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Antud uuringus osalev toiduainetetööstusettevõttes toodetakse nii moose, lõunatoite, 

suppe, kastmeid ja majoneese, konserveeritud kurke ja salateid ning ka jooke. 

Toiduainetetööstusettevõtte töötajate töö tegemisel esineb palju sundasendeid, 

korduvliigutusi, raskuste käsitsi teisaldamist ning töö on enamasti füüsiliselt raske. 

Lõputöö eesmärgiks oli analüüsida toiduainetetööstusettevõtte töötajatel tööga seotud 

terviseprobleeme, välja selgitada tootmisosakonna töökeskkonna ohutegurid ja määrata 

töötajate töö energeetiline koormatus. Töötajatel esinevate terviseprobleemide 

väljaselgitamiseks viidi läbi anonüümne ankeetküsitlus, mõõdeti uuritavatel pulssi kolme 

tööpäeva vältel ja samaaegselt mõõdeti vastavas tööruumis füüsikaliste ohutegurite 

parameetreid. Selgus, et töötajatel kõige enam koormatud kehapiirkondadeks osutusid 

jalad, käed, kaela-õlapiirkond ja alaselg. Töökoha füüsikaliste ohutegurite parameetrite 

väärtused jäid tööpäeva lõikes enamjaolt normidega lubatud piiridesse. Kolme töötaja töö 

raskusaste muutus, arvestades keskmist ja suurimat pulssi, kergest kuni keskmiselt raskeks, 

energeetiline koormatus keskmise pulsi järgi jäi vahemikku 100...148 W ja suurima pulsi 

järgi 200...295 W. Arvestades uurimistöö tulemusi, soovitati teha edaspidi töö korralduses 

korrektuure ja vastavaid koolitusi töötajatele ning hinnata töötajate töö raskusastet ja 

energeetilist koormatust peale korrektuure ja koolitusi, selgitamaks terviseriskide 

vähenemist ja töövõtete parenemist. 

Märksõnad: toiduanietetööstusettevõte, tootmistöötajad, töökeskkond, tervis, töö 

raskusaste, energeetiline koormatus 
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Food processing industry, which attended this research, produces food products such as 

jams, sauces, mayonnaises, pickled cucumbers, salads and also drinks. Working in the food 

processing industry includes a lot of static postures, repetitive tasks, manual weight lifting 

and the work itself is physically difficult. The aims of this study were evaluating the work 

related health problems, finding out risk factors of the food processing department and 

determining the work load based on the measured workday pulse data. A questionnaire was 

conducted to evaluate the work related health problems. The pulse of the participants was 

measured on three workdays and physical hazards were measured at the same time. Results 

show that  the body parts, where workers appeared to have more discomfort during their 

work, were legs, arms, the neck-shoulder area and the lower back. The measured risk 

factor in the workplace was mostly within the approved range. The work difficulty of the 

three workers changed in regards to the average and high pulse from easy to moderately 

difficult. The workload was according to the moderate pulse between 100...148 W and 

according to the highest pulse 200...295 W. According to the results of this study, it was 

suggested to improve the work methods and carry out further training for the workers. It 

was also suggested to measure the work difficulty and the work load again after the 

improvements to see whether the health risks have decreased and the working methods 

improved. 

Keywords: food processing industry, employees of the food processing department, work 
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SISSEJUHATUS 
 

Eesti toiduainetetööstus toodab kokku 16% töötleva tööstuse toodangust. Eesti eksport 

(35% toiduainetetööstuse toodangust) on küll aastatega kasvanud, kuid seda soovitakse 

veel tõsta (Puusild 2015). Eesti majanduse koguproduktist (SKP) moodustub 

toiduainetetööstus umbes 2%. Hõivatutest töötab toiduainetetööstuses kokku umbes 4% 

töötajatest (Alvela 2011). Antud uurimuses osalev toiduainetetööstusettevõte tegeleb 

toiduainete konserveerimise ja tootmisega juba aastast 1946. Toodetakse nii moose, 

lõunatoite, suppe, kastmeid ja majoneese, konserveeritud kurke ja salateid ning ka jooke. 

Ettevõttes ei ole eelnevalt läbi viidud uurimusi, mis käsitleks töökeskkonna sisekliimat, 

töötajate hinnangut tervisele ning töö raskusastet ja energeetililist koormatust. 

 

Toiduainetetööstusettevõtte tootmistöötajate töös on palju sundasendeid, näiteks pikalt 

seismist või istumist. Tootmistöötajad tunnevad sagedaste korduvliigutuste ja sundasendite 

tõttu lihaspingeid ja väsimust, mis võivad kulmineeruda krooniliste liigesprobleemidega 

(Ergonomics in... 2003). Sagedasemad vaevused, mis esinesid toidutööstusettevõtetes, olid 

valu jalgades, õlgades ja seljas. Kurdeti, et sõrmedes esines nii valu kui ka surinat 

(Bhattacharyyaa,  Chakrabarti 2012). Tootmistöötajate töökeskkond võib olla kas liiga 

madala või liiga kõrge õhutemperatuuriga, mis mõjutab töökeskkonnas oluliselt töö 

produktiivsust (Ye jt 2010). Tootmistöötajate töökeskkonnas on ka tihti põrand libe ja 

märg, kõige sagedasemad tööõnnetuste põhjustajad on just libastumised (Barreca jt 2015 

Food processing... 2016b). Põrandakattematerjale valikul on väga oluline toodetava 

toiduaine omadustest tuleneva libisemisohu arvestamine (Barreca 2015). 

 

Lõputöö eesmärgiks oli analüüsida toiduainetetööstusettevõtte töötajate tööga seotud 

terviseprobleeme, välja selgitada tootmisosakonna töökeskkonna ohutegurid ja määrata 

töötajate energeetiline koormatus. 
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Eesmärgi saavutamiseks olid püstitatud järgmised ülesanded: 

1. välja selgitada toiduainetetööstusettevõtte töötajate peamised terviseprobleemid; 

2. välja selgitada toiduainetetööstusettevõtte töötajate enamkoormatud 

kehapiirkonnad; 

3. teostada töökeskkonna füüsikaliste ohutegurite (sisekliima, valgustatus, müratase) 

parameetrite väärtuste mõõtmine; 

4. määrata ja hinnata tootmistöötajate töö raskusaste ja energeetiline töökoormatus. 

 

Töötajatel esinevate terviseprobleemide väljaselgitamiseks viidi läbi anonüümne 

ankeetküsitlus, mille alusel sai hinnata nende terviseprobleemide esinemist. Küsimustiku 

lõpus oli vastajal võimalus tööpäeva vältel mõõdetud pulsi alusel määrata tema töö 

raskusaste ja energeetiline koormatus. Nõusoleku andnud töötajatel mõõdeti pulssi kolme 

tööpäeva vältel. Samaaegselt mõõdeti nende tööruumis ka füüsikaliste ohutegurite 

parameetrite väärtuseid. 

 

Töö uudsus seisneb toiduainetetööstusettevõtte töötajate luu-lihaskonna ja üldise 

terviseseisundi hindamises, ning samaaegselt nii töökeskkonna füüsikaliste ohutegurite 

parameetrite väärtuste mõõtmises kui ka töötajatel mõõdetud pulsi alusel töö raskusastme 

ja energeetilise koormatuse määramises. 

 

Kuna toiduainetetööstuse töötajate töö on füüsiliselt raske, milles esineb palju 

sundasendeid, korduvliigutusi ja raskuste käsitsi teisaldamist, siis antud uuringu panuseks 

on töötajate tervise, energeetilise koormatuse ja töö raskusastme ning füüsikaliste 

ohutegurite parameetrite kompleksne uurimine. 

 

Ankeetküsimustiku tulemused on esitatud teaduskonverentsil: 

1. Tootmistöötajate töökeskkond ja tervislik seisund toiduainetetööstusettevõtte näitel. 

X Magistrantide teaduskonverents “ Inimene ja tehnoloogiad” 21.04.2016 Tartu, 

EMÜ Tehnikainstituut. 
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1. KIRJANDUSE ÜLEVAADE 
 

1.1. Toiduainetetööstusettevõtte tootmistöötaja töö 
 

Tootmistöötaja töö toiduainetetööstusettevõttes hõlmab tooraine töötlemist ja erinevate 

toiduainete pakkimist liinil. Töö on oma olemuselt tempokas, toiduaineid pakitakse või 

töödeldakse kiirelt liikuval liinil (Food processing... 2016a). Töödeldavat või juba 

töödeldud toiduainet sorteeritakse, pakitakse, pannakse vastavasse karpi või anumasse ja 

tõstetakse või teisaldatakse (Ergonomics in... 2003). Tööülesanded võivad hõlmata ka 

tooraine kaalumist või doseerimist enne tootmisprotsessi, töö täpsem spetsiifika sõltub 

sellest, mida toodetakse (Food processing... 2016b). Töötajal on vaja jälgida toitu 

töötlevaid masinaid, et need töötaksid rikete ning tõrgeteta ja ka töödeldavat toorainet, et 

see oleks defektideta ning nõuetele vastav. Töötajad peavad hoidma masinaid puhtana ning 

teatama mehaanikule, kui tekivad probleemid seoses nende korrasolekuga (Food 

processing... 2016a).  

 

Töökeskkond on tootmistöötajatel tavaliselt märg, libe, liiga külm või liiga kuum, 

mürarikas sõltuvalt sellest, kuidas tootmisprotsessi läbi viiakse ja milliseid masinaid töös 

kasutatakse (Food processing... 2016b). Soomes läbiviidud uurimus põhineb töökohal 

juhtunud õnnetuste ja haiguste ametlikul andmebaasil, mida haldab Õnnetuste 

Kindlustamise Institutsiooni Föderatsioon (Federation of Accident Insurance Institution). 

Antud andmebaas sisaldab infot kõikide tööõnnetuste ja haiguste kohta. Sellest 

andmebaasist selgub, et 22% kõigist toimunud õnnetustest olid seotud libisemise, 

komistamise või kukkumisega (Nenonen 2013). Uurimusest, mis käsitles 

toiduainetetööstustes kasutatavaid põrandakattematerjale, selgus samuti, et kõige 

sagedasemad tööõnnetuste põhjused toiduainetetööstuses on märjal põrandapinnal 

libastumised. Uurimus näitas, et põrandakattematerjali valikul on väga oluline lähtuda 

sellest, mida toodetakse. Iga töödeldav toiduaine omab erinevat bioloogilist ja keemilist 

koostist, mistõttu omab see ka erinevat mõju põrandakattele. Näiteks toiduaine, mis 

sisaldab rohkem rasvu (piim, õlid, liha jne), muudab ka põranda libedamaks. Seega on 

väga oluline valida põrandakattematerjal toiduainetetööstusettevõtete ruumidesse 

toodetava toiduaine omadustest tuleneva libisemisohu järgi (Barreca jt 2015). 
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Töötajad peavad oma töös kinni pidama rangetest hügieenireeglitest, mille kohaselt tuleb 

tihti käsi pesta antibakteriaalse seebiga, kanda kummikindaid ja vastavaid jalanõusid, 

hügieeniriietust ning mütsi, mis takistab juuksekarvade sattumist toidu sisse (Food 

processing... 2016b; Margas, Holah 2014). Rangetest hügieenireeglitest kinnipidamine 

aitab ühtlasi ära hoida ka toidu ristkontaminatsiooni, kus patogeenid satuvad inimeselt 

toidule (Margas, Holah 2014). Rumeenias läbiviidud uurimus näitas, et lihakäitlejate 

teadmised on puudulikud mikrobioloogilistest ja keemilistest ohtudest ja käte hügieenist 

(Jianu, Golet 2014). Siinkohal on oluline läbi viia töötajatele erinevaid koolitusi ning teha 

töötajate seas teavitustööd õigetest hügieenivõtetest  (Margas, Holah 2014). 

 

Toiduainetetööstusettevõtte töötajad võivad sagedaste korduvliigutuste ja sundasendite 

esinemise tõttu tunda lihaspingeid ja väsimust. Kui jätkata sama kõrgete nõudmistega 

korduvliigutusi ja sundasendeid nõudva töö tegemist, vähendamata nende esinemise 

sagedust, võivad sageneda lihaspinged kätes, küünarnukkides ja randmetes. Kaasneda 

võivad ka kroonilised liigeseprobleemid. Raskeid objekte teisaldades on suurenenud risk 

seljavigastusteks. Töös võib esineda palju staatilisi asendeid, näiteks pikalt seismist või 

istumist (Ergonomics in... 2003). Just vanemaealisi töötajaid tabavad enam luulihaskonna 

vaevused ning need mõjutavad oluliselt nende tööülesannete sooritamise võimet (Palmer, 

Goodson 2015). India toiduainetetööstustes (kümnes puuvilja töötlemise ettevõttes ja 

kümnes teelehtede istanduses) teostatud uurimuses viidi läbi küsitlus, et uurida sealsete 

töötajate tööviisi ja rahulolu töötamistingimustega. Selgus, et töötajad hindasid 

töötamisasendeid väga ebamugavaks. Kehapiirkonnad, kus esines kõige enam 

ebamugavustunnet, olid õlad, randmed, õla- ja käsivarred ning ala- ja ülaselg. Kõige 

sagedasemad vaevused olid valud erinevates kehapiirkondades, näiteks seljas, jalgades ja 

õlgades. Sõrmedes esines nii valu kui ka surinat. RULA- testi (Rapid Upper Limb 

Assessment) tulemuseks oli 7, mis näitas väga kõrget riskitaset (Bhattacharyyaa, 

Chakrabarti 2012). Brasiilias viidi läbi uurimus kontoritarvete tehases, kus uurimuse 

eesmärgiks oli kindlaks teha sealsete töötajate tööliigutuste iseloom. Võimalik oli pakkida 

pliiatseid käsitsi, poolautomaatselt ja automaatselt töötaval seadmel. Tööprotsessis uuriti 

käe fleksiooni (painutus) ja ekstensiooni (sirutus) ning pronatsiooni (sissepööre) ja 

supinatsiooni (väljapööre). Selgus, et enamlevinumad liigutuste tüübid esinesid 

poolautomaatse tööprotsessi juures sagedamini, kui käsitsi või automaatsel tööprotsessi 
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juures. Tulemused näitavad, et poolautomaatne töörežiim ei pruugi vähendada teatud 

korduvliigutusi (Coury jt 2000).  

 

Uurimused on näidanud, et füüsiline töö mõjutab ka vaimse töö tegemist (Neupane jt 2014; 

DiDomenico, Nussbaum 2011). Nelja aasta pikkune Soomes läbiviidud uurimus näitas, et 

kui halvendada töökeskkonna füüsilise töö tingimusi, tajuvad töötajad suuremat vaimset ja 

füüsilist pinget. Uurimistööst selgus, et muutus füüsilises koormuses on otseses seoses 

muutustega vaimses pinges. Ebasoodsad füüsikalised tingimused füüsilise töö tegemiseks 

suurendasid lisaks füüsilisele pingele ka vaimset pinget (Neupane jt 2014). Seega, 

tööülesannet täites on vaja mõõta ka seda, kui palju on inimene tööülesannet täites vaimselt 

koormatud, sest liigne vaimne koormatus võib põhjustada vigu tehtavas töös. Töö, mille 

sooritamiseks  samaaegselt vaja nii füüsilist ja ka kognitiivset (tunnetuslikku) poolt, võib 

mõjutada olulisel määral mentaalset võimekust seda kahjustades ja vähendades. USA’s 

tehtud uurimuse eesmärgiks oli selgitada välja, kas füüsiline töö mõjutab kognitiivset ja 

vaimset seisundit. Vaatlusalusteks oli 30 vabatahtlikku. Selgus, et vaimset pingutust vajava 

ülesande lahendamist mõjutasid füüsiliste liigutuste sagedus, mitte füüsilise koormuse 

rakendamise ulatus (DiDomenico, Nussbaum 2011).  

 

 

1.2. Füüsikalised ohutegurid 
 

Töötervishoiu ja tööohutuse seadus ei piiritle ära füüsikalistele ohuteguritele (antud juhul 

müratase, vibratsioon, õhu liikumiskiirus, õhutemperatuur ja –niiskus, valgustatus) 

piirmäärasid. Tööandja peab nende ohutegurite puhul tagama, et need viidaks võimalikult 

madalale tasemele, ja et nad ei ohustaks töötaja tervist (Töötervishoiu ja... 1999, § 6). 

Mikrokliima (ehk sisekliima) on füüsikaliste ohutegurite alaliik ja moodustub õhu 

liikumiskiirusest, selle temperatuurist ja suhtelisest niiskusest (Saks jt 2010: 8). 

 

Õhutemperatuur on oluline töökeskkonna soojusmugavuse määramisel, samuti tuleb 

arvestada õhu liikumiskiiruse, suhtelise niiskuse, tehtava töö raskusastme ja töötaja 

riietusega (Saks jt 2010: 8). Tööruumi õhutemperatuur sõltub tehtava töö intensiivsusest, 

aastaajast, kliimast ja tehnoloogilistest protsessidest (Tint 2000: 91). Ruumi operatiivne 

temperatuur on ruumi õhu temperatuuri ja piirete koostoimel saavutatav temperatuur. 

Piirded jagunevad kaheks: välispiirded ja sisepiirded ehk ruumi piirded. Välispiireteks on 
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näiteks välissein, välisaknad ja välisuks, ruumi piireteks sein, lagi, põrand, aknad ja uksed 

(Saks jt 2010: 8). Autorite Saks jt (2010) ning Tint (2000) järgi jaguneb tehtav füüsiline 

töö töötaja energiakulu järgi oma raskusastmetelt kolme suuremasse kategooriasse: kerge, 

keskmine ja raske, nende kategooriate kohaselt määratakse talvel ja suvel eraldi 

soovituslikud soojusmugavuse parameetrite arvväärtused, mis on toodud tabelites 1.1 ja 

1.2. 

 

Kerge füüsiline töö jaguneb omakorda kahte kategooriasse: Ia, mille puhul töötaja 

energiakulu on kuni 500 kJ/h ja töö ei nõua füüsilist pingutust ja kategooria Ib, mille puhul 

esineb mõningane füüsiline pingutus, tööd teostatakse seistes või istudes ning võib olla 

seotud käimisega. Energiakulu antud kategooria puhul on 500-630 kJ/h. Keskmise 

raskusega füüsiline töö jaguneb samuti kaheks kategooriaks: kategooria IIa, kuhu kuuluvad 

käimist ning kuni 1 kg massi teisaldamist eeldavad tööd. Energiakulu jääb vahemikku 630-

840 kJ/h ja kategooria IIb, mille puhul tööd tehakse seistes, kõndides ja mis hõlmavad kuni 

10 kg esemete teisaldamist. Energiakulu on 840-1050 kJ/h. Raskel füüsilisel tööl on vaid 

kategooria III, mis hõlmab pidevat liikumist ja üle 10 kg teisaldamist või kandmist. Sellest 

tulenevalt määratakse töökeskkonna soovituslikud soojusmugavuse parameetrid töö 

raskusastmete järgi külmal (tabel 1.1) ja soojal (tabel 1.2) aastaajal (Saks jt 2010: 8). Külm 

aastaaeg – kui ööpäevane keskmine välisõhu temperatuur on +10 °C või alla selle, soe 

aastaaeg - kui ööpäevane keskmine välisõhu temperatuur on üle +10 °C (ESTERM 2016). 

