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Piimatööstusettevõtete töötajad puutuvad kokku nii raskuste käsitsi teisaldamise, 

korduvate liigutuste kui ka vaimse pingega. Sellest lähtuvalt on oluline hinnata töötajate 

töökoormust ning -korraldust. Käesoleva uurimistöö eesmärgiks oli välja selgitada 

piimatööstusettevõtte töökeskkonna ja tehtava töö mõju töötajale. Uurimus viidi läbi 

juustu tootmisele spetsialiseerunud 112 töötajaga ettevõtte tootmisosas. Tootmistöötajate 

seas viidi läbi ankeetküsitlus, milles said töötajad avaldada soovi edasises uurimuses 

osalemiseks. Töökeskkonna mõju hindamiseks teostati mikrokliima, valgustatuse ja 

mürataseme mõõtmised piimatööstusettevõtte tootmisosas. Edasisse uurimusse kaasati 

kaheksa naistöötajat, igast osakonnast (juustumeistrid, juustuvalmistajad, pakkijad ja 

kiletajad) kaks töötajat. Töötajatel määrati nii päevases kui ka õhtuses (öises) töövahetuses 

müomeetriga skeletilihaste elastsus, toonus ja jäikus töövahetuse alguses, keskel ja lõpus. 

Lisaks määrati töö raskusaste ja energeetiline koormatus südamelöökide sageduse alusel 

ja töövõime muutus töövahetuse vältel ning töökindluse parameetrid pakkijatel. 

Ankeetküsitlusest selgus, et töötajad puutuvad palju kokku korduvliigutuste (54,5%) ja 

raskuste käsitsi teisaldamisega (40,9%), igapäevaselt esineb alaselja- (18,2%), õla- 

(13,6%) ning kaelavalu (9,1%). Sisekliima mõõtmistulemuste alusel tuleb enim tegeleda 

töökohtade valgustatuse parendamisega ning pakkeosakonnas õhu liikumise kiiruse (1,95 

m/s) vähendamisega. Müotonomeetria tulemuste alusel on töötajate lihased pinges, enim 

on koormatud deltalihase (m. deltoideus) keskosa. Hinnates töö raskusastet selgus, et töö 

on kerge või keskmiselt raske, ent vaheldub raske ja väga raske tööga ning öine vahetus 

ei ole töötajatele koormavam kui päevane (p=0,21). Kogu töövahetuse vältel muutub 

töötajate töövõime, mida mõjutavad enim reageerimisaeg, mälumaht ja lihaste jõud. 

Pakkijatel esineb tõrketut tööd keskmiselt järjest 11 nädalat, millele järgneb taastumisaeg 

keskmiselt 16 päeva. Tulemuste alusel tuleb kaaluda töökorralduse muutmist, näiteks 

pikemate vahetustega töötajate kahevahetuseline tööaeg jaotada kolmeks vahetuseks.    

Märksõnad: juustu tootmine, sisekliima, müotonomeetria, töö raskusaste, töökindlus 
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Dairy industry employees are exposed to manual materials handling, repetitive 

movements and mental strain. Therefore it is important to assess workers workload and 

management. The aim of this study was to identify the impact of the work environment 

and work tasks to the employee in a dairy production company. The study was carried out 

in a cheese dairy with 112 production workers. A questionnaire survey was carried out 

among production workers where they could give their concent for participating in further 

study. To assess the impact of the work environment, microclimate, illumination and noise 

level measurements were carried out. Eight employees from four departments (cheese-

makers, cheese-producers, packers and employees who wrap cheese in plastic), two from 

each, were chosen to participate in further studies. Skeletal muscles frequency, decrement 

and stiffness were measured with myometer at the beginning, in the middle and at the end 

of the day and night (evening) shifts. The level of difficulty of work and energetic 

workload based on heart rate levels, work ability during shifts and work reliability among 

packers were also assessed. The results of the survey showed that employees are 

constantly exposed to repetitive movements (54,5%) and manual material handling 

(40,9%). On a daily basis the most frequent painful areas are lower back (18,2%), 

shoulders (13,6%) and neck (9,1%). According to the indoor climate measurement results, 

improving workstations illumination and lowering air velocity in packing department 

(1,95 m/s) must be dealt with. Myotonometry results showed that workers muscles are 

tense and the most exhausted muscle was the middle part of m. deltoideus. According to 

the heart rate assessment results work is light or moderate, alternating with heavy or very 

heavy work and heart rate levels during night shifts are not higher than day shifts (p=0,21). 

Work ability changes during the whole work shift are affected the most by response time, 

operative memory power and muscle strength. Work reliability showed that packers work 

an average of 11 weeks after what comes sick-leave which lasts an average of 16 days. 

According to the results of the study it is probable that reorganization of work must be 

considered, e.g. dividing two-shift system into three-shift system. 

Keywords: cheese production, indoor climate, myotonometry, difficulty of work, work 

reliability 
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SISSEJUHATUS 

 

Toiduainetööstusettevõtted kuuluvad Eestis kõige suurema ohuga ettevõtete hulka, mille 

töötajatel on tõenäosus saada mõni tööga seotud tervisekahjustus. 2015. aasta statistika 

näitab, et enim põhjustavad kutsehaigusi ja tööst põhjustatud haigestumisi füsioloogilised 

ohutegurid nagu korduvad stereotüüpsed liigutused ja üleväsimust põhjustavad sundasendid 

ja –liigutused, kuid endiselt on suur osakaal ka raskuste käsitsi teisaldamisel, kuigi võrreldes 

2014. aastaga on selle ohuteguri osakaal oluliselt vähenenud [1]. Selleks, et töötajad saaksid 

töötada tervena kuni pensionieani, tuleb nii tööprotsess kui ka –koht korraldada selliselt, et 

need ei kujutaks ohtu töötaja tervisele [2].  

Töötingimused mõjutavad töötaja tervist väga suurel määral ning võivad viia pikaajaliste 

terviseprobleemide ja kutsehaigusteni, seega on ettevõtte konkurentsivõime ja 

produktiivsuse tõstmise juures äärmiselt oluline efektiivne kontroll töökeskkonna üle. 

Põhilised töökeskkonna sisekliima faktorid, mis võivad töötajaid mõjutada, on müra, 

valgustatus ning mikrokliima  [3]. Lisaks töökeskkonnale ja füüsilisele tööle mõjutab töötaja 

töövõimelisust ka vaimne töö ning isiklikud probleemid nagu mured, konfliktid jne [4: 191-

193].  

Kuna piimatööstuses puutuvad töötajad väga suurel määral kokku nii raskuste käsitsi 

teisaldamise,  korduvate stereotüüpsete liigutuste kui ka vaimse pingega, on väga tähtis 

hinnata töökeskkonda ja –protsessi mõju töötajale nii füüsilisest kui ka vaimsest aspektist, 

et selgitada välja, kas töökoormus on töötajatele sobiv ning kas on vaja viia sisse 

töökorralduslikke muudatusi. 

Uurimistöö eesmärgiks oli välja selgitada piimatööstusettevõtte töökeskkonna ja tehtava töö 

mõju töötajale. 

Lähtuvalt seatud eesmärgist olid püstitatud järgmised ülesanded: 

1. Tutvuda teemaalase kirjandusega. 

2. Viia tootmistöötajate seas läbi ankeetküsitlus. 
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3. Viia läbi sisekliima (mikrokliima, valgustatus, müratase) mõõtmised 

piimatööstusettevõtte tootmisosas. 

4. Määrata töötajate skeletilihaste biomehaanilised omadused (elastsus, toonus, jäikus) 

päevase ja õhtuse töövahetuse alguses, keskel ja lõpus. 

5. Määrata südamelöökide sageduse alusel töötajate töö raskusaste ja energeetiline 

koormatus nii päevases kui ka õhtuses vahetuses. 

