,031–0,006). Mõõtetulemused erinevatel kõrgustel ja arvutatud 

p väärtused on toodud tabelisse 12. Ruumide õhu suhtelise niiskuse erinevus piirnormist on 

lisas E.2. 

 

 

Tabel 12. Õhu suhtelise niiskuse sisalduse (%) võrdlus kõrgustel 0,1 m ja 1,0 m  

 

Ruum 
Mõõtekõrgus 

p 
0,1 m 1,0 m 

1 17,6 19,4 0,031 

2 20,9 22,3 0,021 

3 18,8 20,4 0,026 

4 19,8 20,6 0,013 

5 19,9 20,3 0,006 

6 29,60 32 0,025 

7 28,5 30,6 0,023 

8 30 30,7 0,007 

9 29,6 31,9 0,024 

 

 

Joonisel 12 on näha, et kõige madalam õhu liikumiskiirus oli 4. ruumis ning kõige kõrgem 

5. ruumis. Õhk liikus paremini 0,1 m kõrgusel. Õmblusruumides mõõdetud õhu 

liikumiskiirus (m/s) jäi kõikides ruumides alla piirnormi (p=0,05–0,0001). 
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Joonis 12. Tööruumide õhu liikumiskiirus (m/s) võrreldes piirnormiga 

 

 

Õhu liikumiskiirused kõrgustel 0,1 m ja 1,0 m ei erinenud oluliselt üheski tööruumis. 

Mõõtetulemused erinevatel kõrgustel ja p väärtused on tabelis 13. Ruumide õhu 

liikumiskiiruse erinevus piirnormist on lisas E.3. 

  

Tabel 13. Õhu liikumiskiiruse (m/s) võrdlus kõrgustel 0,1 m ja 1,0 m 

 

Ruumid 
Mõõtekõrgus 

p 
0,1 m 1,0 m 

1 0,05 0,02 0,258 

2 0,08 0,02 0,344 

3 0,05 0,02 0,258 

4 0,04 0,01 0,344 

5 0,13 0,08 0,149 

6 0,02 0,02 - 

7 0,05 0,03 0,156 

8 0,03 0,03 - 

9 0,05 0,02 0,258 

 

 

 

 

Jooniselt 13 on näha, et kõige kõrgem valgustatus on 3. ruumis. Üldvalgustatus (lx) ületab 

kõikides ruumides piirnormi (750 lx) (p=0,04–0,0004), välja arvatud 1. tööruumis. 

Ruumide valgustatuse erinevus piirnormist on lisas E.4. 
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Joonis 13. Tööruumide üldvalgustatus (lx) võrreldes piirnormiga 

 

 

Kõikides ruumides oli müratase suhteliselt ühltane ja oli oluliselt piirnormist madalam 

(p=0,0001–0,023) (joonis 14).  

 

 
Joonis 14. Tööruumide müratasemed (dB(A)) võrreldes piirnormiga 

 

Ruumide mürataseme erinevus piirnormist on lisas E.5.  
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Mõõtetulemuste kokkuvõte 

Mõõtmisi teostati kokku 9 ruumis ning 596 punktis. Mikrokliima parameetreid mõõdeti 

kahel kõrgusel (0,1 m ja 1,0 m) ning valgustatust, mürataset ja tolmu sisaldust tööruumide 

õhus 1,0 m kõrguselt.  

Enamus ruumides oli probleeme mikrokliima näitajate osas. Õhu liikumiskiirus oli ligi 10 

korda alla piirnormi. Ruumide õhutemperatuur kõikides ruumides ületas oluliselt (p=0,01–

0,0001) normi ülemise piiri. Õhu suhteline niiskus oli kõikides tööruumides optimaalsest 

piirist madalam. Liigne ruumitemperatuur põhjustab organismi kurnatust. Tööruumide 

ebaefektiivne ventilatsioon põhjustab kiiremat väsimuse teket, tähelepanu ja 

mõtlemisprotsesside aeglustumist ning töövõime langust. Kuiv õhk tööruumides võib 

põhjustada töötajatel naha ja limaskestade kuivust – silmade väsimust, kipitamist ning 

ärritusköha. 

Kõikides tööruumides, välja arvatud esimeses, ületas valgustatuse tase piirnormi kuni kolm 

korda (p=0,04–0,0004). Liiga ere valgustatus põhjustab silmade pimestamise efekti. 

Valgustugevuse suurendamisel töötaja tunneb küll, et tööpinna nähtavus on parem, st 

silmade kohanemist kõrgema valgustatuse tasemega. Kuid aja jooksul silmad väsivad ning 

tekib vajadus veelgi kõrgema valgustatuse järele. Tulemuseks on töötaja nägemise langus 

ja suurenev prillide kandmise vajadus. 

Üldine müratase tööruumides ei ületanud piirnormi. Müradosimeetria näitas kahe töötaja 

puhul müraekvivalent–taset üle 80 dB(A), mistõttu on nendel töökohtadel soovituslik 

kanda kuulmiskaitsevahendeid. Selline müratase väsitab töötajat halvendades tähelepanu, 

mälu ja häirib mõtlemisprotsesse. 

Tolmu üldkontsentratsioon ja peentolmu sisaldus tööruumide õhus ei ületanud piirnormi. 
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5. ANKEETMEETODI TULEMUSED 
 

Ankeetküsitluses vastanud töötajate vanusegrupid on protsentuaalselt toodud joonisele 15. 

Kõige enam on töötajaid vanuses 40 – 49 aastat. Alla 30 aastaseid ning 60 aastaseid ja 

vanemaid on võrdselt 6%.  

 

 

Joonis 15. Uuritavate vanusegrupid (%, vastajate osakaal) 

 

Küsimustikule vastanud töötajatest 82,4% olid rahul töökeskkonnaga ning 88,2% rahul 

töövahenditega. Tööruumi temperatuuriga oli 41,2% töötajatest rahul ning 29,4% 

töötajatest ei ole rahul. Ventilatsiooniga olid üle poole vastanutest rahul ning 17,6% ei ole 

rahul (joonis 16).  
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Joonis 16. Töötajate rahulolu temperatuuri, ventilatsiooni, töövahendite ja töökeskkonnaga 

(%, vastajate osakaal) 

 

Töötajatest 29% peab õhutemperatuuri liiga palavaks ning 30% vastanutest liiga külmaks 

(joonis 17).  