 

Tabel 1.1. Soovituslikud soojusmugavuse parameetrite väärtused külmal aastaajal (Saks jt 

2010: 9) 

Külm aastaaeg 

Töö kategooria Õhutemperatuur, ° C Õhu suhteline niiskus, % Õhu liikumise kiirus, 

m/s 

optimaalne lubatud optimaalne lubatud 

ülemine 

piir 

optimaalne, 

mitte üle 

lubatud, 

mitte üle alumine 

piir 

ülemine 

piir 

alumine 

piir 

ülemine 

piir 

alumine 

piir 

ülemine 

piir 

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

Ib (kerge) 19 23 18 24 40 60 70 0,1 0,2 

IIa (keskmise 

raskusega) 

17 20 16 23 40 60 70 0,2 0,3 

IIb (keskmise 

raskusega) 

16 19 15 21 40 60 70 0,2 0,4 

III (raske) 15 18 13 19 40 60 70 0,3 0,5 
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Tabel 1.2. Soovituslikud soojusmugavuse parameetrite väärtused soojal aastaajal (Saks jt 

2010: 10) 

Soe aastaaeg 

Töö kategooria Õhutemperatuur, ° C Õhu suhteline niiskus, % Õhu liikumise kiirus, 

m/s 

optimaalne lubatud optimaalne lubatud 

ülemine 

piir 

optimaalne, 

mitte üle 

lubatud, 

mitte üle alumine 

piir 

ülemine 

piir 

alumine 

piir 

ülemine 

piir 

alumine 

piir 

ülemine 

piir 

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

Ib (kerge) 22 24 20 26 40 60 70 0,2 0,3 

IIa (keskmise 

raskusega) 

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

IIb (keskmise 

raskusega) 

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

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

 

Piia Tint (2000: 93) on välja toonud ka tabeli soovitatava õhutemperatuuri kohta 

tööruumis, arvestades töö raskusastet ja iseloomu (tabel 1.3). 

 

Tabel 1.3. Soovitatav õhutemperatuur tööruumis vastavalt töö iseloomule (Tint 2000: 93) 

Töö iseloom Õhutemperatuur, °C 

Vaimne töö 18-24 

Kerge füüsiline töö, istudes 16-22 

Kerge füüsiline töö, seistes 15-21 

Keskmise raskusega füüsiline töö 14-20 

Raske füüsiline töö 13-19 

 

Matti Liiske (2002: 7) on välja toonud hubase ruumitemperatuuri sõltuvuse väliskeskkonna 

temperatuurist, mis on toodud joonisel 1.1. 

 

 

 

Joonis 1.1. Hubase ruumitemperatuuri sõltuvus väliskeskkonna temperatuurist (Liiske 

2002: 7) 
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Õhu kõrge temperatuur töökohal võib põhjustada higistamist, ebamugavustunnet, 

punetavat nahka, uimasust, väsimust, lihaskrampe, iiveldust, oksendamist, dehüdratsiooni 

ning kõrgenenud või ebaühtlast pulssi. Madal õhutemperatuur töökohal võib põhjustada 

ebamugavustunnet, külmavärinaid, motoorse koordinatsiooni kadu ja segast kõnet (Hot 

or... 2001).  

 

Töökeskkonna õhutemperatuuri muutus mõjutab oluliselt ka tootlikkust. Liiga madal 

õhutemperatuur mõjutab töötajat rohkem kui liiga kõrge õhutemperatuur. Madal 

temperatuur tööstustes, kus tööoperatsioonide teostamiseks on vajalik kasutada käte ja 

sõrmede kindlaid liigutusi, tingib külm sõrmede tundetuse ja liigesjäikuse. Kuumas 

keskkonnas töötades ei vähene sõrmede ja käte liikuvusulatus, samuti ei muutu sõrmede 

tundlikkus (Ye jt 2010). 

 

Õhu suhtelist niiskust defineerib töökeskkonna füüsikaliste ohutegurite parameetrite 

mõõtmiste juhend (Saks jt 2010: 8) järgmiselt: “Õhus oleva veeauru sisalduse ja antud 

temperatuuril õhku küllastava veeauru sisalduse suhe, väljendatuna protsentides“.  Õhu 

suhtelisele niiskusele on määratud soojusmugavuse parameetrid külmal  ja soojal aastaajal. 

Tabelitest 1.1. ja 1.2. võib järeldada, et õhu optimaalne suhteline niiskus jääb külmal ja 

soojal aastaajal sõltumata töö raskusastmest 40-60%. 

 

Talveperioodidel võib õhu suhteline niiskus seoses tööruumides kasutatava keskküttega 

olla väike. Juhul, kui kliimaseadme kasutamine või selle paigaldamine ei ole mõistlik, 

tuleks ruumiõhku niisutada, näiteks õhutemperatuurist kõrgemal temperatuuril oleva 

veeauruga. Liiga madal õhu suhteline niiskus võib põhjustada limaskestade kuivamist, 

ninaverejooksusid ja silmade kipitamist. Kuivavad limaskestad võivad viia ka põletikeni 

(Saks jt 2010: 12). 

 

Liiga niiske õhk töökohal võib põhjustada töötajale terviseprobleeme, nagu 

ebamugavustunne, naha punetus, higistamine, väsimus, peavalu, uimasus, iiveldus, 

oksendamine, kõrgenenud või ebaühtlane pulss (Hot or... 2001). Õhu suur suhteline niiskus 

võib põhjustada ka hallituse tekkimist kohtadesse, kus puudub piisav tuulutus ja kus 

õhutemperatuur on madalam. Hallitused ruumiõhus võivad põhjustada näiteks allergiaid 

(Saks jt 2010: 12).  
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Läbiviidud uurimustega on tõestatud, et temperatuuri ja õhu suhtelise niiskuse 

omavaheline koostoime võib inimesele tervisele omada negatiivset mõju ja väheneda võib 

töö produktiivsus (Shi jt 2013). Inimestel, kes töötavad äärmiselt kuumades 

töötingimustes, tõuseb südame löögisagedus ja rektaalne kehatemperatuur ning põhjustada 

töötajale kuumaga seotud terviseprobleeme (Shen, Zhu 2015; Occupational Heat... s.a.). 

 

Õhu liikumiskiirus, mis on liiga suur, võib olla põhjustatud kas tuuletõmbusest või 

ebaühtlaselt jaotunud ventilatsioonisüsteemist (töötajale puhub ventilatsioonist tulenev õhk 

intensiivselt peale) (Saks jt 2010: 12). Suur õhu liikumiskiirus külmades tingimustes 

töökohal võib põhjustada ebamugavustunnet, külmavärinaid või keha ebaühtlast jahtumist. 

Liiga madal õhu liikumise kiirus kuumades tingimustes töökohal võib põhjustada 

ebamugavustunnet, naha punetust, higistamist, väsimust, peavalu, uimasust ja kõrgenenud 

või ebaühtlast pulssi (Work Cover... 2001).  

 

Selleks, et hoida õhu liikumiskiirus normide piires, ei ole soovitatav, et töökohad asuksid 

ventilatsiooni sissepuhkeavade juures. Töötaja soojusmugavuse tagamiseks võiks õhujuga 

hajutada (Saks jt 2010: 12). Optimaalne õhu liikumiskiirus sõltub aastaajast ja töö 

raskuastmest, näiteks on külmal aastaajal optimaalne õhu liikumiskiirus raske töö puhul 

0,3 m/s, soojal aastaajal 0,4 m/s (tabelid 1.1 ja 1.2). Õhu hubane liikumiskiirus vastavalt 

ruumis olevale õhutemperatuurile on välja toodud joonisel 1.2. 

 

 

Joonis 1.2. Õhu hubane liikumiskiirus vastavalt õhutemperatuurile (Liiske 2001: 16) 

 

Valgustustihedust mõõdetakse luksides (lx) (Tint 2000: 89). Valgustatus töökoha 

liikumisteedel, territooriumil, trepikodades ning olme- ja tööruumides peab olema piisav. 

(Valgustuse puudused s.a.).  
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Valgustatusele esitatakse järgmised nõuded (Tint 2000: 88): 

- peab olema piisav tööülesande täitmiseks; 

- peab olema ühtlane; 

- valgusallikas ei tohi põhjustada objekti läikimist või peegeldamist; 

- fooni ja objekti vahel peab olema kontrast. 

 

Toiduainetetööstusettevõtetes peab erinevate tööülesannete täitmisel olema erinev 

valgustatus. Standardi EVS-EN 12464-1:2011 “Valgus ja valgustus. Töökohavalgustus. 

Osa 1: Sisetöökohad” kohaselt on valgustatuse nõuded toiduainetetööstusettevõttes 

töötamiseks järgmised: 

1) tooraine pesemisel, puhastamisel ja koorimisel on nõutud 200 lx; 

2) tooraine sorteerimisel, segamisel ja pakkimisel on vajalik 300 lx; 

3) puuviljade ja köögiviljade lõikamisel ja sorteerimisel on vajalik 300 lx; 

4) klaastaara inspekteerimisel ja kontrollimisel ning toote kontrolliminsel ja nende 

sorteerimisel ja dekoreerimisel nõutakse valgustatust 500 lx; 

5) laborites peab valgustatus olema 500 lx. 

 

Vähene või ebapiisav valgustatus töökohal võib põhjustada nägemise halvenemist, samuti 

sundasendeid või füüsilist ülekoormust (töötaja peab võtma ebaloomulikke asendeid 

selleks, et näha tööd teha) (Valgustuse puudused s.a.). 

 

Mürataseme päevane piirnorm, millele töötaja on eksponeeritud kaheksa tunnise tööpäeva 

vältel, ei tohi ületada 85 dB(A). Kui töökeskkonnas on müratase 80 dB(A), peab tööandja 

tagama töötajale kuulmiskaitsevahendid. Tööandja peab hakkama nõudma töötajatelt 

kuulmiskaitsevahendi kasutamist, kui müratase on 85 dB(A) või ületab selle 

(Töötervishoiu ja... 2007, § 3). Kõige efektiivsem on vähendada mürataset selle tekkimise 

kohas ehk müraallikas (Tint 2000: 80). 
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Tabel 1.3. Müratsoonis kuulmiskaitsevahenditeta lubatud viibimise aeg (Saks jt 2010: 24)  

Esitatud on ka kindlad piirmäärad, mis lubavad 

(tundides, minutites) töötada kuulmiskaitsevahenditeta 

määratud detsibellide (dB(A)) juures (tabel 1.3) (Saks jt 

2010: 24). Mürarikkas keskkonnas töötamisel võivad 

esineda kuulmiskahjustused, mis kujunevad tihti välja 

pika aja vältel (Töökeskkonna käsiraamat 2009: 23). 

Kõrge müratase mõjub ka närvisüsteemile, tekitades 

peavalu ja halvendades nägemist, võib põhjustada ka pindmisi vereringehäireid ja 

väsimust, mille tõttu väheneb töötootlikkus ja töötaja tähelepanu (Tint 2000: 80). 

 

 

 

1.3. Füsioloogilised ohutegurid 
 

Füsioloogilisteks ohuteguriteks on korduvliigutused, sundasendid ja füüsilise töö 

raskusaste või mõni muu samalaadne tegur, mis võib aja vältel viia tervisekahjustuseni 

(Töötervishoiu ja tööohutuse seadus 1999, § 9). Sundasend tekib siis, kui inimesel on vaja 

tööd teha mingis kindlas, füsioloogiliselt ebaloomulikus asendis, mis põhjustab pingeid nii 

lihastes kui ka liigestes. Töökeskkonna mikrokliima parameetrid, näiteks suur õhu 

liikumiskiirus, suur temperatuuride muutus või tööks ebasobiv temperatuur ja õhu 

suhteline niiskus, võivad süvendada sundasenditest ja korduvliigutustest tingitud luude ja 

lihaste vaevuste ning kahjustuste ulatust (Füsioloogilised ohutegurid s.a.). Samuti võivad 

vaevuste riskiteguriteks olla ka halb valgustatus ja kõrge müratase. Luu-lihaskonna 

vaevused töökohal on väga levinud probleem, eriti  selja- ja lihasvaevused, kuna enamasti 

on koormatud selg, käed, kael, õlad ja ka jalad. (Saks jt 2009: 20). Füsioloogiliste 

ohutegurite esinemine võib viia ka ülekoormushaiguste tekkimiseni (Füsioloogilised 

ohutegurid s.a.).  

 

Raskuste käsitsi teisaldamiseks nimetatakse raskuste, mille mass on üle 5 kg, tõmbamist, 

lükkamist, tõstmist, langetamist, käes hoidmist ja kandmist ühe või mitme inimese poolt 

(Raskuste käsitsi...2001 § 1). Raskuste käsitsi teisaldamine, kui seda tehakse valesti, võib 

suurendada oluliselt luu-lihaskonna või seljavigastuste riski (Töökeskkonna käsiraamat 

2009: 18).  

Eksivalentne 

müratase, 

db(A) 

Maksimaalne 

lubatav 

müratsoonis 

viibimise aeg 

85 8 tundi 

88 4 tundi 

91 2 tundi 

94 1 tund 

97 30 min 

100 15 min 
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Raskust on oluline teisaldada õigete võtetega (joonis 1.4). Selleks on tähtis jälgida järgmist 

(Raskuste käsitsi... 2007): 

1) jalad tuleb asetada kahele poole raskust. Kui see ei ole võimalik, tuleb 

teisaldatavale raskusele olla nii lähedal kui võimalik; 

2) raskuse tõstmisel tuleb kindlasti kasutada jalalihaseid ja ajada selg sirgu; 

3) raskus tuleb tõmmata kehale nii lähedale kui võimalik; 

4) tõsta raskus üles ning kanda seda, suunates sirged käed allapoole. 

 

 

Joonis 1.4. Raskuste käsitsi teisaldamine (Proper Lifting... 2014) 

 

 

1.4. Keemilised ohutegurid 
 

Kemikaalid, mille alla kuuluvad ka keemiliste ainete segud või keemiliste elementide 

ühendid, avaldavad mõju peamiselt kahel viisil: füüsiliselt ohtlikud ja tervisele ohtlikud 

kemikaalid. Füüsiliselt ohtlikud kemikaalid võivad olla näiteks kergesti süttivad, 

plahvatusohtlikud või rõhu all olevad. Tervisele ohtlikud kemikaalid võivad põhjustada 

inimesele akuutseid või kroonilisi tervisekahjustusi erinevatele elundkondadele 

(Töökeskkonna käsiraamat 2009: 30).  
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Kemikaalid võivad tungida inimese organismi järgmistel viisidel (Tint 2000: 96): 

- sissehingatava õhuga; 

- naha või silmade kaudu imendudes; 

- seedekulglas imendudes; 

- platsenta kaudu ülekandel emalt lootele. 

 

Erinevatel viisidel kehasse sattunud kemikaale väljutab keha erinevatel viisidel (joonis 1.5) 

(Tint 2000: 97). 

 

Neelamine                       Sissehingamine                  Naha kaudu  

 

  

  Suu                                Nina või suu 

 

Seedekulgla                              Kopsud                       Rakuvedelik 

 

                   Maks                                                                                  Rasv 

                                                                                                         Juuksed 

     Maksasisene                  Veri ja lümf                                   Küüned 

     tsirkulatsioon     Sapp                                                       Nahk 

                                                                                    Elundid             

                        

            Kopsud      Neerud    Sekretsiooninäärmed       Pehmed  Luud         

                                              (higi-, rinnanäärmed)         koed 

 

                                  Põis           Sekretsioonid 

         Väljahingatav                (higi,sülg,piim,pisarad) 

                õhk           Uriin                                            

Väljaheide 

 

Joonis 1.5. Kemikaalide väljumisteed kehast vastavalt organismi tungimise kohast (Tint 

2000: 97) 

 

Kemikaali pakendil või ohutuskaardil peab olema antud ohupiktogrammid, millega 

iseloomustatakse ainele omistatud ohtlikkus (joonis 1.6) (Globally Harmonized... 2011). 

 

 

 

 



18 
 

 

Tuleohtlik 
 

Plahvatusohtlik 

 

Oksüdeeriv 

 

Rõhu all olev gaas 

 

Söövitav 

 

Surmav/mürgine 

 

Kahjulik/ärritav 

 

Terviseoht 
 

Keskkonnaoht 

 

Joonis 1.6. Ohupiktogrammid (Globally Harmonized... 2011) 

 

 

1.5. Bioloogilised ohutegurid 

 

Töötervishoiu ja tööohutuse seadus (1999, § 8) defineerib bioloogilist ohutegurit 

järgmiselt: “Bioloogilised ohutegurid on mikroorganismid (bakterid, viirused, seened jm), 

sealhulgas geneetiliselt muundatud mikroorganismid, rakukultuurid ja inimese 

endoparasiidid ning muud bioloogiliselt aktiivsed ained, mis võivad põhjustada 

nakkushaigust, allergiat või mürgistust”. 

 

Bioloogiliste ohutegurite ohurühmad jagunevad järgmiselt (Bioloogilistest ohuteguritest... 

2000, lisa 3): 

- bakterid; 

- viirused; 

- parasiidid; 

- seened. 
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Vastavalt nakatamisvõimele jagatakse bioloogilised ohutegurid nelja ohurühma 

(Bioloogilistest ohuteguritest... 2000 § 2, Tint 2000: 136, 137): 

1) 1. ohurühm – inimese nakatumist teadaolevalt ei põhjusta (hallitusseened, 

söödapärm, jogurtikultuur); 

2) 2. ohurühm – võib inimese nakatumist põhjustada, ohustab töötaja tervist, kuid ei 

põhjusta elanikkonnale nakkusohtu, olemas on tõhusad ennetus- ja ravimeetmed 

(salmonella, stafülokokk, gripiviirus); 

3) 3. ohurühm – võib põhjustada inimese rasket haigestumist, ohustab tõsiselt töötaja 

tervist, võib põhjustada elanikkonnale nakkusohtu, olemas on tõhusad ennetus- ja 

ravimeetmed (klamüdioosi tekitaja, HIV, B-hepatiidi tekitaja). 

4) 4. ohurühm - võib põhjustada inimese rasket haigestumist, ohustab tõsiselt töötaja 

tervist, võib põhjustada elanikkonnale nakkusohtu. Puuduvad tõhusad ennetus- ja 

ravimeetmed (Ebola ja puukentsefaliidi viirus, rõugeviirus).  

 

 

1.6. Psühholoogilised ohutegurid 
 

Töötervishoiu ja tööohutuse seadus (1999, § 9) defineerib psühholoogilisi ohutegureid 

järgnevalt: ”Psühholoogilised ohutegurid on monotoonne või töötaja võimetele mittevastav 

töö, halb töökorraldus ja pikaajaline töötamine üksinda ning muud samalaadsed tegurid, 

mis võivad aja jooksul põhjustada muutusi töötaja psüühilises seisundis”.  

 

Läbiviidud uurimuse (Theorell jt 2015) eesmärk oli kindlaks teha, millised 

töökeskkonnafaktorid mõjutavad depressiooni kujunemist. Leiti, et töötajad (nii mehed kui 

naised), kellel on madal otsustusvõime, pingeline töö ja kes kannatavad töökiusamise all 

on suurem oht  langeda depressiooni. 

 

Füüsilise töö keskkonna positiivsed hinnangud on märkimisväärselt seotud kõrgema 

organisatsioonipoolse toetusega. Töötajatele näitab see, et tööandja hoolib nende heaolust 

ja töötajad tunnevad end organisatsioonile olulisena. Organisatsioonipoolne toetus ja huvi 

vähendab oluliselt ka tööga seotud stressi, töötajad on rohkem rahulolevad ja 

organisatsioonis on rohkem üksteisemõistmist (Sadatsafi jt 2015). 
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1.7. Töötajate töö raskusaste ja energeetiline koormatus 
 

Inimese energeetilise koormatuse määramiseks on mitmeid meetodeid (Tuure 1991): 

1) OWAS – tööd testitakse 48 näitaja (asendi) alusel. Meetod on Soomes kasutusel 

aastast 1986; 

2) ERGOLOG – inimest testitakse töökohal, meetod on Soomes kasutusel aastast 

1980; 

3) ARBAN – meetod, mille järgi võetakse arvesse inimese tööasendid ja teisaldatava 

raskuse mass, kui inimene teeb tööd seistes või kõndides; 

4) VIRA – video-arvuti meetod, millega uuritakse tööd istuvas asendis tegeva inimese 

kehaasendeid ja liikumist. Meetod on kasutusel Rootsis alates aastast 1980; 

5) Spitzer-Hettingeri tabelid – arvutatakse välja lihaste tööks kuluv keskmine 

energiakulu olenevalt tööasendist ja –liigist. Eraldi antakse vastavalt soole ka 

füsioloogiliseks tarbeks kuluv energia. Summaarse energiakulu saamiseks 

liidetakse kokku lihaste tööks kuluv energia ja füsioloogiliseks tarbeks kuluv 

energia; 

6) üldistatud energiakulutabelid – ehk Hettingeri meetod (1989). Määratakse otseselt 

tööga  energeetilise koormatuse sõltuvus inimese asendist ja töö tegemise viisist 

ning aktiivsust arvestavast tegurist. 