6. Määrata töötajate töövõime muutus nii päevase kui ka õhtuse töövahetuse vältel. 

7. Määrata töötajate töökindluse näitajad. 

8. Teha järeldusi ja anda soovitusi töö paremaks korraldamiseks.  

Töökeskkonna ja tehtava töö mõju hindamine töötajale on oluline, kuna sel moel on võimalik 

tuvastada probleemseid kohti ning võtta kasutusele meetmed, millega vähendada 

tervisekahjusid ja suurendada töö produktiivsust. Selleks, et saada võimalikult palju 

informatsiooni erinevate mõjude kohta, kasutati antud töös erinevaid meetodeid nagu 

ankeetküsitlus, töökeskkonna uurimine, müotonomeetria, töö raskusastme ja energeetilise 

koormatuse määramine ning töövõime ja töökindlusnäitajate arvutamine.   

Uurimistulemused on esitatud teaduskonverentsil: 

1. Šott, N., Reppo, B. Piimatööstusettevõtte töötaja töö raskusaste ja energeetiline 

koormatus. X magistrantide teaduskonverents „Inimene ja tehnoloogiad“ 21.04.2016 a. 

Tartu, EMÜ Tehnikainstituut. 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

 

 

 

1. KIRJANDUSE ÜLEVAADE 

 

1.1. Luu- ja lihaskonnaga seotud probleemid 

 

Toiduainetööstuses töötavatel inimestel on küllaltki suur risk haigestuda luu- ja lihaskonna 

haigustesse, kuna olulisel määral puututakse kokku jõu rakendamise, korduvliigutuste ja 

ebaloomulike kehaasenditega, mis on ohuteguriteks nii selja, kaela kui ka ülajäsemete 

vaevuste tekkeks. Lisaks nimetatud füüsikalistele ohuteguritele suurendab vaevuste tekke 

ohtu ka psühhosotsiaalsed ohutegurid [5: 358]. Juustutööstuses lisandub eelnimetatud 

riskifaktoritele mikrokliima, keskkonnatingimused ja raskuste käsitsi teisaldamine [6]. Tööst 

põhjustatud luu- ja lihaskonna vaevused arenevad enamasti välja tavapärastest liigutustest 

nagu tõstmine, jõuline haare või pigistus, mis ei ole üldiselt ohtlikud, aga muutuvad selleks 

olukordades, mil liigutust korratakse pidevalt ilma piisava taastumisajata või liiga kiiresti 

[7].  

Tõendeid sellest, et ka Eestis on endiselt suureks probleemiks suurest füüsilisest koormusest 

tingitud tervisekahjustused, annab Tööinspektsiooni 2015. aasta töökeskkonna ülevaade, 

milles on välja toodud, et 2015. aastal diagnoositi taas enam korduvatest stereotüüpsetest 

liigutustest ja valedest tööasenditest tingitud kutsehaigusi. Ka tööst põhjustatud 

haigestumiste viimaste aastate statistika näitab, et kõige enam mõjutavad töötajate tervist 

just füsioloogilised ohutegurid nagu raskuste käsitsi teisaldamine, korduvad stereotüüpsed 

liigutused ja üleväsimust põhjustavad sundasendid ja –liigutused. Kuigi võrreldes 2014. 

aastaga on raskuste käsitsi teisaldamise osakaal tööst põhjustatud haigestumiste tekkes 

oluliselt vähenenud, on see siiani kõrgel tasemel [1]. Joonisel 1.1 on toodud tööst 

põhjustatud haigestumiste peamised ohutegurid aastatel 2011 kuni 2015 [8]. Kuigi 

teadlikkus seoses tööga seotud lihas- ja luukonnahaiguste ja nende põhjuste osas on oluliselt 

tõusnud, ei ole võitlus probleemide vastu andnud tulemusi – tööga seotud lihas- ja 

luukonnahaigused siiski asuvad esimesel kohal tööst põhjustatud haigestumiste seas ning 

nende likvideerimine jääb prioriteetsetena päevakorda töötervishoiu ja tööohutuse 

valdkonnas [9]. Oluline on, et nii tööprotsess kui ka töökoht oleksid korraldatud selliselt, et 
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eelnimetatud vaevused oleksid ennetatud, ning et enamik töötajaid saaksid töötada 

tavapärase pensionieani [2]. 

 

 

Joonis 1.1. Tööst põhjustatud haigestumiste põhjused aastatel 2011-2015. Allikas: [8] 

 

Nagu Tööinspektsiooni 2015. aasta statistika näitab, on suurimateks tööst põhjustatud 

haigestumiste põhjusteks raskuste käsitsi teisaldamine ning korduvad stereotüüpsed 

liigutused [8]. Traditsioonilised juustu valmistamise meetodid nõuavad töötajalt suurt 

füüsilist pingutust sõltuvalt täidetavast tööülesandest, juustude massist, korduvliigutustest 

ning kehaasendist [10]. Korduv raskuste käsitsi teisaldamine võib olla oluliseks 

alaseljavalude tekke riskiks, kui teisaldamiseks kasutatakse valet kehaasendit ja teisaldatav 

raskus on liiga suur [11]. Raskuste käsitsi teisaldamise juures tuleb silmas pidada, et 

teisaldatav raskus ei tekitaks ülemäärast kurnatust ega vigastust – juhul kui koormus läheb 

liiga suureks, käivitab see inimeses reaktsiooni, mis viib kurnatuse ja/või kahjustuseni [12: 

9-12]. Joonisel 1.2 on kujutatud raskuste käsitsi teisaldamise süsteem, mis visualiseerib kõik 

süsteemi komponendid – töötaja, ülesanne ja keskkond – ning kirjeldab nende sõltuvust 

teineteisest. Näiteks, kindla teisaldamise sageduse ja tõstmiskõrguse juures, kui teisaldatava 

eseme mass muutub, muutub vastavalt ka tööjõudlus ning töötaja organismi vastureaktsioon 

[12: 9-12]. 
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Joonis 1.2. Raskuste käsitsi teisaldamise süsteem. Allikas: [12: 11, autori tõlge] 

 

Üheks kõige kulukamaks ülajäsemete luu-lihaskonna vaevuseks Ameerika Ühendriikides on 

randmekanali ehk karpaalkanali sündroom – ülajäseme perifeerne mononeuropaatia, mis on 

tingitud mediaannärvi (nervus medianus) kompressioonist, kui karpaalkanali suurus 

väheneb või tekib paistetus [13, 14].  Olulisteks riskifaktoriteks karpaalkanali sündroomi 

tekkel on ekstreemsed käte ja randmete asendid, tugeva jõu rakendamine ja korduvate 

liigutuste sooritamine, kusjuures viimast peetakse suuremaks riskiteguriks kui jõu 

rakendamist [15]. Karpaalkanali sündroomiga seotud arstiabile (enamasti kirurgilisele) 

kulub Ameerika Ühendriikides üle kahe miljardi dollari aastas. Meditsiinilistest kuludest 

veel kõrgemad on mittemeditsiinilised kulud – karpaalkanali sündroomi tõttu kaotatud 

tööpäevade arv on keskmiselt 27, mis on suurim kõikidest tööga seotud tervisekahjustustest, 

välja arvatud luumurrud [16]. 2011. aasta algusest novembri keskpaigani diagnoositi Eestis 

35 kutsehaigestumist, mis on seotud vähemalt osaliselt karpaalkanali sündroomiga [17]. 

Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuuri (OSHA) 2016-2017. aasta kampaania 

teemaks on tervislikud töökohad sõltumata east, mille eesmärgiks on edendada töötamise 

võimalusi nii, et terviseprobleemide ennetamine toimub kogu tööelu vältel, tagades 

tervisliku töötamise võimalused algusest lõpuni. Terviseprobleemid on levinuim põhjus, 
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miks lahkutakse töölt enne pensioniikka jõudmist ning lihas- ja luukonna vaevused on üheks 

olulisemaks invaliidsuspensionile jäämise põhjuseks. On leitud, et pikaajaliselt haiguslehele 

jäämine suurendab tõenäosust, et tööle enam ei naasta [18]. 