 

 

 

Joonis 17. Õmblejate hinnang õhutemperatuuri mugavuse suhtes (%, vastajate osakaal) 

 

Ventilatsiooni puhul häirisid 13% töötajatest ebameeldivad lõhnad, 20% töötajatest 

tuuletõmbus, 33% töötajatest arvab, et tööruum on liiga umbne ning 34% vastanutest on 

ventilatsiooniga rahul (joonis 18). 52,9% vastajatest tegi ettepaneku ventilatsiooni 

parandamiseks tööruumides.  
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Joonis 18. Õmblejate hinnang ventilatsiooni tõhususele (%, vastajate osakaal) 

 

Töötajatest 82% peab õhu niiskuse taset normaalseks ning 18% liiga kuivaks (joonis 19). 

Ükski töötaja ei märkinud, et õhk on liiga niiske.  

 

 

 

Joonis 19. Õmblejate hinnang õhuniiskusele (%, vastajate osakaal) 

 

12% vastanud töötajatest pidas ruumi valgustatust väheseks ning 6% vastanutest liiga 

eredaks (joonis 20). 82% töötajatest arvas, et tööruumi valgustatus on piisav.  
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Joonis 20. Õmblejate hinnang valgustatusele (%, vastajate osakaal) 

 

Küsimusele „Kas tajute õhus kangatolmu“ vastas kõige rohkem töötajaid „mõnevõrra“, 

18% vastajatest tajuvad palju ning 12% ei taju üldse (joonis 21). Vastust „väga palju“ ei 

valinud keegi.  

 

Joonis 21. Kangatolmu tajumine tööruumis (%, vastajate osakaal) 

 

Üle poolte vastanutest müra ei häirinud ning 35,3% vastanud töötajatest häirib müra 

keskmiselt. Müra häirib väga palju 5,9 % vastanutest (joonis 22). 47,1% töötajatest on 

häiritud õmblusmasina mürast. 82,4% ei häiri vibratsioon üldse, 11,8% vastanutest häirib 

vähe ning 5,9% häirib keskmiselt. 
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Joonis 22. Õmblejate hinnang müra ja vibratsiooni häirivusele (%, vastajate osakaal) 

 

Küsimusele „kas kanga värvus (eredad ja tumedad toonid) halvendab nähtavust 

õmblemisel?“ vastas 47% jaatavalt ning 53% eitavalt (joonis 23). 

 

 
 

Joonis 23. Õmblejate hinnang kanga värvuse häirivusele (%, vastajate osakaal) 

Kõik töötajad olid teadlikud oma töökohal esinevatest ohuteguritest ja terviseriskidest. 

Vastanud töötajatest kõige enam kasutab isikukaitsevahendina kõrvatroppe, teisena 

kaitseprille ning seejärel tolmu kaitse maski (joonis 24). Kõige vähem kasutatakse 

kaitsekindaid.  
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Joonis 24. Isikukaitsevahendite kasutatavus õmblejate hulgas (%, vastajate osakaal) 

 

76,5% vastanud töötajatest hindab oma tervist heaks ning ülejäänud keskmiseks (joonis 

25). 82,4% hindas oma töövõimet heaks ning 17,6% keskmiseks.  

 

Joonis 25. Õmblejate hinnang oma tervisele ja töövõimele (%, vastajate osakaal) 

 

 

Vastajate osakaal (%) hinnangutes sümptomite esinemise sageduse kohta on toodud 

joonisel 26.  
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Joonis 26. Sümptomite esinemiste sagedus õmblejatel (%, vastajate osakaal) 

  

Sümptomid, mis vastanud töötajatele seostuvad tööga, on näidatud joonisel 27. Kõik 

vastanud töötajad seostavad väsimust tööga. Kõige vähem seostatakse tööga grippi 

nakatumist. 

 

 

Joonis 27. Tööga seostuvad sümptomid (%, vastajate osakaal) 
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Ankeetküsitluses küsiti spordiga tegelemise sagedust (joonis 28). 65% vastanutest tegeleb 

spordiga mitu korda nädalas, 17% kord nädalas, 6% mõnikord kuus ning 12% vastanud 

töötajatest ei tegele üldse spordiga.  

 

Joonis 28. Spordiga tegelemise sagedus töötajate hulgas (%, vastajate osakaal)  
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Ankeetküsimustiku tulemuste kokkuvõte  

Ankeetküsimustikule vastanud töötajatest üle poole kuulusid vanusegruppi 40–49. 

Töökeskkonnaga ja töövahenditega oli enamus vastanutest rahul. Tööruumi temperatuuriga 

ei olnud rahul 29,4% töötajatest, „nii ja naa“ vastas samuti 29,4%. Üle poole vastanutest on 

ventilatsiooniga rahul, 23,5% vastasid „nii ja naa“ ning 17,6% pole rahul. Kõige enam 

häiris töötajaid ventilatsiooni puhul liiga umbne õhk. Töötajatest 82%  peab õhu niiskuse 

taset normaalseks, kuigi mõõdetud  õhu suhteline niiskus oli kõikides ruumides oluliselt 

alla piirnormi. Vastanud töötajatest 82% vastas, et tööruumi valgustatus on piisav. Ainult 

6% vastasid, et valgustatus on liiga ere, kuigi mõõtetulemused näitasid olulist ületamist 

valgustatuse piirnormist. Küsimusele „Kas tajute õhus kangatolmu?“ vastas 47% 

„mõnevõrra“ ning 18% „palju“. Tegelikkuses mõõdetud tolmu  kogus tööruumide õhus oli 

tunduvalt madalam piirnormist ning töötajad võivad tajuda seda õhu liikumatuse pärast 

tööruumides. Üle poolte vastanutest tööruumi müra ei häiri, 35,3% töötajatest häirib 

keskmiselt ning 5,9% häirib väga palju. Isikukaitsevahenditest kasutatakse kõige rohkem 

kõrvatroppe ning kaitseprille. Suurem osa töötajaid hindab oma tervist ja töövõimet heaks. 