 

Varasemalt teostatud töö raskusastme hindamisel määratakse töö raskusaste keskmise ja 

suurima pulsi (lööki/min) järgi (Reppo, Sada 2006). Töö raskusaste oli määratud keskmise 

ja kõrgeima pulsi järgi (lööki/min) tervishoiuorganisatsiooni (WHO) heakskiidetud 

kriteeriumite järgi (Tuure 1991). 

 

Läbiviidud uurimuse kohaselt  (Sada, Reppo 2006) sõltub töö raskuaste sellest, millist tööd 

ja millise intensiivsusega seda tehakse. Töö raskusastet hinnatai töötaja pulsi järgi. Oluline 

roll on ka kasutataval tehnoloogial ning töötaja võimetel. Näiteks sigade pidamisel olid 

tehtavad tööd seatalitajale olenevalt tööülesandest kerged, rasked ja väga rasked (Sada, 

Reppo 2006). Soojustamata laudas 2004. aastal läbiviidud uurimuse kohaselt oli kõige 

suurem summaarne energeetiline koormatus karjakutel, kes peavad talvel lisaks lehmade 

lüpsiplatsile ajamisele osalema ka nende söötmisel (815 W), suurte laudauste kinni-lahti 

lükkamisel (817 W) ja sõnniku eemaldamisel (900...990 W). Karjakute summaarne 

energeetiline koormatus suurenes õhutemperatuuri tõustes (Mikson, Reppo 2004). 
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Uurimustest selgus, et torusselüpsil oli summaarne energeetiline koormatus keskmise pulsi 

järgi väiksem (109 W) kui ämbrisselüpsi puhul (137 W) (Reppo, Lindsaar 2001). 

Karjakute summaarne energeetiline koormatus keskmise pulsi järgi sõnniku eemaldamisel 

erinevaid tehnoloogiaid kasutades jäi vahemikku 263,1...381,6 W. Järeldati, et 

energeetiline koormatus sõltub suuresti ka kasutatavate seadmete korrasolekust, tehtava töö 

intensiivsusest ja selle korraldusest (Reppo, Käämer 1998). 

 

Töö raskusastet mõjutab ka lehmade arv (Mikson jt 1997). On leitud, et kui lüpsiplats on 

suurusega 2x6 lehmakohta, oli tehtava töö raskusaste kuni keskmiselt raske, alates 

lüpsiplatsist, millel on 2x7 või 2x8 lehmakohta, oli lüpsja töö keskmiselt raske kuni väga 

raske (Reppo, Lindsaar 2001). Uuritud on summaarset energeetilist koormatust lüpsjatel, 

kes lüpsid erineva suurusega karja. Selgus, et lüpsja, kes lüpsis 98 pealist karja ja kes 

kasutas sageli lehmade etteajajat, oli summaarne energeetiline koormatus 160 W. Lüpsja, 

kes lüpsis 45 pealist karja ja lehmade etteajaja puudus, oli summaarne energeetiline 

koormatus 170 W. Uurimusest järeldati, et energeetiline koormatus sõltub suuresti 

lüpsikarja suurusest ja abilise olemasolust või tema puudumisest (Mikson jt 1997).  
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2. MATERJAL JA METOODIKA 

 
2.1. Uurimisobjekt 

 

Uurimisobjektiks oleva ettevõtte tegevusvaldkond on konserveeritud toiduainete (supid, 

kapsad, kurgid, moosid, lõunatoidud, majoneesid jne) tootmine, mis on tegutsenud juba 

aastast 1946. Ettevõttes toimib ISO 9001:2008 kvaliteedijuhtimissüsteem ning ISO 22000, 

mis esitab nõuded toiduohutuse tagamiseks (Juhtimissüsteemi käsiraamat 2014). Tootmise 

korraldamisel järgitakse joonisel 2.1 esitatud skeemi (Kvaliteedijuhtimissüsteem. ISO 

9001:2008). 

 

 

 

 

 

 

 

Joonis 2.1. Tootmise korraldamine (Kvaliteedijuhtimissüsteem. ISO 9001:2008) 

 

Uuritava ettevõtte pindala koos katusealuste ladude, tootmishoonete ja abirajatistega on 

kokku ligikaudu 31 000 m². Joonisel 2.2. on antud skeemina tootmisosakond, mis jaguneb 

neljaks suuremaks osaks: tooraine koorimine, fermenteerimine, tooraine ettevalmistamine 

ja toodete valmistamine ning pakkimine. Tootmisosakonnale lisanduvad 

autoklaavimisosakond ja etikettimisosakond. Toiduainetetööstusettevõtte ruumide 

skeemile põhinedes on koostatud joonised 2.4...2.7. Koorimisruumi, kus toimusid 

mõõtmised, pindala on 210 m², toodete valmistamise ja pakkimise ruumi pindala 1074 m² 

ja fermenteerimisruumi pindala on 423 m².  

Tarbija 

vajadus 

Ostuplaani 

koostamine 

 

Tootmis- 

materjali  

ost 
 

Müügiplaani 

koostamine 

Tootmine Toodangu 

logistika 

Pood Toodangu 

müümine 
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Joonis 2.2. Toiduainetetööstusettevõtte ruumide skeem: 1 – koorimisruumid; 2 – 

fermenteerimisruum; 3 – tooraine ettevalmistamine; 4 – toodete valmistamine ning 

pakkimine; 5 – autoklaavimine; 6 – etikettimine (Toiduainetetööstusettevõtte ruumide... 

2014) 

 

Antud ettevõttes on vajalik kanda hügieeniriietust (tööriided), kaitsekindaid, mütsi, 

tööjalatseid ning vastavalt vajadusele kummikuid ja niiskuskindlat põlle. vastavalt 

töökeskkonna riskianalüüsi käigus eelnevalt teostatud mõõdistustele esineb töökeskkonnas 

müra, mis varieerub vahemikus 79...94 dB(A) (Riskianalüüs 2016). Sellest tulenevalt on 

vajalik kanda ka kuulmiskaitsevahendeid (kõrvatropid või –klapid). Tootmisruumides on 

seintel olemas vastavad ohumärgid ning kättesaadavad kõrvatropid. Antud ettevõttes 

töötab kokku 140 töötajat, suvel (kurgihooajal) värvatakse juurde hooajatöötajaid. 

Ettevõttes on palju suure staažiga töötajaid  ning kaadrivoolavus on väike.  

 

 

2.1.1. Töötehnoloogia  

 

Tootmises kasutatakse erinevaid masinaid, sealjuures tooraine tükeldamis-, riivimis- ja 

viilutusmasinaid, blanšaatoreid, marinaadivillijaid, keedukatlaid jt. Vajadusel tooraine 

kooritakse, seejärel valmistatakse see eelnevalt ette kas tükeldades (näiteks porgand), 

viilutades (näiteks kurk) või  või riivides (näiteks kapsas), toode läheb vastavalt plaanitud 
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protsessile töötlemisele või valmistamisele ja seejärel pakkimisele. Kui toode on pakitud, 

lisatakse toote kohaselt näiteks marinaad ning toode liigub kaanetamisele, seejärel 

autoklaavi, kus seda olenevalt tootest steriliseeritakse või pastöriseeritakse. Viimase 

etapina liigub toode etikettimisele ning peale pannakse tootmis- ja säilivuskuupäev.  

 

Kapsa fermenteerimisel (hapendamisel) lükatakse fermentiseerimiskonteineri 

tihendusresti pealt ära raskused, eemaldatakse tihendusrestid, segatakse toorainet (kapsast) 

ning pestakse puhtaks uuesti pealeminevad restid. Töö toimub seistes. Tavaliselt teevad 

tööd kaks töötajat, tööpäev algab tavaliselt selle tööoperatsiooniga kell 6:00 ja lõppeb kell 

14:30. Fermenteerimisruumis puuduvad tootmismasinad. 

 

Õhutemperatuur jääb fermenteerimisruumis madalamaks kui toodete valmistamise ja 

pakkimise ruumis, kuna fermenteerimisruumist puuduvad soojust eraldavad 

tootmismasinad. Külmal aastaajal hommikuti on tavaliselt fermenteerimisruumis jahedam, 

päeva vältel õhutemperatuur tõuseb. Õhu suhteline niiskus suureneb ruumis tavaliselt 

veeauru tõttu, mis eraldub survepesuriga põrandat ja tihendusreste pestes. Õhu 

liikumiskiirus on väike, intensiivset õhu liikumist ei esine. Valgustatus on ruumis piisav, 

kuna tööoperatsiooni täites ei ole vajadust tegeleda täppistöö või lugemisega. Ruum on 

ülejäänud tootmisruumidest eraldatud, sellest tulenevalt ei ole ruumis otseseid 

müraallikaid. Fermenteerimisruumi kõrval asub koorimisruum, need kaks ruumi on 

omavahel ühendatud uksega, mis enamasti on lahti. Koorimisruumist tulev töötavate 

seadmete müra jõuab lahtise ukse kaudu mingil määral ka fermenteerimisruumi.  

 

Sibulate ja peetide koorimine toimub valgustatud tooraine koorimismisliini ääres. 

Vajadusel tooraine eelnevalt autoklaavitakse ja seejärel kallatakse vastavast konteinerist 

liinile. Töötajad koorivad tooraine ning kooritud materjal asetatakse keskel asuvale 

transportöörlindile, kust see liigub edasi konteinerisse. Kui konteiner on täis, pannakse 

transportöörlindi otsa uus konteiner. Töötaja võib töö ajal kas istuda või seista. Tööpäev 

algab vastavalt tootmismahule ja tootmisplaanile kell 6:00 või 7:00.  

 

Õhutemperatuur on ruumis mõnevõrra madalam, kui ruumis, kus toimub toodete 

valmistamine ja pakkimine, kuna koorimisruumist avanevad uksed laoruumidesse. 

Jahedam õhk satub koorimisruumi laoruumi uksi avades ning läbi laoruumi ning 

koorimisruumi eraldava õhukese seina. Õhu suhteline niiskus on väiksem, kui ruumis, kus 
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valmistatakse ja pakitakse toodet. Õhu liikumiskiirus võib ruumis olla suurem olenevalt 

sellest, kas ja kui tihti avatakse ning hoitakse lahti laoruumi uksi. Koorimisliin on 

valgustatud liini üleval keskel paikneva luminofoorlambiga, võimalik on ka kogu ruumis 

olevate valgustite sisselülitamine. Tavaliselt töötatakse liini ääres nii, et põleb vaid liini 

kohal olev valgusti, ülejäänud ruumis on valgustid välja lülitatud. Koorimisruumis on 

lubatud töötada kuulmiskaitsevahenditeta vaid siis, kui kõrvalasuvas koorimisruumis ei 

tööta ühtegi seadet ja suletud on toodete valmistamise ning pakkimise ruumi ja 

koorimisruumi ühendavad uksed.    

 

Toodete valmistamisel ja pakkimisel keedetakse ja valmistatakse ette tarbijateni jõudev 

toode. Peale toote valmistamist pakitakse see näiteks purkidesse. Valmistatakse eelkõige 

suppe ja valmistoitusid. Kurgid (v.a hapukurgid) ettevalmistust ei vaja (v.a blanžeerimine) 

ja need pakitakse otse purki. Töö toimub enamjaolt seistes, võib ka istudes. Tööpäev algab 

tavaliselt kell 7:00 ja lõppeb kell 15:30, olenevalt tööülesandest võib tööpäev alata ka 6:00 

ja lõppeda kell 14:30.  

 

Õhutemperatuur ja õhu suhteline niiskus võivad toodete valmistamisel ja pakkimisel 

muutuda vastavalt sellele, mida ja millises mahus toodetakse. Ruumiõhu temperatuur, kus 

tooteid valmistatakse ja pakitakse, on külmal aastaajal tööd alustades madalam, päeva 

vältel see tõuseb. Suvel kõrge välistemperatuuriga tõuseb ka ruumi sisetemperatuur, lisaks 

kiirgavad soojust ka tootmisseadmed ja õhu suhtelist niiskust suurendavad 

tootmisseadmetest tulev veeaur. Õhu liikumiskiirus on väike ja suurt liikumist ei toimu, 

kuna puudub otsene ühendus laoruumide või väliskeskkonnaga. Valgustatus antud ruumis 

on tööks piisav. Müratase on muutuv ja sõltub sellest, mis masinaid oma töös kasutatakse.  

 

Etikettimisel asetatakse tootega purgile või pudelile etikett. Tooted pakitakse 

rühmapakenditesse ja tõstetakse seejärel käsikahveltõstuki peal olevale alusele virna. Töö 

toimub enamasti seistes, tööülesandeid täites esinevad sundasendid, korduvliigutused ja 

raskuste käsitsi teisaldamine. 

 

Pesuruumis pestakse määrdunud konteinereid ja anumaid survepesuriga. 
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2.2. Ankeetküsimustik  

 

Ettevõtte tootmis- (n=57) ja etikettimisosakonna (n=12) töötajate seas viidi läbi 

küsitlusuuring, milles osales 23 töötajat (22 naist ja üks mees), nende seas 20 

tootmistöötajat ja kolm etikettijat. Anonüümne ankeetküsitlus puudutas töötajate 

subjektiivset hinnangut raskuste käsitsi teisaldamise, korduvliigutuste ja sundasendite 

esinemise ning kõige enam koormatud kehapiirkondade kohta. Töötajatel paluti hinnata, 

kas ja kui sageli esineb neil erinevaid terviseprobleeme. Vastusevariandid olid näiteks: ei 

esine, kord kuus või harvem, peaaegu iga nädal, peaaegu iga päev. Erinevusi gruppide 

vahel analüüsiti hii-ruut testiga, keskmiste võrdluseks kasutati dispersioonitesti ANOVA ja 

seoste analüüsimisel Spearmani korrelatsioonianalüüsi.  

 

Küsimustik põhineb  TÜ Tervishoiu Instituudi Keskkonna ja Töötervishoiu õppetooli poolt 

välja töötatud töökeskkonna riskianalüüsi ankeetküsimustikul (Töökeskkonna 

riskianalüüsi... 2006). Küsimusi on muudetud ja kohandatud vastavalt uurimusele. 

Küsimusi oli kokku 16, neist suletud küsimusi kaheksa. Kolme suletud küsimuse puhul sai 

vastaja vastust täpsustada. Poolsuletud küsimusi oli kaks ja avatud küsimusi kuus.  

Ankeetküsimustiku päis on esitatud joonisel 2.3. 

 

1. ÜLDANDMED 

1.1. Teie sugu □1 naine  □2 mees   1.2. Teie vanus ……….. aastat 

1.3. Teie kaal?............kg              1.4. Teie pikkus? ................cm 

1.5. Teie keskmine töökoormus päevas? …….. tundi 

1.6. Teie tööstaaž antud ametis? …………… aastat 

1.7. Osakond: □1 pakkimine;  □2 etikettimine; □3 autoklaavimine;  □4 muu ........................ 

Joonis 2.3. Ankeetküsimustiku päis 

 

Ankeetküsimustikud jagati töötajatele novembris 2015. aastal. Kokku jagati töötajatele 37 

ankeetküsimustikku. Neist täidetud küsimustikke tagastati 23. Küsitluses osalemine oli 

vabatahtlik ja ei kohustanud töötajaid millekski. Küsimustiku lõpus oli võimalik nõustuda 

tema töö raskusastme ja energeetilise koormatuse määramisega. Küsimustiku vastuseid 

analüüsiti ja vastused esitati grupitasandil. Uurimuses osalemisega nõustumiseks tuli 

märkida vastav kast ja lisada oma nimi ning kontakttelefon. Uurimuses osalemisega 

nõustus 10 inimest, autor valis neist vanuse, kehamassindeksi ja tööstaaži põhjal kolm 

uuritavat. 
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2.3. Füüsikaliste ohutegurite parameetrite väärtuste mõõtmine 

 

Füüsikaliste ohutegurite parameetrite väärtuseid mõõdeti ajal, mil töötajad täitsid oma 

tööülesandeid ning kolmel vaatlusalustel olid küljes pulsivööd ja pulsikellad. Mõõtmisi 

viidi läbi 25.-27. jaanuaril 2016. Mõõdeti viit parameetrit: õhutemperatuuri, õhu suhtelist 

niiskust ja liikumiskiirust, valgustatust ning mürataset. Mõõtmised toimusid iga päev 

ruumides, kus vaatlusalused töötasid. Mõõtmised toimusid 1,5 meetri kõrgusel 

põrandapinnast, valgustatuse mõõtmised toimusid töötaja töökohal. 

 

Õhutemperatuuri ja õhu liikumiskiiruse mõõtmisel  kasutati anemomeetrit Testo 410, õhu 

suhtelise niiskuse mõõtmisel aga termo-hügromeetrit Comet S3120. Valgustatust mõõdeti 

luksmeetriga TES-1336, mürataset aga teise klassi müramõõturiga TES-1351. 

Mõõtevahendite tehnilised andmed on esitatud tabelis 2.1.  

 

Tabel 2.1. Mõõtevahendite tehnilised andmed 

Mõõdetav 

parameeter 

Mõõtevahend Mõõtepiirkond Mõõtmisviga 

Õhutemperatuur anemometer Testo 410 -20...+50 °C ±0,6 °C 

Õhu suhteline 

niiskus 

termo-hügromeeter 

Comet S3120 

0...100% ±2,5 % 

Õhu liikumiskiirus anemometer Testo 410 0...10 m/s ±0,2 m/s 

Valgustatus luksmeeter TES-1336 0...20 000 lx ±2% 

Müratase klass II müramõõtur 

TES-1351 

A LO (Low) 35-90 dB 

A HI (High) 75-135 dB 

±1,5 dB 

 

Õhutemperatuuri, õhu suhtelist niiskust ja mürataset mõõdeti ühes ruumis viiest 

mõõtekohas ning igas mõõtekohas märgiti kolm tulemust. Õhu liikumiskiirust mõõdeti 

viies mõõtekohast suunaga eest taha, paremalt vasakule ja ülevalt alla, iga suuna kohta 

märgiti kolm tulemust.  Õhutemperatuuri, õhu suhtelise niiskuse ja liikumiskiiruse ning 

mürataseme mõõtekohad on toodud joonistel 2.4, 2.5 ja 2.6. Ruumide valgustatust mõõdeti 

töökohtadel, kus märgiti viis tulemust (joonised 2.4, 2.5 ja 2.7). Kõikide parameetrite 

mõõtmistulemused (v.a valgustatus) on esitatud päevade lõikes tabelites 3.1, 3.2 ja 3.3 ning 

valgustatuse mõõtmistulemused on esitatud tabelis 3.4. Antud on ka tulemuste 

aritmeetiline keskmine koos standardhälbega.  
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Joonis 2.4. – Fermenteerimisruumi skeem plaanis: 1 – töölaud; ①...⑤ - õhutemperatuuri, 

õhu suhtelise niiskuse ja liikumiskiiruse, mürataseme ja ⑥ - valgustatuse mõõtekoht  

 

 

 

Joonis 2.5. Tooraine koorimisruumi skeem plaanis: 1 – koorimisliin, 2 – autoklaav; 

①...⑤ - õhutemperatuuri, õhu suhtelise niiskuse ja liikumiskiiruse, mürataseme ja ⑥ - 

valgustatuse mõõtekoht 
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Joonis 2.6.  Toodete valmistamise ja pakkimise ruumi skeem plaanis: 1 – tooraine 

tükeldamise koht, 2 – blanžaator, 3 – toote pakkimiskoht, 4 – toote valmistamiskoht; 

①...⑤ - õhutemperatuuri, õhu suhtelise niiskuse ja liikumiskiiruse ja mürataseme 

mõõtekohad 

 

Joonis 2.7. Toodete valmistamise ja pakkimise ruumi skeem plaanis: valgustatuse 

mõõtmine toodete valmistamise ja pakkimisee kohtadest: mõõtekohad - ① - pakkimisliin, 

② - blanžaator, ③ - tooraine tükeldamine, ④ - toote valmistamine 



30 
 

Füüsikaliste ohutegurite parameetrite hindamisel juhinduti soovitatud optimaalsetest 

arvväärtustest, mis on esitatud tabelis 2.2. 