Taanis läbi viidud küsitlusuuringus leiti, et töötajad, kes on tööajal füüsiliselt aktiivsed, 

jäävad suurema tõenäosusega pikaaegsele haiguselehele kui töötajad, kes on vabal ajal 

füüsiliselt aktiivsed, kuna aktiivse eluviisi harrastamine vähendab seda ohtu. Sellest 

lähtuvalt peaksid töötajad, kelle tööülesanded nõuavad suurt füüsilist aktiivsust, harrastama 

aktiivset eluviisi ka tööst vabal ajal [19]. Ülevaateuuringust selgub, et töötajad, kelle tööaeg 

ületab 45-50 tundi nädalas, on füüsiliselt vähem aktiivsemad. Samuti esineb negatiivne seos 

ka tööstressi ja füüsilise aktiivsuse vahel – tööstressiga töötajad on füüsiliselt vähem 

aktiivsemad, kuid füüsiline aktiivsus on väga oluline vahend vähendamaks psüühilisi 

terviseriske (nt stressi) [20]. 

Tööga seotud lihas-luukonna probleeme on võimalik ennetada, kohandades töökoht töötajale 

sobivaks, mis aitab vähendada lihaskoormust, tõstab produktiivsust ning väldib tööga seotud 

lihas-luukonna haiguste teket. Ennetusprotsessis on oluline töökohtadel probleemide 

identifitseerimine, leidmaks üles probleemsed kohad, ning lahenduste leidmine, aga ka 

juhatusepoolne toetus, töötajate kaasamine, töötajate põhjalik juhendamine, varakult luu-

lihaskonna vaevuste sümptomitest teavitamine ning kontroll [21]. 

 

 

1.2. Töökeskkonna sisekliima 

 

Tervislike ja ohutute töökohtade loomine on aluseks toidutööstuse, eelkõige 

piimatööstusettevõtete eduks ning arenemiseks. Kuna töötingimused mõjutavad inimese 

tervist, võivad need lõpuks viia pikaajaliste terviseprobleemideni ja ka kutsehaigusteni, siis 

on efektiivne kontroll töökeskkonna üle äärmiselt oluline tõstmaks ettevõtte 

konkurentsivõimet ja produktiivsust [22]. Põhilised faktorid, mis määratlevad töö raskuse ja 

esinevad puudused, on töökeskkond, tööprotsessi toimimise viis ning vähene töötaja 

kaasatus [10]. Taneva ja kolleegide varasemas (2008) uurimuses leiti, et tüüpilised 

juustutööstuses esinevad sisekliima ohutegurid on liiga külm või soe õhutemperatuur, 

vähene valgustatus ja müra [23]. 
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Mikrokliima on olulisimaks töökeskkonna hindamise faktoriks, mis hõlmab enda alla õhu 

temperatuuri, suhtelise niiskuse ning liikumise kiiruse [22]. Mikrokliima mõju töötaja 

tervisele ja sellest sõltuvalt ka produktiivsusele ning füüsilistele ja intellektuaalsetele 

võimetele sõltub individuaalselt inimese kohanemisvõimest ning sellest lähtuvalt peab 

tööandja leidma lahenduse vähendada töötajale mõjuva mikrokliima negatiivset mõju [24: 

328]. Kui mikrokliima ei vasta normidele, võib see kaasa tuua erinevaid külmetushaigusi 

ning põhjustada krooniliste liigeshaiguste või nahaprobleemide ägenemist [25]. 

Õhutemperatuur mõjutab enim töötaja soojusmugavust. Õhutemperatuuri tõusmisel liiga 

kõrgele võib tekkida rahulolematus, keskendumisraskused, vigade suurenemine ning 

peenmotoorika oskuste halvenemine [24: 330].  Lisaks mõjutab külm ja soe keskkond 

südame-veresoonkonda verevoolu kiirendades või aeglustades ja vererõhku tõstes või 

alandades, külm keskkond tekitab töötajale lihaspingeid, kui keha reageerib külmale 

vabinatega termogeneesiga ning tekkida võib ka ülekuumenemine või alajahtumine [24: 

333-334]. Töökeskkonna mikrokliima, inimese metaboolsed vajadused ning riietus 

(materjal, ehitus ja kasutatavus) võivad koosmõjus põhjustada töötajale kuumastressi, mis 

väljendub kehatemperatuuri ja südamelöögisageduse muutuses ning higistamises – verevool 

kannab kuumuse sügavatest kudedest ja lihastest nahapinnale, pulss väljendab mõju 

südameveresoonkonnale ja kuumuse psühholoogilisele mõjule ning higistamine kindlustab 

keha jahutamise aurustamise teel [26: 737-738]. Mida aktiivsem töötaja on, seda enam 

soojust ta toodab, seega peab mugava mikrokliima tagamiseks vastavalt töö raskusastmele 

alandama ka ruumi temperatuuri [4: 354]. 

Õhu suhteline niiskus koos temperatuuriga mõjutab palju töötaja soojusmugavust [24: 

330]. Sobiva mikrokliima tagamiseks on juustutööstustes väga olulise tähtsusega õhu 

konditsioneer- või efektiivne ventilatsioonisüsteem, mis viiks tööstusele loomuomase 

liigniiskuse välja. Alternatiivseks lahenduseks liigse niiskuse mõju vastu võitlemisel oleks 

töö korraldamine sagedamate vahetustega [10]. 

Õhu liikumise kiirus, mis samuti mõjutab töötaja tajutavat temperatuuri, on väga oluliseks 

faktoriks, kuna seistes tehtava töö puhul ei tohiks õhu liikumise kiirus ületada 0,5 m/s, sest 

siis võivad tekkida juba haigusnähud. Kusjuures halvasti mõjub ka sooja õhu liiga kiire 

liikumine, seljale mõjuvad õhuvoolud on ebameeldivamad kui eesmisele poolele ning kõige 

tundlikumad kehaosad on kael ja jalad [4: 348-349]. 
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Nõuded, mis esitatakse mikrokliima väärtustele, sõltuvad tehtava töö raskusastmest. 

Sotsiaalministeeriumi tellimusel koostatud juhendmaterjali (2010) järgi jaotatakse töö 

raskusastmed kolme kategooriasse, kas kerge, keskmise raskusega või raske füüsiline töö, 

ning jaotamine toimub energiakulu (kJ/h) alusel (tabel 1.1.) ning vastavalt aastaajale (tabel 

1.2.) [27]. 

 

Tabel 1.1. Töö raskusastmed vastavalt energiakulule (kJ/h). Allikas: [27] 

Töö raskusaste Kategooria Energiakulu, kJ/h 
Tööülesannete 

kirjeldus 

Kerge füüsiline töö 

Ia kuni 500 

Töötamine istudes, 

füüsilist pingutust ei 

esine 

Ib 500-630 

Töötamine istudes või 

seistes, vähene 

füüsiline pingutus 

Keskmise raskusega 

füüsiline töö 

IIa 630-840 

Töötamine kõndies, 

kuni ühe kg massiga 

esemete teisaldamine 

IIb 840-1050 

Töötamine seistes või 

kõndides, kuni kümne 

kg massiga esemete 

teisaldamine 

Raske füüsiline töö III  üle 1050 

Pidev liikumine, üle 

kümne kg massiga 

esemete teisaldamine 

või kandmine 

 

 

Tabel 1.2. Mikrokliima parameetrite soovituslikud väärtused sõltuvalt töö raskusastme 

kategooriast ning aastaajast. Allikas: [27] 

 

Töö 

kate-

gooria 

Õhu temperatuur, ºC 
Õhu suhteline niiskus, 

% 

Õhu liikumise 

kiirus, m/s 

Optimaalne Lubatud Optimaalne Luba-

tud 

üle-

mine 

piir 

Opti-

maalne, 

mitte üle 

Luba-

tud, 

mitte 

üle 

Alu-

mine 

piir 

Üle-

mine 

piir 

Alu-

mine 

piir 

Üle-

mine 

piir 

Alu-

mine 

piir 

Üle-

mine 

piir 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

K
ü
lm

 a
as

ta
ae

g
 Ia 20 24 19 25 40 60 70 0,1 0,1 

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

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

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

III 15 18 13 19 40 60 70 0,3 0,5 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