Tervisekaebustest kõige enam kurdavad töötajad väsimust, naha kuivust ning silmade 

kipitust.  Naha kuivus ja silmade kipitus on seotud liiga kuiva õhuga tööruumides. 
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6. KORRELATSIOONANALÜÜS 
 

Spearmani korrelatsioonianalüüs näitas töötajate hinnangute seoseid töökeskkonna 

parameetrite ja tervisekaebuste vahel. Statistiliselt oluliste seoste analüüs on esitatud 

joonisel 29. 

. 

 

Joonis 29. Töötajate hinnangute seoste töökeskkonna parameetrite ja tervisekaebuste vahel 

 

Töötajate töökoormuse suurenedes väheneb nende rahulolu tööga (r=0,54, p=0,025). 

Suurema töökoormusega töötajatel esineb sagedamini gripp (r=0,54, p=0,025). Töötajad, 

kes tajuvad sageli kuulmislangust, hindavad oma töövõimet kehvemaks (r=0,54, p=0,025). 

Sagedamini köhivatel töötajatel on väiksem rahulolu tööga (r=0,68, p=0,003). Töötajad, 

kes ei ole rahul ventilatsiooniga, ei ole rahul ka tööruumi temperatuuriga (r=0,85, 

p=0,0001). Töötajatel, kellel esineb sagedamini unehäireid, on tihedamini väsinud (r=0,75, 

p=0,001). 
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7. SOOVITUSED TÖÖKESKKONNA PARENDAMISEKS 
 

Tuginedes uuringu tulemustele on allpool ära toodud järgnevad soovitused töökeskkonna 

parendamiseks: 

1. Tööruumides tuleb tõhustada ventilatsiooni ja parandada sisekliima tingimusi 

õhuniiskuse suurendamise teel ning seda eriti talvekuudel, mil külmade ja selgete 

ilmadega ruumides väheneb õhu suhtelise niiskuse tase. 

2. Töökohtadel, kus müratase on 80 dB(A) või ületab selle, on soovituslik kanda 

kuulmiskaitsevahendit.  

3. Kuna tööruumide üldvalgustatus on tugevalt kõrgem lubatust, tuleb edaspidi 

mõelda ruumide üldvalgustatuse vähendamisele, tööpinna nähtavust tuleks 

reguleerida kohtvalgustuse abil. 

4. Töötajate tervisekontrollis tuleks pöörata tähelepanu õmblejate silmade kontrollile 

ja edaspidi arvestada suurema prillide vajadusega töötajate hulgas. 

 

Arvesse võttes ülaltoodud töökeskkonna parameetrite mittevastavust piirnormidele, tuleks 

lähiajal viia sisse võimalikud muudatused ning pärast seda tellida akrediteeritud laborilt 

mikrokliima ja valgustatuse parameetrite mõõtmised. 
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KOKKUVÕTE 
 

Käesoleva uurimistöö eesmärgiks oli mõõta õmblusettevõtte töökeskkonna parameetreid ja 

hinnata nende vastavust piirnormidele ning analüüsida ettevõtte töötajate hinnanguid 

töökeskkonnale ja tervisele. 

Püstitatud eesmärgi saavutamiseks lahendati järgmised ülesanded: ettevõtte tööruumides 

mõõdeti mikrokliima parameetreid (õhutemperatuur, õhu liikumiskiirus, õhu suhteline 

niiskus), müra, valgustatust ja tolmu sisaldust ning saadud tulemusi võrreldi piirnormidega. 

Ankeetküsimustiku abil analüüsiti töötajate hinnanguid töökeskkonna ja tervisenäitajate 

kohta ning kirjeldati hinnangute vahelisi seoseid. 

Mõõtmised viidi läbi 9 ruumis, kus toimus põhiline õmblustegevus ja õmblejad olid 

tihedalt paigutatud. Mikrokliima parameetreid mõõdeti kahelt kõrguselt (0,1 m ja 1,0 m), 

valgustatust, müra ja tolmu 1 m kõrguselt. Õhu liikumiskiirus oli ligi 10 korda alla 

piirnormi. Ruumide õhutemperatuur kõikides ruumides ületas oluliselt normi ülemise piiri. 

Õhu suhteline niiskus oli kõikides tööruumides optimaalsest piirist madalam. Kõikides 

tööruumides, välja arvatud esimeses, ületas valgustatuse tase piirnormi kuni kolm korda. 

Üldine müratase tööruumides ei ületanud piirnormi. Müradosimeetria näitas kahe töötaja 

puhul müraekvivalent-taset üle 80 dB(A), mistõttu on nendel töökohtadel soovituslik 

kanda kuulmiskaitsevahendeid. Tolmu üldkontsentratsioon ja peentolmu sisaldus 

tööruumide õhus ei ületanud piirnormi.  

Tööruumide liigne temperatuur, vähene ventilatsioonitase ja kuiv õhk võib põhjustada 

organismi kurnatust, soodustada töötajatel naha ja limaskestade kuivust – silmade 

väsimust, kipitamist ning ärritusköha. Liiga ere valgustatus põhjustab silmade pimestamise 

efekti. Suhteliselt kõrge foonmüra tase võib põhjustada kiiremat väsimuse teket, 

tähelepanu ja mõtlemisprotsesside aeglustumist ning töövõime langust. 

Ankeetküsimustikule vastanud töötajatest üle poole kuulusid vanusegruppi 40–49. 