 

Tabel 2.2. Füüsikaliste ohutegurite parameetrite optimaalsed väärtused (Tint 2000: 91, 93; 

Saks jt 2010: 9; EVS-EN 12464-1:2011; Töötervishoiu ja... 2007, § 3) 

 Õhutemperatuur Õhu 

suhteline 

niiskus 

Õhu 

liikumiskiirus 

Valgustatus Müratase 

Optimaalne 

arvväärtus 

14...22°C 40...60% ≤ 0,3 m/s ≥ 200...300 lx ≤ 85 dB(A) 

 

Tabelis olevad optimaalsed arvväärtused on saadud erinevatest allikatest, milleks olid 

kirjandus, standard ja Eesti Vabariigi seadus. 

 

 

2.4. Töötajate töö raskusastme ja energeetilise koormatuse määramine 

 

Töötajate töö raskusastme ja energeetilise koormatuse määramiseks valiti 

ankeetküsimustiku alusel nõusoleku andnud kümne töötaja seast kolm uuritavat, kelleks 

olid tootmisosakonna töötajad. Uuringud toimusid kolmel järjestikulisel päeval jaanuaris 

2016. Töötajate tööpäev algas vahemikus kell 6:00...7:00. Enne tööle naasemist pandi 

uuritavatele töötajatele külge pulsivööd (andurid) ja pulsikellad (testrid) ning need 

käivitati. Pulsivööd kinnitati ümber töötaja keha südamepiirkonda, pulsikellad kinnitati 

vasakule käele. Pulsi mõõtmiseks kasutati Polar 610i, Polar s625x ja Suunto T6 komplekte. 

Töötajaid jälgiti tööpäeva vältel ja kronometreeriti nende tegevusi.  

 

Esimesel päeval töötati hommikul fermenteerimisruumis, pärast lõunapausilt tulekut 

vahetati pooleks tunniks välja töötajad toodete valmistamises ja pakkimises. Peale vahetust 

supiliinil töötatati  koorimisruumis. Teisel päeval töötati hommikul toormaterjali 

koorimisruumis, enne hommikust puhkepausi vahetati välja töötajaid toodete 

valmistamises ja pakkimises 15 minutiks, seejärel mindi ka ise pausile. Peale vaatlusaluste 

pausilt tulekut jätkati tööd peedikoorimises ja enne lõunapausile minekut vahetati pooleks 

tunniks töötajad välja toodete valmistamises ja pakkimises. Peale lõunapausilt tulekut 

töötati jälle koorimisruumis. Kolmandal päeval toimus töö hommikust kuni pealelõunani 

toodete valmistamise ja pakkimise ruumis, edasi suunati töötajad koorimisruumi.  



31 
 

Töötajatele 1 ja 2 paigutatud pulsikellad Polar 610i ja Polar s625x salvestasid töötaja pulssi 

5-sekundilise intervalliga. Töötajale 3 paigutatud pulsikell Suunto T6 salvestas töötaja 

pulssi 2-sekundilise intervalliga. Tööpäeva lõpus võeti töötajatelt andurid ja testrid küljest 

ning saadud andmed salvestati arvutisse, kus neid töödeldi programmiga MS Excel. 

 

Töötajate töö raskusaste määrati tööpäeval mõõdetud keskmise ja suurima pulsi 

(südamelöökide sageduse) järgi, kasutades WHO (World Health Organization) poolt 

heakskiidetud raskusastmete liigitust (tabel 2.1). 

 

Tabel 2.3. Töö raskusastme liigitus pulsi ja hapnikukulu järgi (Nygård 1983, refer Tuure 

1991) 

Töö raskusaste Hapniku kulu O2 l 

/min 

Pulss, lööki min 

Kerge 

Keskmiselt raske 

Raske 

Väga raske 

< 1,0 

1,0...1,5 

1,5...2,0 

> 2,0 

< 100 

100...125 

125...150 

> 150 

 

Summaarne energeetiline koormatus (S) määrati töötaja sugu, vanuse ja töö raskusastme 

järgi, kasutades tabelis 2.4 toodud arvväärtusi või tabeli 2.3 ja tabeli 2.4 väärtuste 

interpoleerimise alustel koostatud südamelöökide sageduse ja energiakulu vastavuse 

kõveraid (joonis 2.8). 

 

Tabel 2.4.Töö raskusastme liigitus keskmise energiakulu (W) naiste maksimaalse aeroobse 

võime (W max) ja hapnikukulu (O2) järgi sõltuvalt vanusest (Andersen jt 1978, refer 

Tuure 1991, 1995) 

Vanus 

aasta 

Keskmine energiakulu, W W max 

W 

O2 max 

l/min kerge kesk.raske raske eriti raske 

20...29 ...223 230...356 363...488 488... 651 1,93 

30...39 ...202 209...293 300...454 454... 605 1,79 

40...49 ...188 195...279 286...419 419... 559 1,65 

50...59 ...154 160...265 272...384 384... 521 1,51 

60...69 ...133 140...244 251...349 349... 465 1,38 
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Joonis 2.8. Inimese pulsi ja summaarse energeetilise koormatuse (S) seos sõltuvalt soost ja  

vanusest (Reppo 2015): 1 – mehed 20...29; 2 – mehed 30...39 aastat; 3 – mehed 40...49 

aastat; 4 – naised 30...39 aastat; 5 – naised 40 ... 49 aastat; 6 – naised 50 ... 59 aastat  

 

Kuna summaarne energeetiline koormatus (S) sisaldab otseselt tööks (T) ja füsioloogia 

tarbeks (F) kuluvat energiat, siis otseselt tööks kuluv energia määrati järgmise valemiga 

(Tuure 1991): 

 

T= S – F,          (2.1) 

 

Füsioloogia tarbeks vajalik energia (F) leiti naiste puhul järgnevalt (Hettinger jt 1989 refer 

Tuure 1995):     

                                      

F=1,934+0,0278∗G+0,00538∗H−0,0136∗V kJ /min     (2.2) 

 

kus  G on inimese mass, kg; 

        H – pikkus, cm; 

V – vanus, aastates. 
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2.5. Uurimistulemuste statistiline töötlemine  

 

Ankeetküsimustiku tulemuste statistilisel analüüsimisel kasutati andmeanalüüsiprogrammi 

SPSS 23.0 (Statistical Package of Social Sciences), Spearman’i korrelatsioonikordajat ning 

ANOVA ja hii-ruut testi. Olulisuse nivooks, millest lähtuti, oli võetud p<0,05. 

 

Töökeskkonnas mõõdetud õhutemperatuuri, õhu suhtelise niiskuse, -liikumiskiiruse, 

valgustatuse ja mürataseme arvväärtuste puhul määrati aritmeetilised keskmised ja 

standardhälbed vastavalt valemitega (Kiviste 1999): 

 

       

kus    - parameetri väärtuste aritmeetiline keskmine; 

 n – parameetri esinemissagedus; 

    – parameetri i-es arvväärtus; 

   – standardhälve. 

 

Töötajate keskmist ja suurimat pulssi ning summaarset energeetilist koormatust võrreldi T-

testi abil. Olulisuse nivooks oli võetud p<0,05. 
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3. UURIMISTÖÖ TULEMUSED JA ARUTELU 

 

3.1. Ankeetküsimustiku tulemused 

 

Ankeetküsimustiku vorm on esitatud lisas 1 ja ankeetküsimustiku vastused on esitatud lisas 

2. 

 

Küsimustikule vastanud töötajate keskmine vanus oli 42,3 (±11,3) aastat, keskmine 

kehamassiindeks (KMI) 28,1 (±5,15), keskmine tööstaaž 12,02 (±10,7) aastat  ja keskmine 

töövältus 7,9 (±0,2) tundi päevas. Küsimustikule vastas 20 (87%) vastajat 

tootmisosakonnast ja kolm (17%) vastajat etikettimisosakonnast. Energeetilise koormatuse 

määramise uuringus osalemiseks andis nõusoleku 10 töötajat (43%). 

 

Ankeetküsimustiku tulemuste põhjal on töötajate töös palju sundasendeid ja 

korduvliigutusi ning raskuste käsitsi teisaldamist (joonis 3.1).  

 

 

Joonis 3.1. Tootmistöötajate hinnang sundasendite, korduvliigutuste ja raskuste käsitsi 

teisaldamise esinemissagedusele (vastajate osakaal, %) 
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Ükski vastaja ei ole nende kolme näitaja puhul valinud vastusevarianti “ei esine”, mis 

tähendab, et sundasendeid, korduvliigutusi ja raskuste käsitsi teisaldamist esineb kõikidel 

uuringus osalenud töötajate töös vähemal või rohkemal määral. Kõige enam 

korduvliigutusi esines toodete pakkimisel (5), koorimisel (4) ja rühmapakendite tõstmisel. 

Kõige enam sundasendeid esines pakkimisel (9), koorimisel (8) ja pesuruumis töötamisel 

(3). Sagedaste korduvliigutuste ja sundasendite tõttu võib töötaja tunda väsimust ja 

lihaspinget ning need võivad põhjustada kroonilisi liigeseprobleeme (Ergonomics in... 

2003). Ankeetküsimustiku tulemuste põhjal selgus, et suuremal osal töötajatel tuleb 

teisaldada raskuseid kas tihti või mõnikord. Seda tehes peab olema veendunud, et töötajad 

kasutavad õigeid võtteid. Vastasel juhul on suur oht seljavigastusteks (Töökeskkonna 

käsiraamat 2009: 18; Ergonomics in... 2003). Ühtlasi märkis 20 vastajast kaheksa (40,0%), 

et teda ergonoomika alaselt ei ole juhendatud.  

 

Kõige enam koormatud kehapiirkonnad on toodud joonisel 3.2. Töötajad said märkida 

mitu kehapiirkonda, kõik vastused läksid arvesse. 

 

 

Joonis 3.2. Tootmistöötajate hinnang enamkoormatud kehapiirkondadele (märgitud 

vastusevariantide osakaal, %) 

 

Enamkoormatud piirkondadeks on käed, kaela-õlapiirkond, jalad ja selg. Põhjuseks on 

töötamisviis ja –võtted. Tihti on tööasend staatiline ja tööd tehakse seistes, mistõttu on 

jalad koormatud. Allapoole kallutatud pea tõttu on pinges ja koormatud kaela-õlapiirkond. 

Antud uurimistöö raames läbiviidud küsitluse tulemused ei erine oluliselt eelnevalt 
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läbiviidud uuringust (Bhattacharyyaa,  Chakrabarti 2012), kus kehapiirkondadest esineb 

kõige enam ebamugavustunnet õlgades, randmetes, õla- ja käsivartes ning ala- ning 

ülaseljas.  

 

Sporti ei tee 23 vastanust üheksa töötajat (39,1%), harva (2-3 korda aastas) teeb sporti viis 

töötajat (21,7%) ja mõnikord (2-3 korda kuus) üheksa töötajat (39,1%). Sageli (2-3 korda 

nädalas) ei tee sporti ükski töötaja.  

 

Töötajate töö on monotoonne, sundasendeid, korduvliigutusi ja raskuste käsitsi 

teisaldamist hõlmav, mistõttu on see ka füüsiliselt kurnav. Kui töötaja töölt koju suundub, 

on ta füüsiliselt väsinud ja lahendusena nähakse puhkamist istudes või lamades, mitte 

sportides. Üheks põhjuseks võib pakkuda ka töötajate töötamist enamasti seistes, mis võib 

põhjustada suuremat väsimust jalgade ja sellest tulenevalt soovi mitte olla pärast tööd 

füüsiliselt aktiivne.  

 

Töötajad märkisid oma terviseprobleemid ja nende esinemissageduse. Tulemused on 

toodud lisas 2. Terviseprobleemid jagati kolme alagruppi: stressisümptomid, kurnatuse 

sümptomid ja luu-lihaskonna vaevused. Joonistel 3.3, 3.4 ja 3.5 on terviseprobleemid 

esitatud alagruppide kaupa nende esinemissageduse järgi protsentides. 

 

 

Joonis 3.3. Üldiste tervisekaebuste ehk stressisümptomite esinemissagedus (%) 
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Kõige levinum üldine tervisekaebus ehk stressisümptom (joonis 3.3), mis esineb töötajatel 

peaaegu iga päev, on väsimus (47,8%). Vastajatest 43,5%  leidis, et väsimust esineb 

peaaegu iga nädal. Ükski 23 töötajast ei vastanud, et tal väsimust ei esine. Peaaegu iga 

nädal esinevateks terviseprobleemideks olid stress (35,0%) ja peavalu (65,2%). 

Valud/pisted südamepiirkonnas esinesid 21,7% töötajatest peaaegu iga nädal ja neid ei 

esinenud või esines kord kuus või harvem 34,8% töötajatest. Jooniselt 3.3 on näha, et 

töötajatel esineb vähemal või suuremal määral ka unehäireid ning pearinglust. Nimetatud 

sümptomid võivad tuleneda üksluisest ja monotoonsest tööst ning üleväsimusest. Neupane 

jt 2014 uurimus näitas, et muutus füüsilises koormuses on otseses seoses muutustega 

vaimses pinges. Selgus ka, et ebasoodsad füüsikalised tingimused füüsilise töö tegemiseks 

suurendasid lisaks füüsilisele pingele ka vaimset pinget. Sellest tulenevalt võib raske 

füüsiline töö ja selleks ebasoodsad tingimused, milleks võivad olla näiteks töökeskkonna 

õhutemperatuur, õhu suhteline niiskus või valgustatus, suurendada ka vaimset pinget ning 

põhjustada stressi.  

 

Joonis 3.4. Kurnatuse sümptomite esinemissagedus (%) 

 

Kurnatuse sümptomitest, mis kujutavad endast väsimuse teist astet, esineb peaaegu iga 

päev silmade ärritusnähtusid/väsimust (13,0%) (joonis 3.4). See on ka peaaegu igal nädalal 

esinevatest sümptomitest enamlevinud (39,1%). Töötajatest suuremas osas (71,4%) ei 

esine tinnitust, kuid üks töötaja (4,8%) hindas seda sümptomit peaaegu igapäevaselt 

esinevaks. Kuulmislangust hindas samuti mitteesinevaks 57,1% töötajatest samas, kui ühel 

töötajal (4,8%) esines seda iga päev. 
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Joonis 3.5. Luu-lihaskonna vaevuste esinemissagedus (%) 

 

Luu-lihaskonna vaevustest peaaegu iga päev esinevateks probleemideks hinnati kõige 

suurema osakaaluga jalgade väsimust (47,6%) (joonis 3.5). Järgnevad valud põlveliigeses 

(23,8%), jõudluse langus kätes (20,0%), surin sõrmedes (18,2%) ning valud randme 

piirkonnas (17,4%). Kõige harvem esinevateks vaevusteks peeti surinat varvastes (66,7%) 

ja valusid hüppeliigestes (66,7%). Palmer ja Goodson (2015) leidsid oma uurimuse 

tulemusena, et luulihaskonna vaevused tabavad eriti vanemaealisi töötajaid. 

Bhattacharyyaa, Chakrabarti 2012 leidsid, et sagedasemad vaevused toiduainetetööstuse 

tootmistöötajatel on valud jalgades, õlgades ja seljas. Sõrmedes esines nii valu kui ka 

surinat (Bhattacharyyaa, Chakrabarti 2012). Läbiviidud küsitluse tulemustest selgub, et 

töötajatel esinevad valud sarnastes kehapiirkondades võrreldes eelnevalt läbiviidud 

uuringuga. 

 

Hii-ruut testiga leiti seos kehamassiindeksi (KMI) ja väsimuse vahel (p=0,045), mis 

näitab, et suurema kehamassiindeksiga töötajatel esineb rohkem väsimust kui 

normaalkaalus olevatel töötajatel. Tööstaaži ja jalgade väsimuse esinemise vahel on samuti 

oluline seos (p=0,046), mis näitab, et suurema staažiga töötajatel esineb väsimust jalgades 

rohkem. 
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Spearmani korrelatsioonikordaja määramisega leiti samuti seoseid. Vanuse ja tööstaaži 

suurenedes suureneb ka raskuste käsitsi teisaldamine (vastavalt p=0,050, r=0,414 ja 

p=0,001, r=0,649) ning vanuse suurenedes sagenevad korduvliigutused (p=0,053, 

r=0,428). Suurema staažiga töötajatel suureneb valude sagenemine puusa piirkonnas 

(p=0,046, r=430). Sagedasem raskuste käsitsi teisaldamine ja korduvliigutused vanuse ja 

staaži suurenedes võivad olla põhjustatud sellest, et vanemad ja staažikamad töötajad 

teevad oma tööd rutiinselt ega karda enam terviseprobleemide tekkimist või nende 

süvenemist. Staažikamad töötajad võivad omada ka arusaama, et noored töötajad teevad 

endale raskuste teisaldamisega viga ja tõstavad raskusi eelkõige ise, et säästa nooremaid 

töötajaid ennast vigastamast. Vanuse suurenedes tõuseb koormus ka kätele (p=0,007, 

r=0,550) ja sageneb valude esinemine küünarvarrepiirkonnas (p=0,029, r=476). 

Statistiliselt olulised seosed leiti ka tööstaaži suurenemise ja küünarvarrepiirkonna valude 

esinemise vahel (p=0,014, r=0,529) ning tööstaaži suurenemise ja  kätes jõudluse languse 

vahel (p=0,030, r=0,486). 

 

Korrelatsioon leiti vanuse ja staaži suurenemise ja raskuste käsitsi teisaldamise ning 

korduvliigutuste vahel. Sellest tulenevalt on mõistetav korrelatsioon vanuse suurenemise ja 

koormuse suurenemise kätele ning küünarvarrepiirkonna valude esinemise vahel. Valu 

küünarvarrepiirkonnas esineb sagedamini ka staaži suurenedes. Kui rohkem raskuseid 

teisaldada või sooritada korduvliigutusi, kannatavad käed suurema koormuse all ja võivad 

tekkida valud küünarvarrepiirkonda.  

 

Kui töötajal on selg kõige enam koormatud kehaosaks, siis on suurenenud ka koormus 

kaela-õlapiirkonnale (p=0,020, r=0,481). Valud randmes sagenevad, kui esinevad valud 

hüppeliigestes (r=0,001, r=0,666). Jõudluse langusega kätes tõuseb surina esinemine 

sõrmedes (p=0,003, r=0,629).  

 

Anova test. Kehamassiindeksi järgi (KMI) olid töötajad liigitatud normaalkaalus (<25) ja 

ülekaalus olevateks (>25). Seos leiti ülekaalulisuse ja käte jõudluse languse vahel 

(p=0,024).  

 

Töötajad olid liigitatud kuni 10-aastase ning enam kui 10-aastase tööstaažiga antud 

ettevõttes töötanuteks. Valude küünarvarrepiirkonnas ja puusapiirkonnas ning staažikamate 

töötajate vahel leiti seos (vastavalt p=0,018 ja p=0,014).  
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3.2. Füüsikaliste ohutegurite parameetrite väärtuste mõõtmistulemused 

 

Füüsikaliste ohutegurite parameetreid (õhutemperatuuri, õhu suhtelist niiskust ja 

liikumiskiirust, valgustatust, mürataset) mõõdeti jaanuarikuus kolmel päeval. Parameetreid 

mõõdeti kas tööajal või töökohtade vahetumisel. Tabelites 3.1, 3.2 ja 3.3 on esitatud 

päevade lõikes ruumi viiest mõõtekohast mõõdetud parameetrite keskmised väärtused ja 

standardhälbed, tabelis 3.4 on esitatud valgustatuse keskmised väärtused ja standardhälbed. 