S
o

e 
aa

st
aa

eg
 Ia 23 25 21 26 40 60 65 0,1 0,2 

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

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

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

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

 

 

Valgustatus on tööalal üks olulisimaid keskkonnatingimusi, kuna üle 80% informatsioonist 

omastatakse läbi silmade [28: 1793]. Valgustus mõjutab otseselt nägemise kiirust ja 

usaldatavust ning määrab, kuidas vormid, kujud, värvid ja pinnad on nähtavad. Valgustuse 

olulisus peitub maksimaalse visuaalse võimekuse ja efektiivsuse tagamises, aga ka visuaalse 

väsimuse ja tajumise vigade vähendamises [24: 247-248]. Kui töötajale ei ole võimaldatud 

piisavat valgustust, võib see kaasa tuua ülesannete mittetäieliku täitmise, ebaefektiivsuse ja 

silmadega või lihas-luukonnaga seotud tervisehäired [29: 18-15]. Pikka aega järjest tehtav 

töö puuduliku valgustusega töökohas tekitab silmade väsimuse, mis võib kaasa tuua silmade 

pingega seotud sümptomid nagu peavalu, punetuse, tundlikkuse, sügeluse, kuivuse, 

fokuseerimisprobleemid ning häguse või kahekordse nägemise, kuid need sümptomid 

peaksid kaduma pärast puhkepausi [28: 1795]. 

Peaaegu igale tööle on olemas valgustatuse miinimumnõuded [29: 18-15].  

Toiduainetööstustes on nõutud valgustatus vähemalt 200 lux pesuseadmete, puhastamise, 

sõelumise, koorimise juures, vähemalt 300 lux toodete sorteerimise juures ning vähemalt 

500 lux toodete sorteerimise ja kontrolli juures [30].  Ometi ei saa valgustuse 

projekteerimisel lähtuda vaid nõuetest valgustihedusele, vaid tuleb arvestada ka konkreetset 

tööülesannet, -keskkonda ja töötajaid. Selleks, et luua parimad valgustustingimused, tuleb 

tutvuda ka konkreetse interjööriga ja valida sobivad valgusallikad [28: 1795]. 

Müra on juba sajandeid peetud oluliseks töökeskkonna faktoriks, kuna on põhiliseks 

kuulmiskao põhjuseks [26: 792]. Müra on ebasoodne, ebamugav, ärritav, tüütu või kahjulik 

heli, mis jõuab kuulmisorganisse ja mõjutab teisi meeli ja inimkeha osi [24: 170]. 

Kaheksatunnise tööpäeva korral on töötaja müraga kokkupuutumise piirnormiks 85 dB(A). 

Müra mõju vähendavad abinõud tuleb kasutusele võtta, kui müratase ületab 80 dB(A). 

Kuulmiskaitsevahendid tuleb kasutusele võtta juhul, kui ühiskaitsevahenditega ei ole 

võimalik müra kahjulikku toimet vähendada. Isikukaitsevahendid tuleb valida selliselt, et 
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need kõrvaldaksid müra kahjuliku toime kuulmiselundile või vähemalt minimeeriks selle 

[31]. 

Müra kahjulik mõju on peamiselt seotud kuulmisorganiga, kuid see mõjutab kogu organismi. 

Kuulmiskahjustused võivad olla nii ajutised kui ka püsivad ja võivad esineda ainult kindlate 

helisageduste juures [24: 175]. Tervisemõjud, mis ei ole kuulmisega seotud, ei ole veel 

täielikult välja selgitatud, kuid on teada, et müra mõjutab kogu peaaju ning 

endokriinsüsteemi, mille tõttu on mõjutatud kogu organism. Väga tugev müratase (110-120 

dB(A)) mõjutab ka nägemist, tasakaalu ja puudutuste tundlikkust, väiksem akustiline stiimul 

(55-75 dB(A)) võib tuua kaasa keskendumisvõimetuse ja töö efektiivsuse languse [24: 179]. 

 

 

1.3. Skeletilihaste biomehaanilised omadused 

 

Tänapäevase majandusliku seisu juures, kus ettevõtetel on tohutud kasuminõudmised, tuleb 

arendada välja alternatiivsed lahendused, mida oleks võimalik rakendada kulukate seadmete 

ja tööala ümberdisainimise asemel, et ennetada tööga seotud lihas-luukonna vaevuste teket. 

Üheks soodsaks sekkumislahenduseks on tööülesannete rotatsioon, mille eesmärgiks on 

kindlate ajavahemike järel vahetada täidetavaid tööülesandeid, et biomehaaniline koormus 

ühele kehaosale oleks minimeeritud ja ühtlaselt jaotatud nii, et koormus jaguneks erinevate 

kehaosade vahel [32]. Tööülesannete rotatsiooni kasulikku mõju aga toetavad vähesed 

uuringud [33]. Laboritingimustes läbi viidud uuringu käigus, kus uuritavad sooritasid 

vaheldumisi erinevates kombinatsioonides 12 kg kasti tõstmist ja maksimaalsest 20%-list 

jõuhaaret, leiti, et tööülesannete rotatsioon mõjub küll positiivselt deltalihase (musculus 

deltoideus) eesmisele osale, trapetslihasele (musculus trapezius) ja eriti 

selgroosirgestajalihase (musculus erector spinae) alaosale, kuid selgroosirgestajalihase 

ülaosale ning ülajäsemete lihastele oli mõju vastupidine [34]. Hortoni ja kolleegide 2015. 

aasta uurimuses, kus uuritavad tõstsid erinevate töövõtetega erineva massiga (10% ja 20% 

uuritava kehamassist) kaste, ei leitud tõestust, et rotatsiooni sagedus või ülesannete järjekord 

omaks uuritava lihastele mõju [33]. Samas kassapidajate seas läbi viidud uurimuses leiti töö 

rotatsiooni rakendamise positiivne mõju nii lihasaktiivsusele kui ka diastoolsele vererõhule 

[35]. Kuna erinevad uurimused on andnud siiani erinevaid tulemusi, on oluline rotatsiooni 

mõjude mitmekülgne hindamine reaalsetes tööolukordades [33]. 
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Hindamaks tööprotsessi mõju luu- ja lihaskonnale, on üheks võimaluseks skeletilihaste 

jäikuse ja elastsuse määramisel müotonomeetria, millega saab väärtuslikku informatsiooni 

võimalike terviserikete varaseks avastamiseks ning rehabilitatsiooni korraldamiseks 

ülekoormusest tingitud vaevuste raviks [36]. Müotonomeetria meetodil on näiteks leitud ka 

seos skeletilihaste biomehaaniliste parameetrite ja arteriaalse hüpertoonia vahel ning leiti, et 

lihaste elastsuse langedes häirub ka lihaste varustamine hapnikuga, mis toob kaasa 

väsimustunde ja nii tööd jätkates kerkivad esile negatiivsed emotsioonid, mis soodustavad 

arteriaalse vererõhu tõusu [37]. Eesti Maaülikoolis viidi 2013. aastal läbi kaks uurimust, kus 

magistritöö raames määrati kassapidajatel puhke- ja tööasendis lihastoonust ning õpetajatel 

toonust, elastsust ja jäikust nii tööpäeva alguses kui ka lõpus, kuid kummaski uuringus ei 

tulnud välja olulisi erinevusi kahe mõõtmise vahel [38, 39]. Autoklaaside tootmisettevõttes 

läbi viidud uurimus, kus mõõdeti tootmistöötajate trapetslihase (musculus trapezius), 

selgroosirgestajalihase (musculus erector spinae), kodarmise randmepainutajalihase 

(musculus flexor carpi radialis) ja sõrmedesirutajalihase (musculus extensor digitorum) 

funktsionaalseid näitajaid selgus, et lihastoonus tõuseb nii trapets-, randmepainutaja- kui ka 

sõrmedesirutajalihases oluliselt tööpäeva lõpuks ning trapetslihasele mõjuv koormus on liiga 

suur [40]. 