Töökeskkonnaga ja töövahenditega oli suur protsent vastanutest rahul. Tööruumi 

temperatuuriga ei olnud rahul 29,4% töötajatest, „nii ja naa“ vastas samuti 29,4%. Üle 
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poole vastanutest on ventilatsiooniga rahul, 23,5% vastasid „nii ja naa“ ning 17,6% pole 

rahul. Kõige enam häiris töötajaid ventilatsiooni puhul liiga umbne õhk. Töötajatest 82%  

peab õhu niiskuse taset normaalseks, kuigi mõõdetud  õhu suhteline niiskus oli kõikides 

ruumides oluliselt alla piirnormi. Vastanud töötajatest 82% vastas, et tööruumi valgustatus 

on piisav. Ainult 6% vastasid, et valgustatus on liiga ere, kuigi mõõtetulemused näitasid 

olulist ületamist valgustatuse piirnormist. Küsimusele „Kas tajute õhus kangatolmu?“ 

vastas 47% „mõnevõrra“ ning 18% „palju“. Tegelikkuses mõõdetud tolmu kogus 

tööruumide õhus oli tunduvalt madalam piirnormist ning töötajad võivad tajuda seda õhu 

liikumatuse pärast tööruumides. Üle poolte vastanutest tööruumi müra ei häiri, 35,3% 

töötajatest häirib keskmiselt ning 5,9% häirib väga palju. Isikukaitsevahenditest 

kasutatakse kõige rohkem kõrvatroppe. Suurem osa töötajaid hindab oma tervist ja 

töövõimet heaks. Tervisekaebustest kõige enam kurdavad töötajad väsimust, naha kuivust 

ning silmade kipitust. Naha kuivus ja silmade kipitus on seotud liiga kuiva õhuga 

tööruumides. 

Korrelatsioonanalüüsi tulemustest (r<0,54, p<0,05) järjeldub, et töötajad, kes ei ole rahul 

ventilatsiooniga, ei ole rahul ka tööruumi temperatuuriga (r=0,85, p=0,0001). Töötajad, 

kellel esineb sagedamini unehäireid, on tihedamini väsinud (r=0,75, p=0,001). 

Ankeetküsimustikust järeldus, et kõige sagedasem sümptom töötajate seas on väsimus. 

Sagedamini köhivatel töötajatel on väiksem rahulolu tööga (r=0,68, p=0,003). Töötajate 

töökoormuse suurenedes väheneb nende rahulolu tööga (r=0,54, p=0,025). Töötajad, kes 

tajuvad sageli kuulmislangust, hindavad oma töövõimet kehvemaks (r=0,54, p=0,025).  

Üliõpilase püstitatud hüpotees: töötaja hinnangud töökeskkonna parameetrite suhtes on 

vastavad mõõdetud näitajatega, vastab ainult osaliselt tõele. Tööruumides mõõdetud 

temperatuur oli normist kõrgem ning suurem osa töötajatest seda ka tunnetab. Õhu 

liikumiskiirus ruumides on piirnormist madalam, kuid ankeetküsimustikule vastanud 

töötajatest üle poole on õhu liikumisega ruumis rahul. Töötajad ei taju, et tegelikult on 

ruumide õhu suhteline niiskus tunduvalt madalam piirnormidest. Kõikides ruumides oli 

valgustatuse näitaja liiga kõrge, kuid ainult 5,9% peab seda liiga eredaks. Kuigi 

tööruumides müra ei ületanud piirnormi, vastas 47,1% töötajatest, et müra häirib neid 

mingil määral. Tolmu kogus ruumides oli tunduvalt väiksem piirnormist, kuid 88,2% 

töötajatest tunnetab seda mingil määral. 
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ASSESSMENT OF WORK ENVIRONMENT PARAMETERS 

IN A SEWING COMPANY 

SUMMARY 
 

The aim of the Bachelors thesis is to measure the working environment parametes of a 

sewing factory and to evaluate their compliance to the standards and analyse the feedback 

of employees on the working environment and on their health.  

To achieve stated aim researcher has solved the following tasks: in the factory, 

microclimate parameters were measured, along with noise, lighting, dust concentration in 

the air with the results being compared to the standards. A questionnaire was conducted 

and employees evaluation of the work environment and their health were analysed, then 

the relationships between evaluations were described. 

Measurements were conducted in 9 rooms, where the most work was done. Microclimate 

parameters were measured at two heights (0,1 m and 1,0 m) and lighting, noise and dust 

parameters at 1,0 m.  Air velocity and relative humidity were below the marginal rates, 

temperature and lighting exceeded the limits. Noise level and dust consentration in the 

workrooms air agreed with standards.  

Hot and dry conditions in workroom and  lack of ventilation can cause fatigue and dryness 

of the mucous membranes. Too bright lighting in workplace dazzles and impedes vision. 

High noise levels can cause fatigue, decreased attention and reduced work performance.  

More than half of questionnaire respondents were in age group 40–49. Majority was 

satisfied with work environment and tools. With workroom temperature 29,4% of 

respondents were not satisfied. Over the half of the respondents were satisfied with 

ventilation, 17,6% were not satisfied. Most employees said that workrooms were airless. 

82% of the respondents answered that humidity in workroom is normal and lighting is 

good enough. Only 6% said that lighting is too bright. 47 %  of the factory workers feel 

textile dust in the workrooms, but actually measurements showed that textile dust 

consentration in air is below limit. Noise level does not affect more than a half of 
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respondents, 5,9% were disturbed by noise. The  most of used personal protective 

equipments are earplugs. Majority of workers evaluate their health and work performance 

good. Most common symptoms at work are fatigue, skin dryness and lippitude. Last two 

symptoms are caused by too dry air in workrooms.  

Spearman correlation analysis showed strong relationships between work performance and 

hearing loss (r=0,54). High workload increases risk of catching influenza (r=0,54). Also 

high workload decreases satisfaction with work (r=0,54). Decreased satisfaction with 

workroom’s temperature also decreases satisfaction with ventilation (r=0,85). Sleeping 

problems are strongly related with feeling fatigued (r=0,75).  

Researcher has stated the hypothesis: The worker's evaluations of the work environment 

parameters are in accordance with the measured indicators. The hypothesis is only partly 

true. Temperature in workrooms is higher than allowed and employees sense that too. Air 

velocity is slower than should be, but over the half of respondets are satisfied with 

ventilation. Employees do not feel that relative humidity level in working rooms is too low. 