Ruumide füüsikaliste ohutegurite parameetrite väärtuste mõõtmistulemused 

mõõtmiskohtades on esitatud lisas 3. 

 

Tabel 3.1. Esimesel päeval mõõdetud füüsikaliste ohutegurite parameetrite keskmised 

väärtused ning standardhälbed (mõõtekohad joonistel 2.4 ja 2.5) 

Mõõtmiskoht ja 

kellaaeg 

Õhutemperatuur,   

°C 

Õhu suhteline 

niiskus, % 

Õhu liikumiskiirus, 

m/s 

Müratase, dB(A) 

Keskmi-

ne 

± SD Keskmi-

ne 

± SD Keskmi-

ne 

± SD Keskmi-

ne 

± SD 

Fermenteerimis-

ruum 7:00 

21,8 

 

0,69 54,4 8,78 0,03 0,02 65,3 2,90 

Tihendusrestide 

pesemine 

fermenteerimis-

ruumis, 9:00 

21,7 

 

0,09 

 

69,6 10,25 0,03 0,02 69,1 1,84 

Koorimisruum, 

10:00 

22,6 

 

0,29 

 

42,6 7,81 0,03 0,03 72,5 4,30 

Koorimisruum, 

13:00 

22,4 

 

0,22 

 

40,1 4,73 0,05 0,05 66,7 2,97 

 

Tabelist 3.1 on näha, et koorimisruumis sõltus õhutemperatuur ja õhu liikumiskiirus sellest, 

kas laoruumi uksed on lahti või kas neid avatakse tihti. Talvehommikutel võib ruumides 

olla jahedam, päeva jooksul temperatuur tõuseb.  Ye jt (2010) on leidnud, et töökeskkonna 

õhutemperatuur mõjutab oluliselt töötaja tootlikkust. Liiga madal õhutemperatuur tingib 

näiteks liigesejäikuse ja sõrmede tundlikkuse languse, mistõttu on raskendatud 

tööülesannete täitmine, kus on oluline käte liikuvusulatus ja haarde täpsus. 

Õhutemperatuur võiks olla vastavalt töö iseloomule 14...22°C (Tint 2000: 93). Ruumidest, 

kus vaatlusalused töötasid, oli kõige suurem õhu suhteline niiskus fermenteerimisruumis 

tihendusrestide pesemisel. Kui fermenteerimisruumis tihendusreste ei pestud, oli selles 

ruumis siiski võrreldes koorimisruumiga suurem õhu suhteline niiskus. Soovituslikuks õhu 

suhtelise niiskuse piirideks on 40...60% (Saks jt 2010: 9). Õhu suhteline niiskus tõusis vaid 

sellel hetkel, kui kuuma veega tihendusreste pesti. Müratase oli fermenteerimisruumis 
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väiksem. Seal ruumis ei ole küll ühtegi tootmismasinat, kuid sinna kandub kõrval asuvast 

koorimisruumist ja toodete valmistamise ning pakkimise ruumist müra. 

 

Tabel 3.2. Teisel päeval mõõdetud füüsikaliste ohutegurite parameetrite keskmised 

väärtused ning standardhälbed (mõõtekohad joonisel 2.5) 

Mõõtmiskoht Õhutemperatuur, 

°C 

Õhu suhteline 

niiskus, % 

Õhu liikumiskiirus, 

m/s 

Müratase, dB(A) 

Keskmi-

ne 

± SD Keskmi-

ne 

± SD Keskmi-

ne 

± SD Keskmi-

ne 

± SD 

Koorimisruum, 

7:30 

21,5 0,15 27,7 1,37 0,06 0,06 72,9 2,14 

Kooriminsruum, 

10:00 

22,0 

 

0,48 42,4 3,67 0,04 0,04 73,5 2,97 

Koorimisruum, 

12:30 

21,7 0,16 41,1 2,62 0,06 0,05 69,7 2,42 

Koorimisruum, 

14:30 

21,8 0,39 39,6 2,78 0,06 0,05 73,5 2,80 

 

Tabelist 3.2 on näha, et õhutemperatuur koorimisruumis kõigub päeva lõikes vähe. Kuna 

koorimisruumis puuduvad masinad, siis avatud uste tõttu kandus kõrgema temperatuuriga  

niiskem õhk üle koorimisruumi. Õhutemperatuur tõuseb koorimisruumis aeglasemalt, kuna 

puuduvad tootmismasinad ja nendest kiirguv soojus. Koorimisruumi vastas on ka laoruum, 

mille uksed avanevad koorimisruumi. Ruumi õhutemperatuur ja õhu liikumiskiirus sõltub 

sellest, kui tihti ja kui kaua hoitakse laouksi lahti. Õhu liikumiskiiruse optimaalseks 

vahemikuks on ≤ 0,3 m/s (Tint 2000: 91). Õhu liikumiskiirus ei olnud üheski ruumis üle 

piirnormi, koorimisruumis oli see võrreldes teiste ruumidega kõige suurem. Müratase 

koorimisruumis ei muutu päeva lõikes palju ja jääb alla 85 dB(A) juhul, kui kõrvalolevas 

koorimisruumis ei tööta kartulikoorimismasin.  
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Tabel 3.3. Kolmandal päeval mõõdetud füüsikaliste ohutegurite parameetrite keskmised 

väärtused ning standardhälbed (mõõtekohad joonistel 2.5 ja 2.6) 

Mõõtmiskoht Õhutemperatuur, 

°C 

Õhu suhteline 

niiskus, % 

Õhu liikumiskiirus, 

m/s 

Müratase, dB(A) 

Keskmi

ne 

 ± SD Keskmi

ne 

± SD Keskmi

ne 

± SD Keskmi

ne 

± SD 

Toodete 

valmistamise ja 

pakkimise ruum, 

7:15 

23,7 0,70 38,7 2,39 0,05 0,05 82,7 2,25 

Toodete 

valmistamise ja 

pakkimise ruum, 

9:30 

23,7 0,26 41,3 2,59 0,04 0,03 82,8 3,19 

Toodete 

valmistamise ja 

pakkimise ruum, 

12:00 

23,9 0,21 45,9 3,66 0,03 0,03 79,6 3,57 

Koorimisruum, 

14.00 

22,9 0,31 45,0 1,42 0,08 0,06 74,2 6,53 

 

Tabelist 3.3 on näha, et kõige kõrgem on õhutemperatuur toodete valmistamise ja 

pakkimise ruumis soojust eraldavate masinate ja ruumis eralduva kuuma veeauru tõttu. 

Õhutemperatuuri reguleerimine tootmisruumides on keeruline, ruumi õhutemperatuuri 

mõjutab ka väline õhutemperatuur. Õhutemperatuur tootmisruumides on külmal aastaajal 

hommikuti tööd alustades madalam. Temperatuur tõuseb päeva jooksul vastavalt 

tootmismahule. Kõrge väline õhutemperautur mõjutab samuti otseselt tootmisruumide 

õhutemperatuuri. Toodete keetmisel ja valmistamisel eralduva veeauru tõttu oli ka õhu 

suhteline niiskus suurem, mis kandus ka koorimisruumi. Shi jt (2013) on leidnud, et 

temperatuuri ja õhu suhtelise niiskuse omavahelisel koostoimel, võib  vähendada töö 

produktiivsust (Shi jt 2013). Inimestel, kes töötavad äärmiselt kuumades töötingimustes, 

tõuseb südame löögisagedus ja rektaalne kehatemperatuur (Shen, Zhu 2015).  

 

Müratase oli toodete valmistamise ning pakkimise ruumis kõrgem kui koorimisruumis, 

seda töötavate masinate tõttu. Müratase võib kohati teatud masinate töötamise juures olla 

väga kõrge. Mõõtmiste ajal need masinad ei töötanud ja müratase oli 79,6... 82,8 dB(A), 

mis oli madalam normatiivsest tasemest 85 dB (A) (Töötervishoiu ja... 2007, § 3).  

Mürataset mõjutab töötavate seadmete arv. 
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Tabel 3.4. Töökohtade valgustatuse mõõtmistulemused (mõõtekohad joonistel 2.4, 2.5, 2.6 

ja 2.7) 

Töökohad Keskmine väärtus, lx ± SD, lx 

Fermenteerimislaud 168 19,97 

Koorimisliin 495 32,05 

Pakkimisliin 436 80,13 

Blanžaator 365 64,31 

Tooraine tükeldamise koht 541 60,49 

Toote valmistamise koht 440 16,31 

 

Valgustatus on mõõdetud töötajate töökohtadelt. Uurimistulemused näitasid, et vastavalt 

standardi EVS-EN 12464-1:2011 Valgus ja valgustus. Töökohavalgustus. Osa 1: 

Sisetöökohad kohaselt on valgustatus töökohtadel piisav. Tooraine  koorimisel on nõutud 

valgustustihedus 200 lx, mõõdetud tulemuste keskmiseks väärtuseks oli 495 lx. Tooraine 

pakkimisel, lõikamisel ja segamisel on nõutud valgustustiheduseks 300 lx, mõõdetud 

väärtused olid keskmiselt vastavalt 436, 541 ja 440 luksi.  

 

 

3.3. Töötajate töö raskusastme ja energeetilise koormatuse 

määramistulemused 

 

Esimese mõõtmispäeva tulemused 

 

Töötajad 1, 2 ja 3 töötasid hommikul fermenteerimisruumis, pärast mida mindi  toorainet 

koorima. Pärast lõunapausilt saabumist vahetati pooleks tunniks välja töötajad toodete 

valmistamises ja pakkimises (supiliin, blanžaator). Edasi töötati tooraine koorimisruumis 

kuni tööpäeva lõpuni. 

 

Tabelis 3.5 esitatud tulemuste ja töötajatel mõõdetud pulsidiagrammide alusel on koostatud 

joonised 3.6, 3.7 ja 3.8, mis kajastavad töövältel tehtavate tööde mõju töötajate pulsi, töö 

raskusastme ja energeetilise koormatuse muutusele. Analoogselt on koostatud teise ja 

kolmanda mõõtmispäeva tulemuste joonised (joonised 3.9...3.13). 
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Tabel 3.5. Esimesel mõõtmispäeval mõõdetud töötajate pulsid ja määratud töö 

raskusastmed ning energeetilised koormatused 

 Töötaja 1 Töötaja 2 Töötaja 3 

Sugu N N N 

Mass, kg 60 76 77 

Pikkus, cm 164 163 167 

Vanus, a 43 55 52 

Pulss, lööki min: 

väikseim 62 65 59 

suurim 109 121 124 

keskmine 80 84 96 

Energeetiline koormatus W: 

Keskmise pulsi järgi: 

Summaarne W 120 115 145 

Füsioloogiline W 65 69 71 

Otseselt tööga W  55 46 74 

Suurima pulsi järgi: 

Summaarne W 200 210 230 

Füsioloogiline W 65 69 71 

Otseselt tööga W 135 141 159 

Töö raskusaste keskmise 

pulsi (lööki/min) alusel 

Kerge Kerge Kerge 

Töö raskusaste suurima 

pulsi (lööki/min) alusel 

Keskmiselt raske Keskmiselt raske Keskmiselt raske 

 

 

 

 

Joonis 3.6. Töötaja 1 pulsi, töö raskusastme ja energeetilise koormatuse väärtuste muutus 

fermenteerimisel, supiliinil töötamisel ja tooraine koorimisel: töö raskusaste - K – kerge, 

KR – keskmiselt raske, S – energeetiline koormatus, W 
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Töötaja 1 pulsi keskmine väärtus oli tööpäeva vältel 80 lööki minutis ja töö raskusaste 

kerge. Vastavalt töötaja vanusele ja keskmisele pulsiväärtusele oli tema summaarne 

energeetiline koormatus 120 W, otseselt tööga seotud energeetiline koormatus 55 W. 

Suurim pulss oli tööpäeva vältel 109 lööki minutis, töö kujunes keskmiselt raskeks. Sellele 

vastas summaarne energeetiline koormatus 200 W, otseselt tööga seotud energeetiline 

koormatus 135 W. Jooniselt 3.6 on näha, et töötaja pulss langes esimese pausi ajal, lõuna 

ajal ei vähenenud töötaja pulss oluliselt. Töötaja pulss suurenes fermenteerimise ja 

tihendusrestide pesu ajal, ning supiliinil töötades, olles maksimaalselt 109 lööki minutis. 

Tooraine koorimisel langes pulss oluliselt ja püsis madal, olles 64-79 lööki minutis. 

Tooraine koorimisel töötajad kas istusid või seisid. Kui mitte arvestada lihaste staatilist 

asendit, töö monotoonsust ja korduvliigutusi, oli koorimine võrreldes muu tootmistööga 

puhkepausi sarnane, sest töötaja liigutused olid minimaalsed ja rakendama ei pidanud 

füüsilist jõudu. 

 

 

 

Joonis 3.7. Töötaja 2 pulsi, töö raskusastme ja energeetilise koormatuse väärtuste muutus 

fermenteerilisel, blanžaatoril töötamisel ja tooraine koorimisel: töö raskusaste - K – kerge, 

KR – keskmiselt raske, S – energeetiline koormatus, W 

 

Töötaja 2 tööpäeva keskmine pulss oli 84 lööki minutis, töö raskusaste liigitus kergeks. 

Arvestades töötaja vanust ja keskmist pulssi, oli tema summaarseks energeetiliseks 

koormatuseks 115 W ja otseselt tööga seotud energeetiliseks koormatuseks 46 W. Töötajal 

oli suurim pulss 121 lööki minutis, töö raskusastmeks keskmiselt raske. Summaarne 
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energeetiline koormatus oli 210 W, otseselt tööga seotud energeetiline koormatus oli 141 

W. Jooniselt 3.7 on näha, et puhkepauside ajal töötaja pulss langes ja tõuseb pärast pause 

uuesti tööülesannete juurde naastes. Põhjuseks võis olla asjaolu, et kohe pärast 

puhkepausilt tulemist alustati intensiivselt tööülesannetega ja see tõstis hetkeks töötaja 

pulssi. Esimese puhkepausi ajal langes pulss 70 löögini minutis, teise puhkepausi ajal 66 

löögini minutis. Pulss langes oluliselt tööpäeva lõpus tooraine koorimisel 68 löögini 

minutis, olles töötades kõige madalam. See võis olla põhjustatud sellest, et koorimise ajal 

ei rakendatud füüsilist jõudu ja liigutuste ulatus oli minimaalne. Kõige kõrgem oli pulss 

fermenteerimise ja tihendusrestide pesu ajal, saavutades antud töötaja maksimaalse 

päevase tulemuse 121 lööki minutis.   

 

 

 

Joonis 3.8. Töötaja 3 pulsi, töö raskusastme ning energeetilise koormatuse väärtuste 

muutus fermenteerilisel, blanžaatoril töötamisel ja tooraine koorimisel: töö raskusaste - K -  

kerge, KR – keskmiselt raske, S - energeetiline koormatus, W  

 

Töötaja 3 tööpäeva keskmine pulss oli 96 lööki minutis, töö raskusaste sellest lähtuvalt 

kerge ja summaarne energeetiline koormatus 145 W, otseselt tööga seotud energeetiline 

koormatus 74 W. Suurim pulss oli töötajal 124 lööki minutis, töö oli keskmiselt raske, 

energeetiline koormatus oli 230 W ja otseselt tööga seotud energeetiline koormatus 159 W. 

Jooniselt 3.8 on näha, et pulss langeb pauside ja lõuna  ajal, kuid kõige madalam on see 

tööpäeva lõpus tooraine koorimisel, kus madal pulss püsis tööpäeva lõpuni (59...88 
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lööki/min). Kõige kõrgem oli pulss fermenteerimise ja tihendusrestide pesu ajal, kuna see 

on füüsiliselt raske töö ja vajalik on jõu rakendamine.  

 

Teise mõõtmispäeva tulemused 

 

Teisel päeval töötasid töötaja 1 ja töötaja 3 hommikul koorimisruumis, enne hommikust 

puhkepausi vahetati välja töötajaid toodete valmistamises ja pakkimises 15 minutiks, 

pärast seda läksid vaatlusalused pausile. Pärast pausilt tulekut jätkasid vaatlusalused tööd 

tooraine koorimisruumis ja enne lõunapausile minekut vahetati töötajaid välja pooleks 

tunniks toodete valmistamises ja pakkimises. Seejärel töötasid vaatlusalused taas tooraine 

koorimisruumis kuni tööpäeva lõpuni.  

 

Tabelis 3.6 esitatud tulemuste ja töötajatel mõõdetud pulsidiagrammide alusel on koostatud 

joonised 3.9 ja 3.10, mis kajastavad töövältel tehtavate tööde mõju töötajate pulsi, töö 

raskusastme ja energeetilise koormatuse muutusele. Töötaja 2 testimine terve tööpäeva 

vältel ebaõnnestus tehnilistel põhjustel. 

 

Tabel 3.6. Teisel mõõtmispäeval mõõdetud töötajate pulsid ja määratud töö raskusastmed 

ning energeetilised koormatused 

 Töötaja 1 Töötaja 3 

Sugu N N 

Mass, kg 60 77 

Pikkus, cm 164 167 

Vanus, a 43 52 

Pulss, lööki min: 

väikseim 60 46 

suurim 118 124 

keskmine 78 74 

Energeetiline koormatus W: 

Keskmise pulsi järgi: 

Summaarne W 110 100 

Füsioloogiline W 65 71 

Otseselt tööga W  45 29 

Suurima pulsi järgi: 

Summaarne W 238 235 

Füsioloogiline W 65 71 

Otseselt tööga W 173 164 

Töö raskusaste keskmise pulsi 

(lööki/min) alusel 

Kerge Kerge 

Töö raskusaste suurima pulsi 

(lööki/min) alusel 

Keskmiselt raske Keskmiselt raske 
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Joonis 3.9. Töötaja 1 pulsi, töö raskusasmte ja energeetilise koormatuse väärtuste muutus 

tooraine koorimisel ja supiliinil töötamisel: töö raskusaste - K – kerge, KR – keskmiselt 

raske, S – energeetiline koormatus, W 

 

Töötaja 1 keskmine pulss oli 78 lööki minutis, sellele vastab kerge töö raskusaste. 

Summaarne energeeriline koormatus oli 110 W ja otseselt tööga seotud energeetiline 

koormatus 45 W. Suurim pulss oli 118, millele vastab keskmiselt raske töö raskusaste, 

summaarne energeetiline koormatus oli 238 W ja otseselt tööga seotud energeetiline 

koormatus 173 W. Jooniselt 3.9 on näha, et pulss langeb pauside ja lõuna ajal, kuid tõuseb 

enne lõunat kui ka pärast lõunat töötades supiliinil, olles päeva jooksul kõige suurem (118 

lööki/min). Tooraine koorimisel püsib töötaja pulss enam-vähem stabiilsena, olles 

tööpäeva vältel erinevatel ajaperioodidel koorimisel vahemikus 87...64 lööki minutis. 

Tööpäeva lõpus oli töötajal ühtlasi ka kõige madalaim pulss (64 lööki/min) tööpäeva 

jooksul. 
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Joonis 3.10. Töötaja 3 pulsi, töö raskusastme ning energeetilise koormatuse väärtuste 

muutus tooraine koorimisel: töö raskusaste - K – kerge, KR – keskmiselt raske, S –

energeetiline koormatus, W 

 

Töötaja 3 tööpäeva keskmine pulss määrati 74 lööki minutis, sellele vastas kerge töö 

raskusaste, summaarne energeetiline koormatus oli 100 W ja otseselt tööga seotud 

energeetiline koormatus 29 W. Suurim pulss oli töötajal 124 lööki minutis, millele vastab 

keskmiselt raske töö raskusaste, summaarne energeetiline koormatus oli 235 W ja otseselt 

tööga seotud energeetiline koormatus 164 W. Jooniselt 3.10 on näha, et töötaja pulss 

suurenes koorimisel pärast lõunalt tulekut, olles 121 lööki minutis. Kõige madalam oli 

pulss koorimisel tööpäeva lõpus, olles 78 lööki  minutis. Jooniselt on näha, et töötaja pulss 

muutub tööpäeva vältel kiirelt kõrgeks ja madalaks ning pauside ajal ei muutu see oluliselt 

võrreldes tööülesannete täitmisega. Kõrgem pulss koorimise ajal võrreldes eelmise 

mõõtmispäevaga võib olla põhjustatud töötaja vaimsest pingest või emotsioonidest.  