 

 

1.4. Töötajate töö raskusaste ning energeetiline koormatus 

 

Töökeskkonnas mõjutavad teineteist kõik elemendid – nii ümbritsev keskkond, inimene, 

tööprotsess kui ka masin – sellist süsteemi nimetatakse biotehniliseks süsteemiks. Joonisel 

1.3. on kujutatud ümbritseva keskkonna, inimese ja masina vaheline skeem, millel on 

näidatud teineteist mõjutavad faktorid [24: 556-557]. Selleks, et inimene ja masin 

moodustaksid võimalikult produktiivse süsteemi, tuleb arvestada mõlema poole positiivseid 

ja negatiivseid omadusi – masin on küll vastupidiselt inimesele võimeline suurteks kiirusteks 

ja täpsuseks ning võib olla väga võimas, kuid inimene on sealjuures palju paindlikum ja 

kohanemisvõimelisem [4: 148]. 
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Joonis 1.3. Biotehnilist süsteemi inimene-masin-keskkond kirjeldav skeem, R – retseptor, 

E – efektor. Allikas: [24: 557, autori tõlge] 

 

Töötajat mõjutavad ja väsimust põhjustavad lisaks füüsilisele tööle veel mitmed tegurid, 

näiteks tööst tingitud vaimne pinge, kohustused, toitumine, mured, konfliktid, töökeskkond 

jne. Puhkus toimub peamiselt ööune ajal, kuid vajalikud on ka vaba aeg päeva vältel ning 

tööajal peetavad pausid. Joonisel 1.4. on visuaalselt kujutatud, kuidas erinevad faktorid 

mõjutavad väsimuse teket ning selle mõju vähenemise puhul aitab ainult puhkamine [4: 191-

193]. Juustutööstusettevõtted töötavad seitsmel päeval nädalas ning hoolimata stressirohkest 

töökoormusest, keelduvad töötajad majanduslikel põhjusel lühendatud töövahetustest [10]. 

Töötundide korraldus on töö planeerimise juures muutunud oluliseks aspektiks ning 

vahetustega töö kasutamine annab organisatsioonile paindlikumad võimalused 

ööpäevaringseks tootmiseks vastavalt aina suurenevatele nõudlustele [28: 2332]. Selliselt 

korraldatud vahetustega töö, eesmärgiga tõsta ettevõtte produktiivsust ning vähendada 

tootmiskulusid, võib aga kujuneda kulukaks töötajate arvelt [41]. On leitud, et vahetustega 

töö võib mõjutada füsioloogilisi funktsioone, mõjutada ööpäeva rütmi ja soodustada 

patoloogiate arengut [24: 503]. Põhilisteks probleemideks, mis on põhjustatud vahetustega 

tööst, on unehäired, kurnatus, ärevushäired, depressioon, aga ka toidu madalast kvaliteedist 

ja ebaregulaarsusest tingitud seedehäired. Tihti esinevad ka näiteks isu häired, kõrvetised ja 
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kõhuvalu [28: 2333]. Vahetustega töötajatel esineb ka 40% suurema tõenäosusega 

südamelihase infarkti tekkimise oht [42]. 

 

 

Joonis 1.4. Väsimuse teket mõjutavad tegurid ning puhkuse visuaalne kujutamine 

veetünnina. Allikas: [4: 193, autori tõlge]. 

 

Määrates töötaja südamelöökide sagedust ajal, mil täidetakse dünaamilisi füüsilist pingutust 

nõudvaid ülesandeid, saab hinnata töökoormust ning töötaja vastupidavust füüsilisele 

pingutusele [24: 27]. Pulsi mõõtmine on üks kõige kasulikumaid meetodeid töökoormuse 

hindamiseks juba selle lihtsuse tõttu [4: 112]. Südame töörütm on ergonoomi jaoks väga 

kasulik parameeter, kuna seda tekitab autonoomne kardiovaskulaarsüsteem ning seda 

mõjutavad pidurdav tegevus parasümpaatilise vegetatiivse närvisüsteemi poolt ja aktiveeriv 

tegevus sümpaatilise närvisüsteemi poolt, seega südame töörütmi mõjutab näiteks füüsiline 

koormus, emotsioonid, müra, temperatuur ja stress [28: 3173]. 

Eesti Maaülikoolis on välja töötatud meetod, kus töö raskusaste ja selle alusel energeetiline 

koormatus määratakse tööprotsessis oleval töötajal mõõdetud südame löögisageduse alusel 

[44]. Läbi on viidud mitmed uurimused, mille käigus määratakse südamelöökide sageduse 

alusel „Polar Tester“ meetodil töötajate töö raskusaste ning energeetiline koormatus [38, 44-

49]. Nautras (2015) uurimuses väljendub selgelt, et näiteks klaasipuhujat mõjutab lisaks 
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füüsilisele koormusele olulisel määral ka psüühiline koormus, kuna pulss on järsult tõusnud 

nii klientidega suheldes kui ka suurt tähelepanelikkust nõudvaid tööülesandeid täites [49]. 

Haridusasutustes läbi viidud uuringutest selgub samuti, et töötajate ja ka üliõpilaste pulss 

sõltub nii liikumisest (sealhulgas treppidest käimine) kui ka psüühilistest faktoritest, näiteks 

mõjutasid südametegevust vestlusteemad ja arvestustööd [38, 47]. Laotöötajal nädala vältel 

määratud energeetiline koormatus andis tulemused, millega koormatus tõusis alates 

kolmandast tööpäevast, kuna nädala alguses oli lao sisetemperatuur madalam ja klientide 

külastatavus väike, kuid kolmandal päeval müük elavnes ning saabus enam kaupa, mis 

suurendas töökoormust ja intensiivsust [46]. 

 

 

1.5. Töötaja töövõime ja -kindlus 

 

Töövõimeks nimetatakse inimese seisundit täita temale määratud tööülesandeid, kuid selle 

määratlemine on väga keeruline iga inimese individuaalsusest sõltuvalt. Lisaks ei ole 

töövõime konstantne – see sõltub personaalsest suutlikkusest (tervis, oskused, motivatsioon, 

pühendumus) ja töötingimustest ning sotsiaalsest keskkonnast [28: 979]. Töötaja töövõime 

on muutuv nii töövahetuse kui ka töönädal lõikes. Töövõime on faasilise iseloomuga – 

kõigepealt organism valmistub tööks, toimub sissetöötamine ning töövõime hakkab 

suurenema, seejärel tekib püsivam kõrge töövõimega faas operaatori „küllastumus“, mille 

järel hakkab väsimuse tõttu töövõime taas langema [50]. 

Inimesed taluvad vahetustega tööd erinevalt ning ka see mõjutab töö tulemuslikkust [28: 

957]. Vahetustega töö ning pikad vahetused võivad kaasa tuua unehäired, kuna uneaeg on 

ebaregulaarne ja tihti ei lange kokku öö-päeva rütmiga. Lisaks võivad uneaega vähendada 

ka lühikesed ajavahemikud vahetuste vahel ning töö ja perekonnaga seotud lisaülesanded 

[26: 455]. Ööpäevase tsükli häirumise tõttu on seoses unevaeguse ja kurnatusega öises 

vahetuses tõenäoline töö efektiivsuse langus ning suurema tõenäosusega tekkivad vead [41]. 