The lighting levels in every workroom were too high, but only 5,9% of workers mention 

that  it is too bright. Although noise levels were not over the limits, the workers 

complained about disturbing noise. Textile dust consentration in the air was in accordance 

with the standard, but 88,2% of respondents feel it in the air. 
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Lisa A. Eestikeelne ankeetküsimustik 

 

Õmblusettevõtte töötajate rahulolu töökeskkonnaga 

 
Hea ettevõtte töötaja! 

Olen Eesti Maaülikooli tudeng Tairi Tiimann ning oma bakalaureusetöös uurin 

õmblusettevõtte töökeskkonda. Palun Teil vastata küsimustele, mis puudutavad tööruumide 

müra, tolmu, valgustatust ja muid sisekeskkonna tegureid.  

Teie osalemine uuringus võimaldab mul võrrelda mõõtmistulemusi ning töötajate enda 

arvamust töökeskkonnast. Tuginedes uuringu tulemustele on võimalik anda soovitusi 

töökeskkonna parandamiseks.  

Käesolev küsimustik on anonüümne, sest elektrooniline programm suunab Teie vastused 

otse uurijale ning tulemusi analüüsitakse grupi tasemel ja isikuandmeid ei avaldata. 

Küsimustiku täitmine võtab aega maksimaalselt 15 minutit.  

Küsimuste tekkimisel on võimalik võtta ühendust uurijaga: 

Tairi Tiimann 

email: tairiti@gmail.com 

1. Millises tööruumis Te töötate?  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  

2. Kui pikk on Teie tööstaaž? (vastus kirjuta aastates) ____________ 

3. Millise töökoormusega töötate? (vastus kirjuta tundi nädalas)_____ 

4. Vanus  

Alla 30  30 – 39  40 – 49  50 – 59  60 ja rohkem  

5. Kui rahul olete oma töökeskkonnaga? 

 
Väga rahul  Rahul  Nii ja naa  Pole rahul  Pole üldse rahul  

 

6. Kas olete rahul oma töövahenditega? 

 
Väga rahul  Rahul  Nii ja naa  Pole rahul  Pole üldse rahul  

 

 

 

7. Kuidas olete rahul oma tööruumi temperatuuriga? 

Väga rahul  Rahul  Nii ja naa  Pole rahul  Pole üldse rahul  
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8. Kui ei ole rahul temperatuuriga, siis mis häirib? 

 
Olen rahul   Liiga külm   Liiga palav  

 

9. Kuidas hindate tööruumis olevat õhuniiskust? 

Normaalne  Niiske  Kuiv  

10. Kuidas olete rahul tööruumi ventilatsiooniga? 

 
Väga rahul  Rahul  Nii ja naa  Pole rahul  Pole üldse rahul  

11. Kui ei ole rahul ventilatsiooniga, siis mis häirib?  

Liiga umbne  Tuuletõmbus   Häirivad lõhnad  Olen rahul  

12. Kuidas hindate tööruumi valgustatust? 

Piisav  Liiga pime   Liiga ere  

13. Kas tajute õhus kangatolmu? 

Ei   Vähe   Mõnevõrra   Palju   Väga palju  

14. Kuivõrd häirib Teid tööruumis müra? 

Ei häiri üldse  Häirib vähe Häirib keskmiselt  Häirib palju  Häirib väga palju  

15. Millised müraallikad häirivad? 
 Teiste inimeste kõne 

Raadio 

Masinad 

Kärud 

Muu 

 

16. Kuivõrd häirib teid töölaua vibratsioon? 

Ei häiri üldse  Häirib vähe Häirib keskmiselt  Häirib palju  Häirib väga palju  

17. Kas kanga värvus (eredad ja tumedad toonid) halvendab nähtavust õmblemisel? 
Ei  Jah  

 

18. Kas olete teadlik oma töökohal esinevatest ohuteguritest/terviseriskidest? 
Ei  Jah  

 

19. Milliseid isikukaitsevahendeid kasutate? 
 Kuulmiskaitsevahend 

 Kindad 

 Tolmumask 

 Prillid 

 Muu 

 

20. Kuidas Te hindate üldiselt oma tervist?  

Väga hea  Hea  Keskmine  Halb  Väga halb  

21. Kuidas Te hindate üldiselt oma töövõimet? 

Väga hea  Hea  Keskmine  Halb  Väga halb  
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22. Kuivõrd sageli esinevad teil järgnevad sümptomid? 

 Ei esine Harva Keskmiselt Sageli Väga sageli 

Väsimus      

Peavalu      

Pearinglus      

Silmade 

kipitamine/väsimus 
     

Nägemise 

halvenemine 
     

Kuulmislangus      

Kuiv kurk/kipitus 

kurgus 
     

Köha      

Pisted rinnus      

Gripp      

Nahaallergia      

Naha kuivus      

Luu- ja lihasvalud      

Vigastus/trauma      

Unehäired      

 

23. Milliseid sümptomeid seostate oma tööga?  

 
 Väsimus 

Peavalu 

 Pearinglus 

 Silmade kipitamine/väsimus 

 Nägemise halvenemine 

 Kuulmislangus 

 Kuiv kurk/kipitus kurgus 

 Köha 

 Pisted rinnus 

 Gripp 

 Nahaallergia 

Naha kuivus 

 Luu – ja lihasvalud 

 Vigastus/trauma 

 Unehäired 

 

 

24. Kui sageli Te tegelete spordiga? 

Ei tegele  Mõnikord aastas  Mõnikord kuus  Kord nädalas  Mitu korda nädalas  

25. Millised on Teie meelistegevused (hobid) tööst vabal ajal? ___________ 

26. Teie ettepanekud töökeskkonna parandamiseks? ___________________ 
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Lisa B. Venekeelne ankeetküsimustik 

 

Удовлетворенность рабочей средой среди сотрудников 

швейного предприятия 
 

Уважаемый сотрудник компании! 