 

 

Kolmanda mõõtmispäeva tulemused 

 

Kolmandal päeval toimus töötajatel töö hommikust kuni pärastlõunani toodete 

valmistamise ja pakkimise ruumis. Töötati tükeldamismasinatel ja tehti erinevat liiki töid. 

Tööpäeva lõpus suunati töötajad toormaterjali koorimisruumi.  
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Tabelis 3.7 esitatud tulemuste ja töötajatel mõõdetud pulsidiagrammide alusel on koostatud 

joonised 3.11, 3.12 ja 3.13, mis kajastavad töövältel tehtavate tööde mõju töötajate pulsi, 

töö raskusastme ja energeetilise koormatuse muutusele.  

 

Tabel 3.7. Kolmandal mõõtmispäeval mõõdetud töötajate pulsid ja määratud töö 

raskusastmed ning energeetilised koormatused 

 Töötaja 1 Töötaja 2 Töötaja 3 

Sugu N N N 

Mass, kg 60 76 77 

Pikkus, cm 164 163 167 

Vanus, a 43 55 52 

Pulss, lööki min: 

väikseim 61 69 41 

suurim 128 120 136 

keskmine 86 89 93 

Energeetiline koormatus W: 

Keskmise pulsi järgi: 

Summaarne W 138 140 138 

Füsioloogiline W 65 69 71 

Otseselt tööga W  73 71 67 

Suurima pulsi järgi: 

Summaarne W 285 210 295 

Füsioloogiline W 65 69 71 

Otseselt tööga W 220 141 224 

Töö raskusaste keskmise 

pulsi (lööki/min) alusel 

Kerge Kerge Kerge 

Töö raskusaste suurima 

pulsi (lööki/min) alusel 

Raske Keskmiselt raske Raske 
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Joonis 3.11. Töötaja 1 pulsi, töö raskusastme ning energeetilise koormatuse väärtuste 

muutus tükeldusmasinal, supiliinil, blanžaatoril töötades ja tooraine koorimisel: töö 

raskusaste - K – kerge, KR – keskmiselt raske, S – energeetiline koormatus, W  

 

Töötaja 1 keskmine pulss tööpäeva vältel oli 86 lööki minutis, sellele vastab kerge töö 

raskusaste, summaarne energeetiline koormatus oli 138 W ja energeetiline koormatus 

otseselt tööga oli 73 W. Suurim mõõdetud pulss tööpäeva vältel oli 128 lööki minutis, 

millele vastab raske töö raskusaste, summaarne energeetiline koormatus oli 285 W ja 

energeetiline koormatus otseselt tööga 220. Jooniselt 3.11 on näha, et töötaja pulss muutub 

alates tööpäeva algusest väiksemaks kuni esimese pausini. Kõrge pulss on töötajal 

blanžaatoril töötades, olles kuni 119 lööki minutis. Blanžaatoril töötades on vajalik 

füüsiline töö, seetõttu on ka pulss kõrgem. Kurgitükeldusmasinal tööpäeva alguses 

töötades on töötaja pulss päeva kõrgeim, olles kuni 128 lööki minutis. Põhjus võib olla 

jällegi päeva alustamine intensiivset tööd tehes, mis põhjustab pulsi tõusu. Tööpäeva lõpus 

koristamisel ja tooraine koorimisel muutub ka pulss madalamaks, olles vahemikus 75...90 

lööki minutis. 
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Joonis 3.12. Töötaja 2 pulsi, töö raskusastme ning energeetilise koormatus e väärtuste 

muutus tükeldusmasinal, blanžaatoril töötades ja tooraine koorimisel: töö raskusaste –  

K – kerge, KR – keskmiselt raske, S – energeetiline koormatus, W  

 

Töötaja 2 keskmine pulss tööpäeva vältel oli 89 lööki minutis, sellest lähtuvalt oli töö 

raskusaste kerge, summaarne energeetiline koormatus oli 140 W ja otseselt tööga seotud 

energeetiline koormatus 71 W. Suurim pulss oli 120 ja sellest tulenevalt töö raskusaste 

keskmiselt raske, summaarne energeetiline koormatus oli 210 W ja otseselt tööga seotud 

energeetiline koormatus 141 W. Jooniselt 3.12 on näha, et pauside ja lõunapausi ajal pulss 

langes, olles vahemikus 70...75 lööki minutis, pärast esimest puhkepausi tõusis pulss 

järsult 121 löögini minutis ja seejärel ühtlustus. Põhjus võib olla jällegi selles, et pärast 

puhkepausi hakati intensiivselt tööülesannetega tegelema ja see tõstab hetkeks pulssi. 

Alates koristamisest tööpäeva lõpus hakkas pulss langema, olles lõpuks minimaalselt 70 

lööki minutis. Need tööülesanded olid vähemintensiivsed võrreldes teiste päeva jooksul 

teostatud tööülesannetega. 
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Joonis 3.13. Töötaja 3 pulsi, töö raskusastme ning energeetilise koormatuse muutus 

tükeldusmasinal, toote valmistamisel töötades ja tooraine koorimisel: töö raskusaste –  

K –  kerge, KR – keskmiselt raske, S – energeetiline koormatus, W 

 

Töötaja 3 keskmine pulss tööpäeva vältel oli 93 lööki minutis, sellest lähtuvalt oli töötaja 

töö raskusaste kerge, summaarne energeetiline koormatus oli 138 W ja otseselt tööga 

seotud energeetiline koormatus 67 W. Suurim pulss oli 136 lööki minutis, millele vastab 

raske töö raskusaste, summaarne energeetiline koormatus oli 295 W, otseselt tööga seotud 

energeetiline koormatus 224 W. Jooniselt 3.13 on näha, et tööpäeva esimeses pooles on 

enne puhkepausi püsiv madal pulss (59...118 lööki/min) kui pärast pausi (42...135 

lööki/min). Pärast lõunapausi muutus töötaja pulss jällegi väga väikeste ajavahemikega 

järsult vaheldudes kõrgeks ja madalaks. Põhjused võivad olla nii psühholoogilised kui ka 

võimalikest tervisehäiretest tulenevad. 

 

Kolme tööpäeva vältel mõõdetud töötajate keskmised pulsi väärtused on toodud joonisel 

3.14. Töötajate summaarne energeetiline koormatus keskmise pulsi järgi kolme tööpäeva 

vältel on toodud joonisel 3.15.  
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Joonis 3.14. Kolme töötaja keskmine pulss (lööki/min) kolme tööpäeva vältel koos 

standardhälbega 

 

Jooniselt 3.14 on näha, et töötajate keskmine pulss kolme tööpäeva vältel mõõdetuna jääb 

alla 100 lööki/min, mille järgi osutus töö kergeks. Suurima pulsi väärtused on mõõdetud 

kõikidel töötajatel alla 140 lööki/min, s.t osa töödest on vastavalt keskmiselt rasked ja 

rasked. T-testi kohaselt ei erinenud kolme töötaja tulemused võrreldes esimese ja kolmanda 

päevaga statistiliselt olulisel määral (p=0,44). Statistiliselt ei erinenud oluliselt ka töötaja 1 

ja töötaja 3 pulss kolme päeva lõikes (p=0,38). Jooniselt on aga näha, et töötaja 1 keskmine 

pulss on oluliselt madalam (80 lööki/min) kui töötaja 3 keskmine pulss (96 lööki/min). 

Kolmandal mõõtmispäeval oli jällegi töötajal 3 kõige kõrgem keskmine pulss (93 

lööki/min), samas kui töötajal 1 oli kõige madalam keskmine pulss (86 lööki/min). Kõige 

kõrgem ja madalam pulss oli töötajal 3 kolmandal tööpäeval, olles 136 ja 41 lööki minutis. 

 

Töötajate erinev südamelöökide sagedus võib tulla individuaalsest eripärast, treenitusest ja 

vastupidavusest. Samuti võib südamelöökide sagedus sõltuda ka inimese vaimsest pingest 

(muretsemine, närveerimine jne).  

 

Kolme tööpäeva keskmiste pulsiväärtuste kohaselt on koostatud joonis 3.15, milles on 

toodud töötajate summaarne ja otseselt tööga energeetiline koormatus. 
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Joonis 3.15. Töötajate summaarne ja otseselt tööga energeetiline koormatus keskmise pulsi 

järgi kolmel töötajal kolme päeva lõikes. S, W – energeetiline koormatus 

 

Jooniselt 3.15 on näha, et keskmise pulsi järgi jääb töötajate summaarne energeetiline 

koormatus alla 150 W. Suurima pulsi järgi jääb töötajate summaarne energeetiline 

koormatus vahemikku 200...295 W. T-testi põhjal ei erine kolme töötaja summaarsed 

energeetilised koormatused esimesel päeval võrreldes kolmanda päevaga statistiliselt 

olulisel määral (p=0,34). Statistiliselt oluline erinevus ei ole ka töötaja 1 ja töötaja 3 

summaarse energeetilise koormatuse võrdlemisel kolme päeva lõikes (p=0,67). Jooniselt 

3.15 on näha, et esimesel tööpäeval oli otseselt tööga seotud energeetiline koormatus kõige 

suurem töötajal 3, teisel ja kolmandal päeval töötajal 1. 

 

Töötaja energeetilist koormatust on vähe uuritud ja seetõttu puuduvad tulemused mujalt 

riikidest, et neid saaks võrrelda. Eestis on energeetilist koormatust mõõdetud lüpsjate ja 

karjakute seas. Välja võib tuua asjaolu, et ämbrisselüpsi puhul on summaarne energeetiline 

koormatus keskmise pulsi järgi 137 W (Reppo, Lindsaar 2001), mis on võrreldav töötajate 

esimese ja kolmanda päeva summaarse energeetilise koormatusega, mis jääb vahemikku 

115...145 W. Uuring on tehtud ka bussijuhtide energeetilise koormatuse määramiseks, kus 

võrreldi linnaliini ja maaliini bussijuhte. Linnaliini bussijuhil oli keskmise pulsi järgi 

summaarne energeetiline koormatus 246...265 W, mis on tunduvalt raskem töö kui 

maaliini bussijuhil, kellel oli summaarne energeetiline koormatus keskmise pulsi järgi 

l30...162 W (Müürsepp 2015). Võrreldes tootmistöötajate tööga on linnaliini bussijuhi töö 
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raskusastmelt tunduvalt intensiivsem, maaliini bussijuhi töö on seevastu rahulikum ja 

määratud summaarse energeetilise koormatuse alusel võib tuua paralleele 

tootmistöötajatega. Uuritud on ka klaasipuhujate energeetilist koormatust. Kahe naissoost 

klaasipuhuja summaarne energeetiline koormatus keskmise pulsi järgi oli vastavalt 158 ja 

160 W (Nautras 2015). Antud tulemused on siiski kõrgemad kui tootmistöötajatel, kelle 

hulgas maksimaalne summaarne energeetiline koormatus oli 145 W. 
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KOKKUVÕTE 

 

Magistritööna analüüsiti toiduainetetööstusettevõtte tootmisosakonna töötajate tööga 

seotud terviseprobleeme, milleks viidi töötajate seas läbi vabatahtlik ja anonüümne 

ankeetküsitlus. Selgitati välja tootmisosakonna töökeskkonna ohutegurid (sisekliima, 

valgustatus, müratase) mõõtmiste teel. Kolme vaatlusaluse pulssi mõõdeti pulsikelladega 

kolme tööpäeva vältel, suurima ja keskmise pulsi järgi määrati nende töö raskusaste ja 

energeetiline koormatus  

 

Uurimistöö alusel saab teha järeldusi: 

1. Toiduainetetööstusettevõtte tootmisosakonna töös esineb sundasendeid, 

korduvliigutusi ja raskuste käsitsi teisaldamist. 

2. Ankeetküsimustikule vastas vabatahtlikkuse alusel 23 töötajat. 

3. Ankeetküsimustiku vastustest selgub, et sundasendeid esines sageli 13 töötajal 

(59,1%) ja mõnikord 9 töötajal (40,9%).  

4. 23 töötaja vastuste alusel saab öelda, et korduvliigutusi esines sageli 18 töötajal 

(78,3%) ja mõnikord 3 töötajal (14,3%). 

5. Töötajatest 65,2% teisaldab sageli ja 34,8% mõnikord raskuseid käsitsi. 

6. Kõige enam koormatud kehapiirkondadeks osutusid käed (27%), kaela-õlapiirkond 

(23%), jalad (22%) ja selg (20%). 23 vastanu seast ei tee sporti 39,1%, harva (2-3 

korda aastas) teeb sporti 21,7% ja mõnikord (2-3 korda kuus) teeb sporti 39,1%. 

Sageli (2-3 korda nädalas) ei tee sporti ükski töötaja. 

7. Hii-ruut testiga leiti seos KMI ja väsimuse vahel (p=0,045), mis näitab, et suurema 

kehamassiindeksiga töötajatel esineb rohkem väsimust.  

8. Spearmani korrelatsioonikordajaga leiti, et kui töötaja selg on koormatud, siis on 

suurenenud koormus kaela-õlapiirkonnale (p=0,020, r=0,481) 

9. Anova testiga leiti, et töötajate tööstaaži ja valude esinemise küünarvarrepiirkonnas 

ja valude esinemise puusapiirkonnas vahel on seos (vastavalt p=0,018 ja p=0,014). 

10.  Mõõdetud õhutemperatuur tööruumides jäi normidega lubatud piiridesse 

(21,5...23,9 °C). Siiski võib külmade ilmade puhul olla hommikuti tootmisruumides 
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jahe. Kuna koorimisruum on uste kaudu ühendatud laoruumidega, siis võib õhk 

koorimisruumis olla jahedam kui teistes ruumides. 

11. Õhu suhtelise niiskuse väärtused jäid enamjaolt normidega lubatud piiridesse 

(27,7...69,9%). Kõige suurem õhu suhteline niiskus oli fermenteerimisruumis 

tihendusrestide pesemisel kuuma veega (69,9%). Toodete valmistamise ja 

pakkimise ruumis oli õhu suhtelise niiskuse väärtus hoolimata suurest veeauru 

eraldumise kogusest normide piires. 

12. Õhu liikumiskiiruse mõõdetud väärtused olid väiksed (0,03...0,08 m/s). Õhu 

liikumiskiirus oli kohati suurem koorimisruumis, kui avati laouksi (0,06...0,08 m/s). 

Toodete valmistamise ja pakkimise ruumis oli õhu liikumiskiirus väike (0,03...0,05 

m/s). 

13. Valgustatus tootmisruumides vastas standardile EVS-EN 12464-1:2011 ning 

töötamiseks  piisav (168...540 lx). 

14. Müratase ei ületanud mõõtmiste ajal seadusega sätestatud piirväärtust, milleks on 

85 dB (A) (Töötervishoiu ja... 2007, § 3). Tööruumides jäi müratase järgmisesse 

vahemikku: 65,3...82,8 dB (A). 

15. Pulssi mõõdeti kolmel naissoost tootmistöötajal kolme tööpäeva vältel. Selgus, et 

töötajate mõõdetud pulsi järgi osutus nende töö raskusaste muutusega kergest kuni 

raskeks. 

16. Pulsiväärtused kolmel töötajal jäid kolme tööpäeva vältel vahemikku 41...136 

lööki/min. 

17. Töötajate madalaim pulss ja kergeim töö oli toormaterjali koorimisel ja kõrgeim 

pulss ja raskeim töö osutus toodete valmistamise ning pakkimise ruumis masinatel 

töötamisel. 

18. Töötajate summaarne energeetiline koormatus tööpäeva keskmise pulsi järgi jäi 

vahemikku 100...148 W ja suurima pulsi järgi vahemikku 200...295 W. 

19. Otseselt tööga kuluvad energia väärtused olid tööpäeva keskmise pulsi järgi 

vahemikus 29...73 W ja suurima pulsi järgi vahemikus 135...224 W. 

 

Uurimistöö alusel saab soovitada: 

1. Raskuste käsitsi teisaldamise vähendamiseks kasutada vastavaid abivahendeid 

(käsikahveltõstuk jms). 

2. Vähendada töötajate töös sundasendeid ja korduvliigutusi vastava tehnika 

soetamisega ja istumise-seismise vaheldamisega tööajal. 
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3. Korraldada töötajate seas koolitus, mille raames tutvustakse ja kinnistatakse 

töötajatele õigeid töövõtteid ja tööasendeid. Lisaks õigetele töövõtetele ja -

asenditele on oluline puhkepauside ajal teha lõdvestavaid harjutusi väsinud või 

pinges kehapiirkondadele ja tarbida piisavas koguses vett (eriti suvel palavaga). 

4. Motiveerida töötajaid sporti tegema, võimaldades selleks kompensatsioone. 

5. Soovitatav oleks teha füüsikaliste ohutegurite korduvmõõtmisi ekstreemsete 

välistemperatuuride korral. 
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WORK ENVIRONMENT AND ENERGY LOAD OF 

WORKERS IN THE PRODUCTION DEPARTMENT OF THE 

FOOD PROCESSING INDUSTRY  
 

Summary  

 

The thesis analyzes the work related health problems of the food production employees of 

the food processing industry. For that reason an optional and anonymous questionnaire was 

carried out. The risk factors (indoor climate, lighting, noise) of the work enviroment in the 

production department were identified via measurements. The pulse of three people was 

measured with the pulse clock during three work days. The work difficulty level and the 

work load were determined according to the highest and average pulse. 

 

The results of the research are as follows: 

1. The work of a food production department employee of the food processing 

industry includes static postures, repetitive tasks and manual lifting of objects. 

2. The questionnaire was answered by 23 employees. 

3. According to the resuts of the questionnaire, in which 23 employees took part in, 

showed that 13 employees (59.1%) were often in static postures and only 3 

employees were sometimes in static postures. 

4. The 18 employees (78.3%) had to do repetitive tasks very often and 3 employees 

(14.3%) only sometimes. 

5. 65.2% often lift objects manually and 34.8% sometimes need to lift objects. 

6. The most loaded body parts were arms (27%), the neck-shoulder area (23%), legs 

(22%) and the back (20%). Out of 23 participants 39.1% does not do sports, 21,7% 

do it rarely (2-3 times per year) and 39.1% do it sometimes (2-3 per month). None 

of the workers do sports often (2-3 per week). 

7. A correlation between the BMI and exhaustion (p=0.045) was found, which shows 

that the employees with a higher BMI value are more likely to become exhausted. 

8. With the Spearman’s correlation it was found out that if the employee’s back is 

loaded, then there’s a bigger load on the neck-shoulder area (p=0,020, r=0,481). 
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9. With the Anova test it was found out that there is a correlation between the length 

of service of an employee and the occurence of pain in the elbow area and in the 

pelvis area (accordingly p=0.018 and p=0.014). 

10. The measured air temperature in the working rooms was within the allowed range 

(21.5...23.9 °C). However, the working rooms may be cool during the cold weather 

periods.  Since the peeling room is connected to storerooms via doors, then the air 

is cooler than in the other rooms. 

11. The values of the relative humidity were within the allowed range (27,7...69,9%). 

The fermentation room had the highest relative humidity while the press-grates 

were washed with hot water (69.9%). In the food processing and packing room the 

humidity was within the approved range, although much vapour was released. 

12. The values of air velocity were low (0.03...0.08 m/s). It was a bit higher in the 

peeling room where storeroom doors were opened (0.06...0.08 m/s). The air 

velocity in the processing and packing room was low (0.03...0.05 m/s). 

13. The lighting in the processing rooms was in accordance with the standard EVS-EN 

12464-1: 2011 and it is good enough for working (168...540 lx). 

14. The noise during the measurement did not exceed the allowed value, which is 85 

dB (A) (Töötervishoiu ja... 2007, § 3).  The noise in the working rooms was in the 

range of 65,3...82,8 dB (A). 