Vahetustega töötades on vigade tekkimise ja õnnetuste juhtumise tõenäosus õhtuses 

vahetuses 15% ja öises vahetuses 28% suurem. Võrreldes kümnetunniseid vahetusi 

kaheksatunnistega, esineb kümnetunnistes vahetustes 13% suurem oht vigadeks ja 

õnnetusteks, 12-tunnise vahetuse puhul on see oht juba 28% suurem ning tõenäosus suureneb 

iga järjest töötatud öise vahetusega [26: 457]. 
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Töövõime muutuste hindamiseks on läbi viidud uuringud, milles määratakse tööpäeva lõikes 

vähemalt kolmel korral töötaja pulss (l/min), süstoolne vererõhk (mmHg), jõud kätes (N), 

reageerimiskiirus (s) ning mälumaht [44, 46, 47, 51]. Õppejõudude seas läbi viidud uuringust 

selgub, et kahel õppejõul kolmest on hommikul töövõime kõrgem ning seejärel hakkab 

langema, tõustes taas päeva lõpuks kõrgemale tasemele, kolmandal õppejõul esines 

töövõime tõusev tendents kogu päeva vältel, olles suurim tööpäeva lõpus [47]. Ka õmbleja 

ja tsvikkijaga läbi viidud uuringus selgus, et töövõime langeb pärast tööpäeva algust ning 

tõuseb taas lõunaajal, pärast mida toimub jälle langus, kusjuures tööpäeva lõpuks on 

töövõime jälle tõusnud [44]. 

Kuna kõik töökeskkonna elemendid mõjutavad nii üksteist kui ka kogu süsteemi tervikuna, 

tuleb teada ka nende elementide töökindlust [52]. Töökindluse näitajate analüüsimisel on 

võimalik ennustada töötajate töövõime kaotamise tõenäosust ning selgitada välja, kui tihti 

esinevad töötajatel töötõrked ning kui kaua tõrked keskmiselt kestavad. Saadud andmete 

alusel on võimalik võtta kasutusele meetmeid töötõrgete vältimiseks [53]. Puidutööstuses 

läbi viidud uuringu käigus määrati haiguslehtede alusel kahe aasta vältel toimunud töötõrked 

ja töövõime taastamisajad ning selgus, et keskmiselt iga 572,9 töötatud tunni järel 

katkestatakse töö ning jäädakse haigusleheks keskmiselt kaheksaks päevaks [54]. 

Meditsiiniõdede seas viie aasta andmetega samadel alustel läbi viidud  uurimuse tulemused 

näitasid, et keskmiselt iga 1222,9 töötatud tunni järel katkestatakse töö ning jäädakse 

haiguslehele 313,87 tunniks ehk keskmiselt 13 päevaks [51]. 
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2. UURIMISTÖÖ MATERJAL JA METOODIKA 

 

2.1. Uurimisobjekt  

  

Uurimistöö viidi läbi juustu tootmisele spetsialiseerunud piimatööstusettevõttes. Ettevõtte 

tootmisosas töötab 112 töötajat, kes jagunevad viite osakonda – separeerijad, juustumeistrid, 

juustuvalmistajad, kiletajad ja pakkijad. Uuritavad valiti ankeetküsitluse alusel neljast 

osakonnast, need olid juustumeistrid, juustuvalmistajad, kiletajad ja pakkijad. Kõikides 

uuritavates osakondades töötatakse seitsmel päeval nädalas ning vaheldumisi kahes 

vahetuses – päevases ja õhtuses vahetuses. Vahetuse pikkus sõltub osakonnast ja 

tootmismahtudest, tabelis 2.1 on toodud osakonniti keskmised tööajad. Töötajad rakendavad 

oma töös regulaarset rotatsiooni – tööülesandeid vahetatakse kas puhkepauside või tegude 

järgi, pakkeosakonnas vahetatakse ka liine, ehk töötajad töötavad erinevatel päevadel 

erinevate liinide juures. 

 

Tabel 2.1. Päevase ja õhtuse vahetuse töö kellaajad osakondades 

Töötajad Päevane vahetus Õhtune vahetus 

Juustumeistrid 4.00-17.00 17.00-04.00 

Juustuvalmistajad 6.30-16.00 16.00-5.00 

Kiletajad 7.00-16.00 16.30-12.00 

Pakkijad 8.00-16.30 16.30-1.00 

 

 

Juustumeistrite tööülesandeks on juustumassi valmistamine, sellega algab tootmisprotsess. 

Nende töö nõuab pidevat tähelepanelikkust, head mälu ning pidevat liikumist. 

Juustuvalmistajate ülesandeks on juustumassi pressidesse laskmine, seejärel pressidest 

juustu vormidesse ja seejärel alustele tõstmine ning käsikahveltõstuki ja tõsteseadme abil 

aluse soolveevannidesse viimine. Juustuvalmistajad puutuvad suurel määral kokku raskuste 

käsitsi teisaldamisega (silinderjuustude mass on 2,3 kg, plokijuustude mass 15-18 kg) ning 

pideva liikumise ning seismisega. Kiletusosakonnas kiletatakse soolveevannidest võetud 

juustud – silinderjuustud pannakse käsitsi kilekottidesse, seejärel kiletusmasinasse ja 
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tõstetakse kastidesse, plokijuustud tõstetakse aluselt konveierile ning liini teises otsas 

paigutatakse kiletatud plokid kastidesse. Sarnaselt juustuvalmistajatele puutuvad ka 

kiletajad kokku raskuste käsitsi teisaldamise ja seisva tööasendiga. Väikepakkeosakonnas 

toimub juustude pakkimine – kiletusosakonnast viiakse juustud vastavalt tootele 

pakkimisliinidele, kus need kas tükeldatakse, viilutatakse või riivitakse, seejärel need 

pakendatakse ning laotakse hulgipakenditesse, kontrollitakse ka toote markeeringu 

korrektsust. Pakkijad puutuvad palju kokku raskuste käsitsi teisaldamise ja korduvate 

stereotüüpsete liigutustega ning tööülesanded nõuavad pidevat tähelepanelikkust.  

 

 

2.2. Ankeetküsimustik 

 

Üldandmete kogumiseks viidi ettevõtte kõikide tootmistöötajate (n=112) seas läbi 

ankeetküsimustik, milles esitati küsimusi viie valdkonna kohta – üldandmed, töö iseloom, 

tööst tingitud terviseprobleemid, füüsiline aktiivsus ning töölt puudumiste põhjused. Tööst 

tingitud terviseprobleemide osas on aluseks võetud rahvusvaheline Nordic Questionnaire 

küsimustik [55]. Selgitamaks välja töötajate füüsilise aktiivsuse taset nii tööülesandeid täites 

kui ka tööst vabal ajal, on vastava osa koostamisel võetud aluseks Baecke kehalise aktiivsuse 

küsimustik [56]. Ankeetküsimustiku lõpus on selgitatud edasiste uurimuste käiku ning 

antakse võimalus panna kirja enda nimi, et uurimistöö läbiviijal oleks võimalik võtta 

ühendust töötajatega, kes soovivad uurimuses osaleda, leppimaks kokku mõõtmiste 

läbiviimise osas. Ankeetküsimustik on esitatud lisas 1.  

Ankeedid olid töötajatele prindituna kättesaadavad puhkeruumides, kus oli kõikidel 

võimalik ankeet soovi korral koju kaasa võtta. Küsimustiku täitmiseks anti töötajatele aega 

üks kuu, kuid vastajate vähese osavõtu tõttu pikendati vastamisaega kolme kuuni. Vastamise 

järgselt tuli ankeet panna kaasasolevasse ümbrikusse ning kleepida see kinni, mis tagas 

uuritavate anonüümsuse. Suletud ümbrik koos täidetud ankeediga koguti puhkeruumi ning 

need korjas kokku kas ettevõtte juhataja, uuringu läbiviija või töökeskkonnavolinik. 

Ankeetide vastuseid nägi ainuisikuliselt vaid uurimuse läbiviija. 
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2.3. Töökeskkonna uurimine 

 

Töökeskkonna hindamiseks viidi ettevõtte tootmisosas läbi mikrokliima (õhu temperatuur, 

suhteline niiskus ja liikumise kiirus), valgustatuse ja mürataseme mõõtmised. Mõõtmised 

viidi läbi külmal aastaajal ning hinnati töökeskkonna üldist olukorda. Joonisel 2.1 on 

kujutatud mõõtmiskohad. 