Я, Таири Тииманн, являюсь студентом Университета естественных наук Эстонии, в 

своей бакалаврской работе исследую рабочую среду компании Svarmil. Я прошу вас 

ответить на вопросы, касающиеся шума, пыли,  

освещения и других внутренних факторов окружающей среды в рабочем 

помещении.Ваше участие в исследовании позволит мне сравнить результаты 

произведенных измерений рабочей среды и собственного мнения работников. 

Основываясь на результатах исследования, есть возможность дать рекомендации по 

улучшению условий труда. 

Эта анкета является анонимной, а электронная программа направляет ваши ответы 

непосредственно к исследователю, результаты будут проанализированы в объеме 

группы, индивидуальная информация не будет опубликована. Заполнение анкеты 

занимает не более 15 минут. 

При возникновении вопросов можете связаться с исследователем: 

Таири Тииманн  

E-mail: tairiti@gmail.com 

1. В каком рабочем помещении Вы работаете? 

 
1  2  3  4  5  6  7  8  9  

 

2. Продолжительность Вашего рабочего стажа? (Пожалуйста напишите 

ответ в годах) ____________ 

3. С какой нагрузкой вы работаете? (Сколько часов в неделю)_____ 

4. Возраст 
до 30  30 – 39  40 – 49  50 – 59  60 и более  

 

5. Удовлетворены ли Вы вашей рабочей средой? 

 
    Очень доволен  Доволен Так себе  Недоволен  Крайне недоволен  
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6. Довольны ли вы инструментами и  приспособлениями для выполнения 

Вашей работы? 

 
 Очень доволен  Доволен  Так себе  Недоволен  Крайне недоволен 

 

7. Довольны ли температурой Вашего рабочего помещения? 

 
 Очень доволен  Доволен  Так себе  Недоволен  Крайне недоволен 

 

8. Если Вы не удовлетворены температурой, то что Вас беспокоит? 

 
 Hичего не беспокоит   Слишком холодно   Слишком жарко  

 

9. Как вы оцениваете влажность воздуха в рабочем помещени? 

 
Hормально  Cлишком влажно  Cлишком сухо  

10. Довольны ли вы вентиляцией рабочего помещения? 

 
Очень доволен  Доволен  Так себе  Недоволен  Крайне недоволен 

 

11. Если Вы не удовлетворены вентиляцией, то что  Вас беспокоит? 

 
  Застоявшийся воздух   Сквозняк  Hеприятные запахи  Hичего не беспокоит  

 

12. Как вы оцениваете освещение рабочего помещения? 

Достаточное освещение  Слишком темно   Слишком светло  

13. Ощущаете ли содержащуюся в воздухе тканевую пыль? 

 
Hет    Немного  В какой-то мере  Сильно  Очень сильно  

 

14. Беспокоит ли Вас шум в рабочем помещении? 

 

Нет  Немного беспокоит  В какой-то мере  Беспокоит  Oчень беспокоит  

 

15. Какие источники шума беспокоят? 

 
 разговор других людей 

 радио 

 машины 

 тележки 

 другое 

 

16. На сколько Вас беспокоит  вибрация? 

 
Нет  Немного беспокоит  В какой-то мере  Беспокоит  Oчень беспокоит  

 

17. Расцветка ткани (светлые и темные цвета) ухудшает видимость при 

шитье? 

 
Hет   Да  
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18. Знаете ли Вы, об опасностях/ рисках для здоровья на Вашем рабочем 

месте? 

 
Hет    Да  

 

19. Какие индивидуальные средства защиты вы используете? 

 
 беруши 

 перчатки  

 респиратор 

 очки  

 другое 

 

20. Как вы оцениваете ваше общее состояние здоровья?  
 

Oчень хорошо  Xорошо  Hеплохо  Плохо  Oплохо  

 

21. Как Вы оцениваете свою трудоспособность в общем? 

 
Oчень хорошо  Xорошо  Hеплохо  Плохо  Oплохо  

 

22. Как часто у Вас возникают следующие симптомы? 

 ни разу редко средне часто 
очень 

часто 

усталость      

головная боль      

головокружение      

жение в глазах / 

усталость 
     

нарушение зрения      

потеря слуха      

сухость в горле / 

жжение в горле 
     

кашель      

покалывание в 

груди 
     

грипп      

аллергия      

сухость кожи      

костно-

мышечные  боли 
     

повреждения / 

травмы 
     

проблемы со 

сном 
     

 

23. Какие симптомы связаны с работой? 

 

 усталость 

 головная боль 

 головокружение 

 жение в глазах / усталость 
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 нарушение зрения 

 потеря слуха 

 сухость в горле / жжение в 

горле 

 кашель 

 покалывание в груди 

 грипп 

 аллергия 

 сухость кожи 

 костно-мышечные  боли 

 повреждения / травмы 

 проблемы со сном

 

24. Как часто вы занимаетесь спортом? 

 
Не занимаюсь  Несколько раз в год  Несколько раз в месяц  Раз в неделю  

Несколько раз в неделю  

 

25. Каковы ваши любимые виды деятельности (хобби) в свободное время? 

___________ 

26. Ваши предложения по улучшению условий  труда? ___________________ 

 



Lisa C. Mõõtetulemused 

Tabel C.1. Mikrokliima, müra ja valgustatuse mõõtetulemused ruumides 1–9. 