15. The pulse of three female employees of the production department was measured 

on three workdays. The work difficulty level changed from easy to difficult in 

accordance with the changes in pulse. 

16. The pulse rates of three people remained in the range of 41...136 bpm. 

17. The summarized work load of the employees according to the average pulse rate 

was between 100...148 W and according to the highest pulse rate between 200...295 

W. 

18. Energy, which is directly consumed with work, was according to the average pulse 

rate an the highest pulse rate between 29...73 W and 135...224 W respectively. 

19. The work was easier and the pulse rate was at its lowest while peeling the raw 

materials.  The work was harder and the pulse rate was at its highest while working 

with machines in the processing and packing rooms. 

 

Suggestions according to the research: 

1. To use respective aid instruments in order to lift objects (rocla) 
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2. To decrease static postures and repetitive tasks by obtaining the respective 

technology and giving the employees the possibility to sit and stand periodically 

while working. 

3. Carry out further training for the employees, where they can learn the correct work 

techniques and postures. In addition to that, during breaks it is important to do 

relaxing excercises for strained and exhausted body parts and to keep oneself 

hydrated (especially during the hot Summer period). 

4. Motivate the employees to do sports by offering compensation for this purpose. 

5. It is recommended to do repeated measuring of physical risk factors in the case of 

extreme outdoor temperatures. 
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Lisa 1. Ankeetküsimustiku vorm 
 

 

Lugupeetud töötaja! 

 

Olen Kaidy Muhel, Eesti Maaülikooli ergonoomika magistriõppe teise kursuse üliõpilane. 

Viin läbi Teie ettevõttes oma lõputööd. Minu magistritöö eesmärgiks on hinnata 

töökeskkonna ohutegureid, selgitada välja enamkoormatud kehapiirkonnad ning luu- 

lihaskonna probleemid tootmistöötajail ja mõõta töötajate energeetilist koormatust. 

Küsitletud töötajate hulgast moodustatakse vabatahtlikkuse alusel uuritavate grupp, kelle 

hulgas viiakse läbi energeetilise koormatuse mõõtmine. Tööpäeva alguses pannakse töötaja 

südamepiirkonda pulsivöö ja vasakule käele pulsikell, mis salvestab südame löögisagedust 

terve päeva vältel. Tulemused sisestatakse uurija andmebaasi ja analüüsitakse grupi 

tasemel. Küsitluse vastuseid ja mõõtmistulemusi ning isiku- ja terviseandmeid 

kolmandatele isikutele ei avalikustata. Avaldamisele kuuluvad uurimistöö tulemused vaid 

rühma tasemel ja statistiliselt töödeldud kujul. Ettevõtte ja isikuandmed jäävad 

anonüümseks. 

 

Küsimustikule ausalt vastates ning energeetilise koormatuse uurimuses osalemises 

nõustumisega annate väga suure panuse minu magistritöö valmimisele. Küsimuste 

tekkimisel võib minuga ühendust võtta meiliaadressil: kaidy.muhel@gmail.com. 

 

1. ÜLDANDMED 

1.1. Teie sugu □1 naine  □2 mees   1.2. Teie vanus ……….. aastat 

1.3. Teie kaal?............kg              1.4. Teie pikkus? ................cm 

1.5. Teie keskmine töökoormus päevas? …….. tundi 

1.6. Keskmine tööstaaž antud ametis? …………… aastat 

1.7. Osakond: □1 pakkimine;  □2 etikettimine; □3 autoklaavimine;  □4 muu 

............................. 

 

2. TEIE TÖÖ 

2.1. Kas Teie töö juures esineb sundasendeid? □1 ei esine; □2 mõnikord; □3 sageli 

Kui esineb, siis millise tööprotsessi juures?…………………………………………… 

mailto:kaidy.muhel@gmail.com
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2.2. Kas Teie töö juures esineb korduvliigutusi? □1 ei esine; □2 mõnikord; □3 sageli 

Kui esineb, siis millise tööprotsessi juures?…………………………………………… 

2.3. Kas Teil tuleb tõsta raskusi (>5 kg) või liigutada neid ühest kohast teise? 

□1 ei, mitte kunagi; □2 jah, mõnikord; □3 jah, pidevalt 

2.4. Millised kehaosad on Teil kõige enam koormatud? □1 selg;  □2 puusad;  □3 jalad;  

□4 kaela-õlapiirkond;  □5 käed;  □6 muu..................................... 

2.5. Kas Teid on ergonoomika alaselt juhendatud ? □1 ei;  □2 jah 

2.6. Kas Te tegelete regulaarselt spordiga? □1 ei;  □2 harva (2-3 korda aastas);  □3 jah, 

mõnikord (2-3 korda kuus); □4 jah, sageli (2-3 korda nädalas) 

 

3. TEIE TERVIS 

 

3.1. Kas Teil on viimase 6 kuu jooksul esinenud järgnevaid sümptomeid? 

 

Sümptom Ei esine Kord kuus või 

harvem 

Peaaegu iga 

nädal 

Peaaegu iga 

päev 

Väsimus 

 

□ □ □ □ 

Pearinglus 

 

□ □ □ □ 

Peavalu 

 

□ □ □ □ 

Iiveldus 

 

□ □ □ □ 

Nahapunetus, sügelus 

 

□ □ □ □ 

Allergia 

 

□ □ □ □ 

Silmade 

ärritusnähud/väsimus 

□ □ □ □ 

Nägemise halvenemine 

 

□ □ □ □ 

Hingamisteede 

ärritusnähud  

□ □ □ □ 

Külmetushaigused 

 

□ □ □ □ 

Valud kaela-õla 

piirkonnas 

□ □ □ □ 

Valud küünarvarre 

piirkonnas 

□ □ □ □ 

Valud randme 

piirkonnas 

□ □ □ □ 

Surin sõrmedes 

 

□ □ □ □ 

Jõudluse langus kätes 

 

□ □ □ □ 
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Alaseljavalud 

 

□ □ □ □ 

Valud puusa piirkonnas 

 

□ □ □ □ 

Valud põlveliigeses 

 

□ □ □ □ 

Valud hüppeliigeses 

 

□ □ □ □ 

Surin varvastes 

 

□ □ □ □ 

Jalgade väsimus 

 

□ □ □ □ 

Valud/pisted südame 

piirkonnas 

□ □ □ □ 

Kõrvetised/ valud 

ülakõhus 

□ □ □ □ 

Stress 

 

□ □ □ □ 

Unehäired 

 

□ □ □ □ 

Depressioon 

 

□ □ □ □ 

Isutus/liigsöömine 

 

□ □ □ □ 

Kuulmislangus 

 

□ □ □ □ 

Tinnitus (vilin, kohin 

kõrvades, mis on tajutav 

vaikuses olles) 

□ □ □ □ 

Muu............................. 

 

□ □ □ □ 

 

4. Kas Teil on ettepanekuid töö paremaks korraldamiseks? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………… 

 

5. Kas Te olete nõus osalema energeetilise koormatuse uuringutes seoses küsitluse 

läbiviija lõputööga? □1 jah;  □2 ei 

 

 

Kui jah, siis lisage palun oma nimi ja kontakttelefon 

 

………………………………………………………………….. 

 

 

Suur tänu panuse eest minu magistritöö valmimisel ja küsimustikule vastamise eest!  
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Lisa 2. Töödeldud ankeetküsimustik 
 

1. ÜLDANDMED 

1.1. Teie sugu 95,7% naine  4,3% mees   1.2. Keskmine vanus 42,3 aastat 

1.3. Keskmine kaal 76,8 kg           1.4. Keskmine pikkus 165,2 cm 

1.5. Keskmine töökoormus päevas 7,95 tundi 

1.6. Teie tööstaaž antud ametis 12 aastat 

1.7. Osakond: 87% pakkimine;  17% etikettimine; 0% autoklaavimine;  0% muu  

 

2. TEIE TÖÖ 

2.1. Kas Teie töö juures esineb sundasendeid? 0% ei esine; 40,9% mõnikord; 59,1% sageli 

Kui esineb, siis millise tööprotsessi juures? Pakkimine (9), koorimine (8), pesuruum (3) 

2.2. Kas Teie töö juures esineb korduvliigutusi? 0% ei esine; 14,3% mõnikord; 78,3% 

sageli 

Kui esineb, siis millise tööprotsessi juures? Pakkimine (5), koorimine (4), pakkide tõstmine 

ja alustele ladumine (3), järelkontroll (2), pesuruum (1), raskuste tõstmine (1) 

2.3. Kas Teil tuleb tõsta raskusi (>5 kg) või liigutada neid ühest kohast teise? 

0% ei, mitte kunagi; 34,8% jah, mõnikord; 65,2%  jah, pidevalt 

2.4. Millised kehaosad on Teil kõige enam koormatud? 20% selg;  7% puusad;  22% jalad;  

23%  kaela-õlapiirkond;  27% käed;  1% pea 

2.5. Kas Teid on ergonoomika alaselt juhendatud ? 40,0% ei;  60,0% jah 

2.6. Kas Te tegelete regulaarselt spordiga? 39,1% ei;  21,7% harva (2-3 korda aastas);  

39,1% jah, mõnikord (2-3 korda kuus); 0% jah, sageli (2-3 korda nädalas) 

 

3. TEIE TERVIS 

 

3.1. Kas Teil on viimase 6 kuu jooksul esinenud järgnevaid sümptomeid (vastajate % ja 

arv)? 
Sümptom  Ei esine Kord kuus või 

harvem 

Peaaegu iga 

nädal 

Peaaegu iga 

päev 

Väsimus (n=23) - 8,7 (2) 43,5 (10)  47,8 (11) 

Pearinglus (n=22) 36,4 (8) 45,5 (10) 13,6 (3) 4,5 (1) 

Peavalu (n=23) 8,7 (2) 65,2 (15) 26,1 (6) - 

Iiveldus (n=21) 61,9 (13) 33,3 (7) 4,8 (1) - 

Nahapunetus, sügelus 

(n=22) 

50,0 (11) 45,0 (10) 4,5 (1) - 

Allergia (n=23) 60,9 (14) 26,1 (6) 8,7 (2) 4,3 (1) 

Silmade 21,7 (5) 26,1 (6) 39,1 (9) 13,0 (3) 
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ärritusnähud/väsimus 

(n=23) 

Nägemise halvenemine 

(n=19) 

52,6 (10) 42,1 (8) - 5,3 (1) 

Hingamisteede 

ärritusnähud (n=20) 

45,0 (9) 35,0 (7) 20,0 (4) - 

Külmetushaigused 

(n=22) 

22,7 (5) 77,3 (17) - - 

Valud kaela-õla 

piirkonnas (n=23) 

4,3 (1) 47,8 (11) 34,8 (8) 13,0 (3) 

Valud küünarvarre 

piirkonnas (n=21) 

52,4 (11) 23,8 (5) 19,0 (4) 4,8 (1) 

Valud randme 

piirkonnas (n=22) 

9,1 (2) 54,5 (12) 17,4 (4) 17,4 (4) 

Surin sõrmedes (n=22) 22,7 (5) 40,9 (9) 18,2 (4) 18,2 (4) 

Jõudluse langus kätes 

(n=20) 

25,0 (5) 40,0 (8) 15,0 (3) 20,0 (4) 

Alaseljavalud (n=23) 17,4 (4) 30,4 (7) 39,1 (9) 13,0 (3) 

Valud puusa piirkonnas 

(n=22) 

54,5 (12) 27,3 (6) 13,6 (3) 4,5 (1) 

Valud põlveliigeses 

(n=21) 

23,8 (5) 38,1 (8) 14,3 (3) 23,8 (5) 

Valud hüppeliigeses 

(n=21) 

66,7 (14) 19,0 (4) 4,8 (1) 9,5 (2) 

Surin varvastes (n=21) 66,7 (14) 9,5 (2) 4,8 (1) 19,0 (4) 

Jalgade väsimus (n=21) 4,8 (1) 14,3 (3) 33,3 (7) 47,6 (10) 

Valud/pisted südame 

piirkonnas (n=21) 

34,8 (8) 34,8 (8) 21,7 (5) - 

Kõrvetised/ valud 

ülakõhus (n=21) 

57,2 (12) 33,3 (7) - 9,5 (2) 

Stress (n=20) 40,0 (8) 20,0 (4) 35,0 (7) 5,0 (1) 

Unehäired (n=21) 38,1 (8) 38,1 (8) 14,3 (3) 9,5 (2) 

Depressioon (n=20) 65,0 (13) 20,0 (4) 15,0 (3) - 

Isutus/liigsöömine 

(n=20) 

70 (14) 25 (5) - 5,0 (1) 

Kuulmislangus (n=21) 57,1 (12) 38,1 (8) - 4,8 (1) 

Tinnitus (vilin, kohin 

kõrvades, mis on tajutav 

vaikuses olles) (n=21) 

71,4 (15) 14,3 (3) 9,5 (2) 4,8 (1) 

Muu: puusa-

liigesevalud (n=1) 

- - 100 (1) - 

 

4. Kas Teil on ettepanekuid töö paremaks korraldamiseks? 

Töölisi rakendada tihedamalt eelnevatel töölõikudel (tööd on erinevate raskusastmetega). 

Töövahendite töökorda seadmine ("roklad" - tõstukid). 

Etikettide tellija töö tõhustamine. 

5. Kas Te olete nõus osalema energeetilise koormatuse uuringutes seoses küsitluse 

läbiviija lõputööga? 43% jah;  57% ei 
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Lisa 3. Füüsikaliste ohutegurite parameetrite väärtuste mõõtmine 

 

Esimese päeva mõõtmised 
 

Õhutemperatuur, °C 

 

Fermenteerimisruum 
   Mõõdetud kell 7:00 
     1x  2x 3x 

1.       mõõtekoht 20,5 20,6 20,7 

2.      mõõtekoht 21,8 21,8 21,8 

3.      mõõtekoht 22 22 22 

4.      mõõtekoht 22,4 22,3 22,4 

5.      mõõtekoht 22,5 22,5 22,45 

1x, 2x, 3x – vastavalt esimene, teine ja kolmas mõõtetulemus 

 

Tihendusrestide pesemine 

fermenteerimisruumis 
   Mõõdetud kell 9:00 
  

 

  1x  2x 3x 

1.       mõõtkoht 21,6 21,7 21,6 

2.      mõõtekoht 21,5 21,6 21,6 

3.      mõõtekoht 21,7 21,7 21,7 

4.      mõõtekoht 21,8 21,7 21,8 

5.      mõõtekoht 21,8 21,8 21,8 

 

Koorimisruum 

  Mõõdetud kell 10:00 

  

 

  1x  2x 3x 

1.       mõõtkoht 22,1 22,1 22,1 

2.      mõõtekoht 22,6 22,6 22,6 

3.      mõõtekoht 22,8 22,9 22,9 

4.      mõõtekoht 22,7 22,8 22,7 

5.      mõõtekoht 22,8 22,8 22,8 

 

Koorimisruum 
   Mõõdetud kell 13:00 
  

 

  1x  2x 3x 

1.       mõõtkoht 21,9 22 22 

2.      mõõtekoht 22,3 22,4 22,4 

3.      mõõtekoht 22,5 22,5 22,5 

4.      mõõtekoht 22,5 22,5 22,5 

5.      mõõtekoht 22,6 22,5 22,6 
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Õhu suhteline niiskus, % 

 

Fermenteerimisruum 

   Mõõdetud kell 7.00 

     1x  2x 3x 

1.       mõõtkoht 50,4 46,7 47,7 

2.      mõõtekoht 42,3 42,3 43 

3.      mõõtekoht 56,5 55,3 54,4 

4.      mõõtekoht 56,1 59,3 61,1 

5.      mõõtekoht 67 66,6 66,8 

 

Fermenteerimisruumis tihendusrestide 

pesemisel 
   Mõõdetud kell 9:00 
     1x  2x 3x 

1.       mõõtkoht 55 54,4 54,2 

2.      mõõtekoht 63,6 67,4 65,3 

3.      mõõtekoht 83,2 85,1 83,7 

4.      mõõtekoht 77 74,7 74,5 

5.      mõõtekoht 68,8 68,7 68,8 

 

Koorimisruum 
   Mõõdetud kell 10:00 
     1x  2x 3x 

1.       mõõtkoht 36 36,7 37,5 

2.      mõõtekoht 31,7 30,6 30,8 

3.      mõõtekoht 46,3 46,6 45,3 

4.      mõõtekoht 47,6 50,3 51,9 

5.      mõõtekoht 49,1 49,6 49,6 

 

Koorimisruum 

   Mõõdetud kell 13:00 

     1x  2x 3x 

1.       mõõtkoht 43,4 46,9 46,4 

2.      mõõtekoht 34,7 35 37 

3.      mõõtekoht 34,9 37,1 37,6 

4.      mõõtekoht 37,1 37,8 37,8 

5.      mõõtekoht 45,3 44,8 46,5 
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Õhu liikumiskiirus, m/s 

 

Fermenteerimisruum 

         Mõõdetud kell 7:00 

           Üles-alla Paremalt-vasakule Eest-taha 

  1x 2x 3x 1x 2x 3x 1x 2x 3x 

1.      mõõtkoht 0,04 0,02 0,03 0,01 0 0 0 0,01 0,02 

2.      mõõtekoht 0,01 0,02 0,01 0 0 0 0,01 0 0,01 

3.      mõõtekoht 0,04 0,03 0,05 0,03 0,02 0,03 0,07 0,09 0,04 

4.      mõõtekoht 0,03 0,01 0,02 0,03 0,05 0,04 0,05 0 0,03 

5.      mõõtekoht 0,02 0,03 0,05 0,03 0,04 0,07 0,06 0,04 0,04 

 

Fermenteerimisruumis 

tihendusrestide pesemisel 
         Mõõdetud kell 9:00 
           Üles-alla Paremalt-vasakule Eest-taha 

  1x 2x 3x 1x 2x 3x 1x 2x 3x 

1.      mõõtkoht 0,03 0,02 0,04 0,01 0 0,01 0,06 0,03 0,01 

2.      mõõtekoht 0,03 0,04 0,02 0,01 0,04 0,03 0,04 0,05 0,07 

3.      mõõtekoht 0,03 0,01 0,04 0,04 0,03 0,04 0,02 0,01 0,02 

4.      mõõtekoht 0,01 0 0,01 0,03 0,05 0 0,01 0,01 0,03 

5.      mõõtekoht 0,09 0,06 0,01 0,05 0,03 0,02 0,02 0 0,01 
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Koorimisruum 
         Mõõdetud kell 10:00 
           Üles-alla Paremalt-vasakule Eest-taha 

  1x 2x 3x 1x 2x 3x 1x 2x 3x 

1.      mõõtkoht 0,07 0,01 0,03 0,01 0,03 0,01 0,01 0 0,01 

2.      mõõtekoht 0,05 0,14 0,09 0,02 0,01 0,02 0,03 0,05 0,04 

3.      mõõtekoht 0,02 0,04 0,03 0,02 0,03 0,03 0,05 0,03 0,03 

4.      mõõtekoht 0,02 0,03 0,05 0,03 0,02 0,04 0,01 0,02 0,03 

5.      mõõtekoht 0,01 0,02 0,01 0,12 0,15 0,13 0 0,01 0 

 

 

Koorimisruum 
         Mõõdetud kell 13:00 
           Üles-alla Paremalt-vasakule Eest-taha 

  1x 2x 3x 1x 2x 3x 1x 2x 3x 

1.      mõõtkoht 0,03 0,02 0,02 0,11 0,13 0,12 0,04 0,02 0,01 

2.      mõõtekoht 0,04 0,05 0,04 0,01 0 0,02 0,16 0,18 0,15 

3.      mõõtekoht 0,07 0,04 0,03 0,16 0,09 0,11 0,02 0,01 0,05 

4.      mõõtekoht 0,02 0,03 0,04 0,04 0,12 0,07 0,02 0,05 0,03 

5.      mõõtekoht 0,01 0,03 0,01 0,06 0,08 0,07 0,05 0,01 0,04 
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Müratase, dB(A) 