 

 

Joonis 2.1. Piimatööstusettevõtte tootmisosa skeem plaanis. ①...⑪ – õhu temperatuuri, 

suhtelise niiskuse ja liikumise kiiruse, valgustatuse ning mürataseme mõõtmiskohad, 

①...⑨ – valgustatuse ja mürataseme mõõtmiskohad, I – juustula, II – juustuvalmistajate 

tööruumid (II-I – silinderpresside ruum, II-II – plokipresside ruum, II-III – soolveevannid), 

III – kiletusosakond, IV – pakkeosakond (IV-I – plokipake, IV-II – klaasiväline ala, IV-III 

– klaasiga ümbritsetud ala). Allikas: [57] 
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Õhu temperatuuri ja suhtelise niiskuse mõõtmiseks kasutati termo-hügromeetrit Comet 

S3120, mis registreeris õhu temperatuuri ja suhtelise niiskuse näitajaid 20 sekundilise 

intervalliga. Termo-hügromeetri Comet S3120 mõõtmispiirkond õhu temperatuuri puhul on 

-30 kuni 70 °C  (mõõtmistäpsus ±0,4 °C) ning suhtelise niiskuse puhul 0 kuni 100% 

(mõõtmistäpsus ±2,5%) [58]. Kuna õhu temperatuuri ja suhtelist niiskust mõõdeti 

samaaegselt õhu liikumise kiiruse mõõtmisega, toimus õhutemperatuuri ja suhtelise niiskuse 

mõõtmine nii kaua, kuni terves ruumis/osakonnas oli mõõdetud ka õhu liikumise kiirus. 

Peale ruumis mõõtmise lõpetamist ühendati termo-hügromeeter arvutiga ning salvestati 

tulemused. Õhu liikumise kiiruse mõõtmine toimus anemomeetriga Testo 405-V1, mille 

mõõtepiirkond on 0 kuni 10 m/s ja mõõtmistäpsus 0 kuni 2 m/s [59]. Kuna tööülesandeid 

täidetakse seistes, tehti mõõtmisi kõrgustel 0,1 m ja 1,5 m kõrgusel põrandast ning kolmes 

suunas ehk vertikaalselt ja kahes ristiasetsevas suunas horisontaalselt. 

Valgustatuse mõõtmiseks kasutati luksmeetrit TES 1335, mille mõõtmispiirkond on 0 kuni 

40 000 lux ning taandatud mõõteviga mõõteriista näidust ±3 ühikut ja ±0,5% [60].  

Mõõtmistulemused märgiti käsitsi paberile üles.  

Mürataseme mõõtmiseks kasutati müraloggerit Velleman DVM173SD, mille 

mõõtmispiirkond on 30 dB kuni 130 dB ja mõõtmistäpsus ± 1,4 dB [61]. Müra väärtused 

registreeriti ühes mõõtekohas 60 sekundi vältel intervalliga üks mõõtmine sekundis. 

Müralogger oli pidevalt ühendatud arvutiga, seega salvestati iga mõõtekoha andmed eraldi, 

mis hiljem andis võimaluse analüüsida erinevate osakondade või ruumide mõõtetulemusi.  

 

 

2.4. Müotonomeetria 

 

Müotonomeetria abil on võimalik määrata skeletilihaste parameetrite väärtusi ning jälgida, 

kuidas muutub lihaste toonus. Müomeetriga määratakse skeletilihaste omavõnkesagedus 

(Hz), mis näitab lihaste toonust ehk pingestatust ja selle väärtus peaks puhkeolekus olema 

vahemikus 11...16 Hz, sõltuvalt lihasest ning pingestatud lihase omavõnkesagedus jääb 

olenevalt lihasest vahemikku 18...40 Hz. Määratakse ka lihase logaritmiline dekrement, mis 

näitab lihase elastsust ehk algse kuju taastamise võimet pärast lihaskokkutõmmet (väärtus 

tavaliselt alla 1,0...1,2 olenevalt lihasest) ja jäikus, mis näitab lihase omadust osutada 

vastupanu tema kuju muutvale jõule ning mille väärtus on olenevalt lihasest vahemikus 
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150...300 N/m [62]. Mõõtmiseks asetatakse müomeetri Myoton-2 löökotsik risti uuritava 

skeletilihase nahapinnaga ning kui löökotsikuga tekitatakse erisurve lihasele, mille tõttu 

tihenevad lihase kohal paiknevad pehmed koed. Seejärel rakendub tööle elektromagnet, 

mille tulemusena voolu väljalülitamisel toimub löökotsiku kiire vabanemine. Juhul, kui kude 

on elastne, tekib koe ja löökotsiku aeglustuv võnkumine [63]. 

Selleks, et teha kindlaks, kuidas mõjutas piimatööstusettevõttes tööülesannete täitmine 

lihaste biomehaanilisi näitajaid, tehti mõõtmisi nii päevases kui ka õhtuses (öises) vahetuses 

enne töövahetuse algust, keskel ning lõpus. Mõõtmisteks kasutati müomeetrit Myoton-2. 

Kuna töötajad puutuvad olulisel määral kokku raskuste käsitsi teisaldamisega, valiti 

mõõdetavateks lihasteks deltalihase (musculus deltoideus) keskosa, trapetslihase (musculus 

trapezius) ülemine osa ning selgroosirgestajalihas (musculus erector spinae). Mõõtmisi tehti 

kušetil, kus deltalihase mõõtmiseks oli uuritav külili, trapetslihase mõõtmiseks istuvas ning 

selgroosirgestajalihase mõõtmiseks kõhuli asendis. Kõik mõõtmised viidi läbi mõlemal 

kehapoolel lõõgastunud olekus. 

 

 

2.5. Töötaja töö raskusaste ja energeetiline koormatus 

 

Töö raskusaste ja energeetiline koormatus määrati tööprotsessi vältel nii päevases kui ka 

õhtuses vahetuses töötajal mõõdetud südamelöökide sageduse alusel, ehk kasutati „Polar“ 

tester meetodit. Uurimuses osalemiseks nõusoleku andnud töötajatele paigaldati enne 

töövahetuse algust südamepiirkonda pulsiandur ning randmele pulsikell, mida uuritav kandis 

terve töövahetuse vältel. Uurimuse läbi viimiseks kasutati pulsitestereid Polar 610i ja Suunto 

T6. Tööprotsessis jälgiti ja märgiti üles töötaja tegevus, mille alusel tulemusi hiljem 

analüüsida. Pärast töövahetuse lõppu eemaldati uuritavalt pulsitester ning andmed kanti 

arvutisse. 

Töötaja töö raskusaste määrati südamelöökide sageduse ja  Maailma Terviseorganisatsiooni 

(WHO) poolt heakskiidetud raskusastmete liigituse alusel, kus töö oli töötajale kerge (kuni 

100 lööki/min), keskmiselt raske (100-124 lööki/min), raske (124-150 lööki/min) või väga 

raske (üle 150 lööki/min) [64]. Töö raskusastme, soo ja vanuse järgi, kasutades tabelit 2.3, 

määrati töötajate summaarne energeetiline koormatus või kasutati selle andmete 

interpoleeritud väärtusi (joonis 2.2).  
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Tabel 2.3. Töö raskusastme liigitus keskmise energiakulu (W) ja maksimaalse aeroobse 

võime (Wmax) järgi naistel sõltuvalt vanusest. Allikas: [65] 

 
Vanus, 

aasta 

Keskmine energiakulu, W 
Wmax 

W kerge kesk.raske raske 
väga 

raske 

N
a

is
e
d

 

20...29 ... 223 230...356 363...488 488... 651 

30...39 ... 202 209...293 300...454 454... 605 

40...49 ... 188 195...279 286...419 419... 559 

50...59 ... 154 160...265 272...384 384... 521 

60...69 ... 133 140...244 251...349 349... 465 

 

 

 

Joonis 2.2. Inimese pulsisagedus ja summaarne energeetiline koormatus (S) naistel 

sõltuvalt vanusest 

 

Kuna inimese summaarne energeetiline koormatus sisaldab ka füsioloogia tarbeks kuluvat 

energiat (F, W), siis otseselt tööks kuluv energia (T, W) leidub kui [66]: 

T = S – F,                  (2.1) 

Füsioloogia tarbeks vajaminev energia (F) on naiste puhul leitav valemiga [66]: 

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

0

100

200

300

400

500

600

40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150

En
er

ge
et

ili
n

e 
ko

o
rm

at
u

s,
 W

Südamelöökide sagedus, l/min

20-29 30-39 40-49 50-59 60-69  



26 

 

kus  G – inimese mass kg. 