Ruum 

 

Mõõtmis-

koht 

Mõõtmis-

kõrgus (m) 

T 

(°C) 

RH 

(%) 

v (m/s) L 

(db(A)) 

E 

(lx) x y z 

1 

1 
0,1 24,2 23 0,01 0,01 0,02 

59,1 976 
1,0 23,7 23,1 0 0 0,01 

2 
0,1 24,4 17,4 0,15 0,01 0,02 

72,3 695 
1,0 24,7 27,6 0,02 0 0 

3 
0,1 24,6 18,5 0,02 0 0,01 

63,6 527 
1,0 24,6 17,2 0,06 0,01 0,01 

4 
0,1 24,6 17,7 0,03 0 0,04 

63,7 786 
1,0 24,7 18,5 0,08 0,01 0,02 

5 
0,1 24,8 16,1 0,15 0,01 0 

66,3 666 
1,0 24,9 18 0 0 0,02 

6 
0,1 25,1 18,2 0,09 0,01 0,01 

73 1140 
1,0 25 22,4 0,08 0,02 0,04 

7 
0,1 24,7 17,7 0,3 0,05 0,02 

66,5 1223 
1,0 25,3 18,2 0,01 0,01 0,02 

8 
0,1 25,2 16,7 0 0,16 0,03 

66,2 275 
1,0 25,7 20,2 0 0,01 0,02 

9 
0,1 24,7 16,3 0,02 0,02 0,02 

68,4 1020 
1,0 24,9 16,5 0 0,03 0,01 

10 
0,1 23,9 16,8 0,12 0,03 0,01 

60,1 1072 
1,0 24,3 16,5 0 0 0 

11 
0,1 24,4 18,4 0 0 0,02 

65,7 502 
1,0 24,2 19,1 0,15 0,04 0 

12 
0,1 24,7 16,2 0,12 0,02 0,04 

69 1070 
1,0 24,5 18,9 0 0,01 0,03 

13 
0,1 24,9 18 0,04 0,03 0 

64,3 467 
1,0 24,8 18,3 0 0 0,01 

14 
0,1 25,1 17,1 0,02 0,06 0,02 

68,7 474 
1,0 25,1 19,3 0,03 0,04 0,01 

15 
0,1 25 16 0,2 0 0,02 

65,5 386 
1,0 25,1 17,9 0,12 0,04 0,03 
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Tabel C.1. järg 

 
16 

0,1 25 17,9 0,3 0,1 0,05 
67,6 487 

1,0 25 18,2 0,1 0 0 

2 

1 
0,1 23,9 21,3 0,05 0,07 0,02 

70,9 1252 
1,0 24 20,9 0 0,03 0,04 

2 
0,1 24 20,4 0,3 0,01 0,02 

71,7 1222 
1,0 24 23,7 0,01 0,01 0,04 

3 

1 
0,1 24,3 18,2 0 0,08 0,02 

76,5 1899 
1,0 24,1 21,7 0,03 0,02 0 

2 
0,1 24,3 18,9 0,02 0,04 0,02 

73,7 2968 
1,0 24,3 18,5 0,01 0 0,01 

3 
0,1 24,6 19,9 0,06 0,01 0,06 

68,7 2053 
1,0 24,6 20,2 0,02 0,03 0,04 

4 
0,1 24,4 18,3 0,03 0,23 0,04 

66,4 2233 
1,0 24,6 21 0,01 0,05 0,02 

4 

1 
0,1 24,4 19,3 0,04 0,03 0,02 

71,4 2165 
1,0 24,5 22 0 0 0,01 

2 
0,1 24,7 19,5 0,18 0,01 0,01 

66,5 1254 
1,0 24,7 20 0,06 0 0,01 

3 
0,1 24,9 20,5 0,01 0,05 0,01 

67,4 1199 
1,0 24,8 19,9 0,02 0,02 0 

5 

1 
0,1 23,6 18,5 0,09 0,32 0,05 

62,5 2043 
1,0 23,8 18,8 0,02 0,05 0,29 

2 
0,1 24 19,5 0,15 0,35 0,07 

71,2 1383 
1,0 24 21,1 0,1 0,15 0,06 

3 
0,1 24,3 21,8 0,03 0,03 0,04 

61,4 1626 
1,0 24,2 21 0,01 0,01 0,01 

6 

1 
0,1 22,80 24,60 0,06 0,03 0,05 

73,90 1021 
1,0 23,20 32,80 0,01 0,02 0,06 

2 
0,1 22,80 30,60 0,00 0,00 0,00 

70,70 1448 
1,0 22,90 30,30 0,02 0,00 0,00 

3 
0,1 22,80 29,30 0,00 0,01 0,02 

74,10 1615 
1,0 22,80 32,00 0,00 0,00 0,02 

4 
0,1 22,80 32,00 0,00 0,03 0,03 

73,80 1615 
1,0 22,80 33,10 0,01 0,04 0,00 
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Tabel C.1. järg 

 
5 

0,1 22,80 31,40 0,06 0,00 0,01 
72,30 1302 

1,0 22,80 31,70 0,10 0,00 0,01 

7 

6 
0,1 22,40 27,20 0,01 0,05 0,03 

72,20 1648 
1,0 22,30 30,20 0,00 0,05 0,00 

7 
0,1 22,00 29,00 0,01 0,03 0,01 

74,10 1231 
1,0 21,80 30,90 0,08 0,01 0,05 

8 
0,1 22,70 28,70 0,00 0,05 0,01 

74,30 1487 
1,0 22,60 32,50 0,04 0,05 0,02 

9 
0,1 23,10 29,40 0,10 0,01 0,02 

74,00 1143 
1,0 23,10 30,30 0,00 0,02 0,01 

10 
0,1 23,10 28,10 0,30 0,05 0,00 

75,80 962 
1,0 23,20 29,10 0,03 0,01 0,04 

8 

11 
0,1 24,20 30,70 0,02 0,00 0,00 

75,30 882 
1,0 24,10 32,40 0,02 0,01 0,00 

12 
0,1 24,20 29,30 0,04 0,03 0,02 

77,20 950 
1,0 24,20 29,70 0,05 0,02 0,02 

13 
0,1 24,50 29,00 0,04 0,05 0,05 

79,10 1320 
1,0 24,50 29,00 0,03 0,07 0,05 

14 
0,1 24,40 29,10 0,14 0,00 0,01 

74,90 1070 
1,0 24,40 30,00 0,01 0,15 0,07 

15 
0,1 24,00 31,10 0,05 0,02 0,02 

72,00 1481 
1,0 24,40 32,20 0,00 0,00 0,02 

9 

16 
0,1 23,20 31,00 0,01 0,02 0,00 

66,70 1550 
1,0 22,80 32,40 0,10 0,02 0,00 

17 
0,1 23,30 30,70 0,01 0,01 0,04 

72,50 1890 
1,0 23,30 31,70 0,02 0,00 0,00 

18 
0,1 23,50 30,50 0,01 0,06 0,00 

71,80 1790 
1,0 23,40 32,20 0,02 0,01 0,00 

19 
0,1 23,50 30,10 0,08 0,00 0,03 

70,20 1739 
1,0 23,50 32,40 0,03 0,01 0,03 

20 
0,1 23,60 25,90 0,06 0,25 0,15 

70,40 1425 
1,0 23,80 30,70 0,02 0,00 0,00 
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Tabel C.2. Tolmu mõõtetulemused 