 

Fermenteerimisruum 

   Mõõdetud kell 7:00 

     1x  2x 3x 

1.       mõõtkoht 65,6 61,8 60,6 

2.      mõõtekoht 65,1 64,9 67,4 

3.      mõõtekoht 63,9 65,6 61,1 

4.      mõõtekoht 67,6 68,5 70,1 

5.      mõõtekoht 62,3 68,4 66,7 

 

Fermenteerimisruumis 

tihendusrestide pesemisel 
   Mõõdetud kell 9:00 
     1x  2x 3x 

1.       mõõtkoht 69,3 73,7 69,7 

2.      mõõtekoht 70,4 68,8 70,7 

3.      mõõtekoht 67 69,5 70 

4.      mõõtekoht 69 68,1 68,4 

5.      mõõtekoht 68,9 65,5 67,7 

 

Koorimisruum 
   Mõõdetud kell 10:00 
     1x  2x 3x 

1.       mõõtkoht 73,3 74,7 73,5 

2.      mõõtekoht 73 74 78,2 

3.      mõõtekoht 66,4 74,2 82,2 

4.      mõõtekoht 68,5 69,1 74,4 

5.      mõõtekoht 68 72,2 66,8 

 

Koorimisruum 
   Mõõdetud kell 13:00 
     1x  2x 3x 

1.       mõõtkoht 71 69,8 69,2 

2.      mõõtekoht 66,7 67,7 66,6 

3.      mõõtekoht 65,5 64,9 61,9 

4.      mõõtekoht 64,5 65,9 71 

5.      mõõtekoht 62,7 63,5 70 

 

 

 

 

 



80 
 

Teise päeva mõõtmised 

 

Õhutemperatuur, °C 

 

Koorimisruum 

   mõõdetud kell 7:30 

  

 

  1x  2x 3x 

1.       mõõtkoht 21,6 21,6 21,6 

2.      mõõtekoht 21,8 21,9 21,8 

3.      mõõtekoht 21,6 21,5 21,5 

4.      mõõtekoht 21,4 21,4 21,4 

5.      mõõtekoht 21,4 21,5 21,5 

 

Koorimisruum 
   mõõdetud kell 10:00 
  

 

  1x  2x 3x 

1.       mõõtkoht 21,1 21,2 21,3 

2.      mõõtekoht 21,8 21,9 21,9 

3.      mõõtekoht 22 22,1 22,1 

4.      mõõtekoht 22,3 22,4 22,4 

5.      mõõtekoht 22,5 22,6 22,5 

 

Koorimisruum 
   mõõdetud kell 12:30 
  

 

  1x  2x 3x 

1.       mõõtkoht 21,3 21,4 21,5 

2.      mõõtekoht 21,7 21,8 21,8 

3.      mõõtekoht 21,7 21,7 21,7 

4.      mõõtekoht 21,7 21,7 21,7 

5.      mõõtekoht 21,8 21,9 21,8 

 

Koorimisruum 
   mõõdetud kell 14:30 
  

 

  1x  2x 3x 

1.       mõõtkoht 21,1 21,2 21,2 

2.      mõõtekoht 21,5 21,6 21,5 

3.      mõõtekoht 22 22,1 22 

4.      mõõtekoht 22 22 22 

5.      mõõtekoht 22,2 22,2 22,2 
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Õhu suhteline niiskus, % 

 

Koorimisruum 

   mõõdetud kell 7:30 

     1x  2x 3x 

1.       mõõtkoht 27,1 26,5 26,7 

2.      mõõtekoht 26,3 26,5 26,5 

3.      mõõtekoht 26,8 27,1 27,8 

4.      mõõtekoht 28,6 28,1 28,2 

5.      mõõtekoht 28,6 30 30,9 

 

Koorimisruum 
   mõõdetud kell 10:00 
     1x  2x 3x 

1.       mõõtkoht 40,5 40,2 39,8 

2.      mõõtekoht 42,5 40,8 38,9 

3.      mõõtekoht 41,8 41,6 45,9 

4.      mõõtekoht 38,7 40,4 39,3 

5.      mõõtekoht 47,2 48,5 50 

 

Koorimisruum 
   mõõdetud kell 12:30 
     1x  2x 3x 

1.       mõõtkoht 44,3 41,9 44,9 

2.      mõõtekoht 37,9 42,7 43,8 

3.      mõõtekoht 42,2 39,4 43,1 

4.      mõõtekoht 36,9 38,4 43,5 

5.      mõõtekoht 38,2 39,3 40,5 

 

Koorimisruum 
   mõõdetud kell 14:30 
     1x  2x 3x 

1.       mõõtkoht 43,3 43,5 42,7 

2.      mõõtekoht 39 36,8 37,7 

3.      mõõtekoht 37,2 37,4 36,9 

4.      mõõtekoht 36,8 36,9 39,2 

5.      mõõtekoht 42,6 43,1 41,6 
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Õhu liikumiskiirus, m/s 

 

Koorimisruum  

         mõõdetud kell 7:30 

           Üles-alla Paremalt-vasakule Eest-taha 

  1x 2x 3x 1x 2x 3x 1x 2x 3x 

1.      mõõtkoht 0,05 0,06 0,04 0,14 0,22 0,18 0,03 0,02 0,05 

2.      mõõtekoht 0,06 0,08 0,07 0,02 0,01 0,01 0,03 0,04 0,06 

3.      mõõtekoht 0,04 0,05 0,02 0,18 0,23 0,2 0,03 0,04 0,03 

4.      mõõtekoht 0,03 0,03 0,02 0,12 0,13 0,16 0,03 0,02 0,02 

5.      mõõtekoht 0,02 0,04 0,03 0,04 0,03 0,01 0,04 0,03 0,02 

 

Koorimisruum 
         mõõdetud kell 10:00 
           Üles-alla Paremalt-vasakule Eest-taha 

  1x 2x 3x 1x 2x 3x 1x 2x 3x 

1.      mõõtkoht 0,12 0,13 0,19 0,02 0 0,01 0,01 0 0,01 

2.      mõõtekoht 0,02 0,01 0,02 0,02 0,04 0,03 0,02 0,01 0,02 

3.      mõõtekoht 0,04 0,01 0,05 0,02 0,01 0,09 0,01 0,03 0,02 

4.      mõõtekoht 0,1 0,07 0,15 0,09 0,05 0,14 0,02 0,05 0,06 

5.      mõõtekoht 0,02 0,01 0,02 0,01 0,01 0,01 0,02 0,03 0,02 
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Koorimisruum  
         mõõdetud kell 12.30 
           Üles-alla Paremalt-vasakule Eest-taha 

  1x 2x 3x 1x 2x 3x 1x 2x 3x 

1.      mõõtkoht 0,05 0,03 0,04 0,23 0,15 0,12 0,04 0,07 0,03 

2.      mõõtekoht 0,05 0,01 0,01 0,09 0,1 0,04 0,08 0,09 0,07 

3.      mõõtekoht 0,03 0,04 0,02 0,15 0,17 0,21 0,01 0,03 0,06 

4.      mõõtekoht 0,03 0,02 0,03 0,14 0,15 0,13 0,02 0,03 0,02 

5.      mõõtekoht 0,03 0,02 0,05 0,01 0,09 0,12 0,04 0,05 0,02 

 

Koorimisruum 
         mõõdetud kell 14:30 
           Üles-alla Paremalt-vasakule Eest-taha 

  1x 2x 3x 1x 2x 3x 1x 2x 3x 

1.      mõõtkoht 0,04 0,02 0,03 0,03 0,01 0,06 0,04 0,04 0,03 

2.      mõõtekoht 0,07 0,09 0,11 0 0,01 0,07 0,02 0,08 0,12 

3.      mõõtekoht 0,02 0,01 0,02 0,14 0,15 0,13 0,01 0,01 0 

4.      mõõtekoht 0,03 0,05 0,04 0,17 0,22 0,19 0,08 0,06 0,05 

5.      mõõtekoht 0,04 0,01 0,01 0,1 0,13 0,08 0,02 0,01 0,01 
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Müratase, dB(A) 

 

Koorimisruum 

   mõõdetud kell 7:30 

     1x  2x 3x 

1.       mõõtkoht 71,3 70,2 75,5 

2.      mõõtekoht 75,3 77,2 73,3 

3.      mõõtekoht 72,5 73 75,4 

4.      mõõtekoht 73,6 72,4 72,3 

5.      mõõtekoht 69,9 71,3 70,8 

 

Koorimisruum 
   mõõdetud kell 10:00 
     1x  2x 3x 

1.       mõõtkoht 75,7 77,1 74,4 

2.      mõõtekoht 74 70 68,9 

3.      mõõtekoht 69 75,5 72 

4.      mõõtekoht 73,7 75,9 78,9 

5.      mõõtekoht 72 74,5 70,9 

 

Koorimisruum 
   mõõdetud kell 12:30 
     1x  2x 3x 

1.       mõõtkoht 70,4 68,8 74,8 

2.      mõõtekoht 67,8 68,6 68,7 

3.      mõõtekoht 67,8 75,3 68,2 

4.      mõõtekoht 70,5 71,2 68,3 

5.      mõõtekoht 68,5 69,4 67,3 

 

Koorimisruum 
   mõõdetud kell 14:30 
     1x  2x 3x 

1.       mõõtkoht 72,3 73,2 71,9 

2.      mõõtekoht 81,3 71,1 73,4 

3.      mõõtekoht 75,4 69 72,2 

4.      mõõtekoht 74,5 75,2 75,9 

5.      mõõtekoht 73,3 71,8 72,5 
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Kolmanda päeva mõõtmised 

 

Temperatuur, °C 

 

Toodete valmistamise ja pakkimise 

ruum 

   mõõdetud kell 7:15 

  

 

  1x  2x 3x 

1.       mõõtkoht 22,4 22,5 22,6 

2.      mõõtekoht 23,6 23,6 23,6 

3.      mõõtekoht 23,8 23,9 23,9 

4.      mõõtekoht 24,4 24,4 24,4 

5.      mõõtekoht 24,3 24,3 24,3 

 

Toodete valmistamise ja pakkimise 

ruum 
   mõõdetud kell 9:30 
  

 

  1x  2x 3x 

1.       mõõtkoht 23,3 23,3 23,3 

2.      mõõtekoht 23,5 23,5 23,5 

3.      mõõtekoht 23,8 23,8 23,8 

4.      mõõtekoht 23,9 23,9 23,9 

5.      mõõtekoht 23,9 24 24 

 

Toodete valmistamise ja pakkimise ruum 

  mõõdetud kell 12:00 

  

 

  1x  2x 3x 

1.       mõõtkoht 23,5 23,5 23,6 

2.      mõõtekoht 23,7 23,8 23,8 

3.      mõõtekoht 23,9 24 24 

4.      mõõtekoht 24 23,9 24 

5.      mõõtekoht 24,1 24,1 24,2 

 

Koorimisruum 
  

mõõdetud kell 14:00 

  

 

  1x  2x 3x 

1.       mõõtkoht 23,5 23,5 23,5 

2.      mõõtekoht 23 23,1 23,1 

3.      mõõtekoht 22,8 22,8 22,8 

4.      mõõtekoht 22,7 22,7 22,7 

5.      mõõtekoht 22,7 22,7 22,7 
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Õhu suhteline niiskus, % 

 

Toodete valmistamise ja pakkimise ruum 

  mõõdetud kell 7:15 

     1x  2x 3x 

1.       mõõtkoht 37,5 36,7 37,8 

2.      mõõtekoht 35,7 36,6 36,8 

3.      mõõtekoht 37,4 39,9 41 

4.      mõõtekoht 43,6 42,5 41,6 

5.      mõõtekoht 38,7 38,1 37,6 

 

Toodete valmistamise ja pakkimise ruum 
  mõõdetud kell 9:30 

     1x  2x 3x 

1.       mõõtkoht 40,1 38,4 40,2 

2.      mõõtekoht 43 43,7 44,1 

3.      mõõtekoht 37,4 39 39,3 

4.      mõõtekoht 42,9 43,4 46,7 

5.      mõõtekoht 41,2 38,8 41,1 

 

Toodete valmistamise ja pakkimise ruum 
  mõõdetud kell12:00 

     1x  2x 3x 

1.       mõõtkoht 44,1 45,7 44,8 

2.      mõõtekoht 49,1 50 52,2 

3.      mõõtekoht 38,6 42 41 

4.      mõõtekoht 45,1 45,8 45,5 

5.      mõõtekoht 48 47,4 50 

 

Koorimisruum 
  mõõdetud kell 14:00 

     1x  2x 3x 

1.       mõõtkoht 44,1 44,7 45,2 

2.      mõõtekoht 44,5 44,5 45,7 

3.      mõõtekoht 44,6 43,8 43,9 

4.      mõõtekoht 43,8 44,4 44,2 

5.      mõõtekoht 46,4 47,2 48,8 
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Õhu liikumiskiirus, m/s 

 

Toodete valmistamise ja pakkimise 

ruum 

        mõõdetud kell 7:15 

           Üles-alla Paremalt-vasakule Eest-taha 

  1x 2x 3x 1x 2x 3x 1x 2x 3x 

1.      mõõtkoht 0,04 0,03 0,04 0,01 0 0 0 0,01 0,03 

2.      mõõtekoht 0,01 0,03 0,05 0,04 0,11 0,06 0,02 0,01 0,01 

3.      mõõtekoht 0,09 0,02 0,01 0,07 0,08 0,12 0,1 0,03 0,07 

4.      mõõtekoht 0,04 0,05 0,03 0,17 0,19 0,15 0,02 0,03 0,02 

5.      mõõtekoht 0,03 0,04 0,02 0,12 0,15 0,14 0,06 0,04 0,05 

 

Toodete valmistamise ja pakkimise 

ruum 
        mõõdetud kell 9:30 

           Üles-alla Paremalt-vasakule Eest-taha 

  1x 2x 3x 1x 2x 3x 1x 2x 3x 

1.      mõõtkoht 0,11 0,08 0,05 0,02 0,03 0,02 0,03 0,04 0,02 

2.      mõõtekoht 0,02 0,01 0,03 0,04 0,03 0,01 0,05 0,04 0,06 

3.      mõõtekoht 0,07 0,11 0,09 0,08 0,03 0,01 0,03 0,02 0,01 

4.      mõõtekoht 0,03 0,02 0,03 0,07 0,09 0,03 0,02 0,01 0,02 

5.      mõõtekoht 0,02 0,04 0,09 0,05 0,06 0,05 0,03 0,01 0,02 
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Toodete valmistamise ja pakkimise 

ruum 
        mõõdetud kell 12:00 

           Üles-alla Paremalt-vasakule Eest-taha 

  1x 2x 3x 1x 2x 3x 1x 2x 3x 

1.      mõõtkoht 0,04 0,02 0,03 0 0,01 0 0,11 0,13 0,02 

2.      mõõtekoht 0,05 0,04 0,04 0,06 0,04 0,02 0,09 0,02 0,04 

3.      mõõtekoht 0,1 0,05 0,02 0,07 0,09 0,07 0,01 0 0,01 

4.      mõõtekoht 0,03 0,02 0,05 0,04 0,03 0,04 0,02 0,01 0,02 

5.      mõõtekoht 0,03 0,04 0,07 0,01 0,02 0,01 0,01 0 0,01 

 

Koorimisruum 
        mõõdetud kell 14:00 

           Üles-alla Paremalt-vasakule Eest-taha 

  1x 2x 3x 1x 2x 3x 1x 2x 3x 

1.      mõõtkoht 0,03 0,05 0,04 0,04 0,02 0,02 0,07 0,11 0,05 

2.      mõõtekoht 0,04 0,05 0,04 0,11 0,09 0,1 0,11 0,09 0,06 

3.      mõõtekoht 0,03 0,02 0,03 0,16 0,22 0,23 0,07 0,06 0,07 

4.      mõõtekoht 0,02 0,04 0,17 0,19 0,24 0,23 0,02 0,03 0,04 

5.      mõõtekoht 0,1 0,04 0,03 0,15 0,18 0,16 0,03 0,03 0,07 
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Müratase, dB(A) 

 

Toodete valmistamise ja pakkimise ruum 

  mõõdetud kell 7:15 

     1x  2x 3x 

1.       mõõtkoht 82,5 83,8 82,5 

2.      mõõtekoht 84 83,5 84,5 

3.      mõõtekoht 85,5 84 84,8 

4.      mõõtekoht 83,9 82,2 83,1 

5.      mõõtekoht 80 77,6 78,8 

 

Toodete valmistamise ja pakkimise ruum 
  mõõdetud kell 9:30 

     1x  2x 3x 

1.       mõõtkoht 79,1 78,3 77,7 

2.      mõõtekoht 84 83,5 83,7 

3.      mõõtekoht 83 83,7 85,9 

4.      mõõtekoht 85,3 84,4 90,2 

5.      mõõtekoht 80,9 82 81,5 

 

Toodete valmistamise ja pakkimise ruum 
  mõõdetud kell 12:00 

     1x  2x 3x 

1.       mõõtkoht 75,2 75,6 74,6 

2.      mõõtekoht 79,3 80 80,3 

3.      mõõtekoht 84,7 83,5 85 

4.      mõõtekoht 82,4 81,9 82 

5.      mõõtekoht 76,7 77,4 75,7 

 

Koorimisruum 
  mõõdetud kell 14:00 

     1x  2x 3x 

1.       mõõtkoht 69,5 70,5 70,2 

2.      mõõtekoht 68 67,1 78 

3.      mõõtekoht 73,8 69,6 68 

4.      mõõtekoht 81 70,6 85,1 

5.      mõõtekoht 83 85,5 73,3 
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Valgustatus, lx 
 

  1.      mõõtepunkt 2.      mõõtepunkt 3.      mõõtepunkt 4.      mõõtepunkt 5.      mõõtepunkt 

  1x 2x 3x 1x 2x 3x 1x 2x 3x 1x 2x 3x 1x 2x 3x 

Fermenteerimislaud 175 177 173 202 204 199 163 160 161 149 148 147 154 152 153 

Koorimisliin  458 464 461 489 498 482 428 495 532 511 509 508 535 537 524 

Pakkimisliin 487 442 432 337 336 338 345 372 360 497 493 494 530 545 529 

Blanžaator 320 313 307 300 318 315 294 454 446 413 429 476 323 377 392 

Tooraine tükeldamine 590 554 550 487 504 500 562 590 627 606 595 588 457 444 460 

Toote valmistamine 434 448 441 443 444 445 433 430 423 465 459 471 423 416 422 
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Lihtlitsents lõputöö salvestamiseks ja üldsusele kättesaadavaks tegemiseks 

ning juhendaja(te) kinnitus lõputöö kaitsmisele lubamise kohta 

 

 

Mina, ______________________________________________________________________ 
                                                                  (autori nimi) 

 

sünniaeg ____________________, 

 

annan Eesti Maaülikoolile tasuta loa (lihtlitsentsi) enda loodud lõputöö  

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________, 

(lõputöö pealkiri) 

mille juhendaja on ___________________________________________________________, 
(juhendaja nimi) 

1.1. salvestamiseks säilitamise eesmärgil, 

1.2. digiarhiivi DSpace lisamiseks ja 

1.3. veebikeskkonnas üldsusele kättesaadavaks tegemiseks 

 

kuni autoriõiguse kehtivuse tähtaja lõppemiseni; 

 

2. olen teadlik, et punktis 1 nimetatud õigused jäävad alles ka autorile; 
 

3. kinnitan, et lihtlitsentsi andmisega ei rikuta teiste isikute intellektuaalomandi ega 

isikuandmete kaitse seadusest tulenevaid õigusi. 

 

 

Lõputöö autor           ______________________________  
                                                          (allkiri) 

 

Tartus, ___________________ 

                       (kuupäev) 

 

 

 

Juhendaja kinnitus lõputöö kaitsmisele lubamise kohta 

 

Luban lõputöö kaitsmisele. 

 

 

_______________________________________  _____________________ 

 (juhendaja nimi ja allkiri)  (kuupäev) 