Mõõtmispunkt Kogu tolm (µg/m
3
) PM10 (µg/m

3
) 

1 410,93 134,77 

2 254,22 79,60 

3 140,60 59,73 

4 165,43 91,73 

5 221,50 96,77 

6 201,25 92,10 

7 166,1 57,30 

8 574,30 226,13 

9 166,35 88,05 

10 602,60 190,10 

11 368,77 88,73 

12 115,65 58,85 

13 409,57 88,77 

14 96,73 43,53 
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Lisa D. Mõõtetulemuste erinevus piirnormidest 

 

Tabel D.1. Ruumi temperatuuri erinevus piirnormist (t–test) 

Ruum 
Kõrgus 

(m) 

Temperatuur  

(°C) 
Standardhälve Piirnorm p 

1 
0,1 24,7 0,4 19,5 0,0001 

1,0 24,8 0,5 19,5 0,0001 

2 
0,1 24 0,1 19,5 0,01 

1,0 24 0 19,5 0,01 

3 
0,1 24,4 0,1 19,5 0,0001 

1,0 24,4 0,2 19,5 0,0001 

4 
0,1 24,7 0,3 19,5 0,0011 

1,0 24,7 0,2 19,5 0,0005 

5 
0,1 24 0,4 19,5 0,0026 

1,0 24 0,2 19,5 0,0007 

6 
0,1 22,8 0 19,5 0,0001 

1,0 22,9 0,2 19,5 0,0001 

7 
0,1 22,7 0,5 19,5 0,0001 

1,0 22,6 0,6 19,5 0,0003 

8 
0,1 24,3 0,2 19,5 0,0001 

1,0 24,3 0,2 19,5 0,0001 

9 
0,1 23,4 0,2 19,5 0,0001 

1,0 23,4 0,4 19,5 0,0001 

 

Lisa D. 2. Ruumi  õhu suhtelise niiskuse erinevus piirnormist (t–test) 

Ruum 
Kõrgus 

(m) 

Temperatuur  

(°C) 
Standardhälve Piirnorm p 

1 
0,1 17,6 1,7 50 0,0001 

1,0 19,4 2,8 50 0,0001 

2 
0,1 20,9 0,6 50 0,0093 

1,0 22,3 2 50 0,0325 

3 
0,1 18,8 0,8 50 0,0001 

1,0 20,4 1,4 50 0,0001 

4 
0,1 19,8 0,6 50 0,0001 

1,0 20,6 1,2 50 0,0006 

5 
0,1 19,9 1,7 50 0,0011 

1,0 20,3 1,3 50 0,0006 

6 
0,1 29,6 3,0 50 0,0001 

1,0 32 1,1 50 0,0001 

7 
0,1 28,5 0,9 50 0,0001 

1,0 30,6 1,2 50 0,0001 

8 
0,1 30 1 50 0,0001 

1,0 30,7 1,5 50 0,0001 

9 
0,1 29,6 2,1 50 0,0001 

1,0 31,9 0,7 50 0,0001 
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 Tabel D. 3. Ruumi õhu liikumiskiiruse erinevus piirnormist (t–test) 

Ruum 
Kõrgus 

(m) 

Temperatuur  

(°C) 
Standardhälve Piirnorm p 

1 
0,1 0,05 0,04 0,2 0,0001 

1,0 0,02 0,02 0,2 0,0001 

2 
0,1 0,08 0,08 0,2 0,2804 

1,0 0,02 0,02 0,2 0,0499 

3 
0,1 0,05 0,03 0,2 0,0021 

1,0 0,02 0 0,2 0,0001 

4 
0,1 0,04 0,03 0,2 0,0115 

1,0 0,01 0,01 0,2 0,0009 

5 
0,1 0,13 0,1 0,2 0,3491 

1,0 0,08 0,04 0,2 0,0351 

6 
0,1 0,02 0,01 0,2 0,0001 

1,0 0,02 0,01 0,2 0,0001 

7 
0,1 0,05 0,04 0,2 0,0011 

1,0 0,03 0 0,2 0,0001 

8 
0,1 0,03 0,02 0,2 0,0001 

1,0 0,03 0,01 0,2 0,0001 

9 
0,1 0,05 0,02 0,2 0,0001 

1,0 0,02 0,02 0,2 0,0001 

 

 

Tabel D. 4. Ruumide valgustatuse erinevus piirnormist (t–test) 

Ruum 
Kõrgus 

(m) 

Temperatuur  

(°C) 
Standardhälve Piirnorm p 

1 1 735 297 750 0,8426 

2 1 1237 21 750 0,0194 

3 1 2288 473 750 0,0074 

4 1 1539 543 750 0,1282 

5 1 1684 334 750 0,0401 

6 1 1400 249 750 0,0043 

7 1 1294 274 750 0,0113 

8 1 1205 240 750 0,0133 

9 1 1679 188 750 0,0004 
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Tabel D. 5. Ruumide mürataseme erinevus piirnormist (t–test) 

Ruum 
Kõrgus 

(m) 

Temperatuur  

(°C) 
Standardhälve Piirnorm p 

1 1 66,3 3,6 85 0,0001 

2 1 71,3 0,6 85 0,0197 

3 1 71,3 4,6 85 0,0095 

4 1 68,4 2,6 85 0,0081 

5 1 65 5,4 85 0,0234 

6 1 73 1,5 85 0,0001 

7 1 74,1 1,3 85 0,0001 

8 1 76 2,7 85 0,0017 

9 1 70,2 2,2 85 0,0001 
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