H – pikkus cm. 

V – vanus a. 

Füsioloogia tarbeks vajamineva energia (F) väärtus saadakse valemi 2.2 järgi ühikuga 

kJ/min, mis teisendatakse vattideks, kui ühele kJ/min vastab 16,66 W [66]. 

  

 

2.6. Töövõime töövahetuseline muutus  

 

Töövõime töövahetuselise muutuse määramiseks mõõdeti töötajal iga kahe tunni järel 

südamelöökide sagedust, reageerimisaega signaalile (s), süstoolset vererõhku (mmHg), 

jõudu kätes (N) ja mälumahtu [67]. Töövõime muutust hinnati nii päevases kui ka õhtuses 

vahetuses. Töövõime määramise tulemused kanti tabelisse, mille päis on antud joonisel 2.3. 

 

Kellaaeg 
Pulss 

Reageerimis-

aeg 
Vererõhk Lihaste jõud Mälumaht 

Töö-

võime 

l/min % s % mmHg % N % Tk % % 

            

Joonis 2.3. Töövõime töövahetuseline muutus 

 

Südamelöökide sageduse ja süstoolse vererõhu määramiseks kasutati vererõhuaparaati Perel 

CBP1.  Käte lihasjõudu määrati käsidünamomeetriga Lafayette nii, et uuritav pigistas 

käsidünamomeetrit töökäega kaks korda maksimaalse jõuga ning arvutati nende tulemuste 

aritmeetiline keskmine. Reageerimisaja määramiseks kasutati reageerimisaja mõõtjat (joonis 

2.4), mille valgussignaali esinemisel pidi töötaja võimalikult kiiresti vajutama valget STOP-

nuppu. Mälumahu määramiseks anti uuritavale ette 12 juhusliku numbriga kaart, millelt tuli 

ühe minuti vältel jätta meelde võimalikult palju numbreid ning järgmise minuti vältel tuli 

mälu järgi need panna paberile kirja. 
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Joonis 2.4. Reageerimisaja mõõtur. Allikas: autori foto 

 

Töövõime väljaselgitamiseks arvutati parameetrite keskmiste väärtuste muutus protsentides, 

võrreldes neid hommikuse tööaja alguse tasemega, mis võeti 100-ks protsendiks. Töövõime 

vastaval kellaajal määrati viie parameetri aritmeetilise keskmisena [68]: 

𝑅𝑖 = 0,20{
[100 + (100 −

𝑚1𝑖

𝑚1
∗ 100)] + [100 + (100 −

𝑚2𝑖

𝑚2
∗ 100)] +

+ [100 + (100 −
𝑚3𝑖

𝑚3
∗ 100)] +

𝑚4𝑖

𝑚4
∗ 100 +

𝑚5𝑖

𝑚5
∗ 100

}          (2.3) 

kus  Ri - töötaja töövõime päeva i-ndal mõõtmisel %; 

m1i, m2i, m3i, m4i, m5i – vastavalt keskmine südamelöökide sagedus (l/min), 

reageerimisaeg (s), vererõhk (mmHg), jõud kätes (N) ja mälu maht (tk), määratuna 

i-ndal mõõtmisel; 

m1, m2, m3, m4, m5 – samas parameetrid mõõdetuna tööpäeva algul. 
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2.7. Töötajate töökindlus 

 

Töötajate töökindluse näitajate arvutamiseks koguti andmeid pakkijate haiguspäevade kohta 

aasta vältel. Töövältusteks loeti töötunnid haigestumiste vahel ning taastamisaegadeks 

kalendaarselt paranemiseks kulunud tunnid.  

Statistilistele ridadele tehti eelnevalt infokontroll, et selgitada välja, kas esineb 

väljalangevaid väärtusi töövältuste ti ja töövõime taastamisaegade qi osas [69]. Töövältused 

ti ja taastamisajad qi, mis ei mahtunud piirkonda tt 0,3  ja qq 0,3 , kus  [69]. langesid 

välja ning neid edaspidistes arvutustes ei kasutatud. Infokontrolliks kasutati aritmeetilise 

keskmise töövältuse t  ja q  (h) ja standardhälbe t  ja q valemit: 
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i

q    (2.4, 2.5) 

kus   it  – i-s töövältus tõrke kohta h; 

 N – juhuste arv; 

 qi – i-s taastamisaeg tõrke kohta h. 

Kontrollitud statistiliste ridade töötlemiseks kasutati intervallmeetodit. Intervallide arv n 

määratakse valemiga [70]: 

n=√N,                    (2.6) 

kus  n – intervallide arv. 

Intervalli ulatus At ja Aq määrati valemiga [70]: 

n

tt
At

minmax  ,  
n

qq
Aq

minmax  ,              (2.7) 

kus  tmax – suurim töövältus tõrke kohta h; 

tmin – väikseim töövältus tõrke kohta h; 
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qmax – suurim taastamisaeg tõrke kohta h; 

qmin – väikseim taastamisaeg tõrke kohta h. 

Töövältuste keskväärtus kt ja töövõime taastamisaegade keskväärtus q k leiti valemiga [70]: 

jt

n

j

jkk Ptt 



1

, ,
1

jq

n

j

jkk Pqq 


               (2.8) 

kus tjk – töövältuste j-nda intervalli keskväärtus  ehk intervalli keskmineväärtus h; 

Pjt – j-nda intervalli töövältuste arvu katseline tõenäosus; 

;
N

k
P

jt

jt                      (2.9) 

kus kjt – töövältuste katseline arv j-ndas intervallis;  

qjk   – taastamisaegade j-nda intervalli keskväärtus ehk intervalli keskmine väärtus h; 

Pjq   – j-nda intervalli taastamisaegade arvu katseline tõenäosus; 

,
N

k
P

jq

jq                            (2.10) 

kus  kjq – taastamisaegade katseline arv j-ndas intervallis. 

Tõrkevoo parameeter λ ja taastamisvoo parameeter µ arvutati valemiga [70]: 

t

1
 , ,

1

q
               (2.11) 

Valmidustegur Kv ja taastamistegur Kq leiti valemiga [70]: 

qt

t
K v


 , 

t

q
K q  , siis Kv + Kq = 1,0            (2.12) 

Tõrketu töö P’(t) ja taastamisaja P’(q) katseline integreeritud tõenäosus leiti valemiga [70]: 

N
tP
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j

jt

1

k
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j

jq

N

k
qP                        (2.13) 
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Tõrketu töö ja taastamisaja empiirilistele tõenäosustele sobivad teoreetilised 

jaotusfunktsioonid leiti töövältuste variatsiooniteguri ʋt ja taastamisaegade 

variatsiooniteguri ʋq  järgi [70]: 

,
h

t
t

tt 



   

h

q

q
qq 




              (2.14) 

kus ht , qh – töövältuste ja taastamisaegade hajuvuse alguse nihe h: 

 
;5,01 Att ah 
 

,5,01 Aqq ah 
                (2.15) 

kus t1a, q1a – vastavate töövältuste ja taastamisaegade hajuvuse esimese                                                                                                   

intervalli algväärtus h. 

Juhul, kui variatsioonitegur jäi vahemikku 0,5 kuni 0,8, on tegemist Weibully 

jaotusseadusega ning tõrketu töö teoreetiline tõenäosus P(t) ja taastamisaegade teoreetiline 

tõenäosus P(q) arvutati valemiga [70]: 
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kus  a ja b on Weibully parameetrid.  

Parameeter b, Cb ja Kb leitakse tabuleeritud variatsiooniteguri alusel [69], siis  

bC
a


                      (2.17) 

Kui variatsioonitegur on piirides 0,3...0,72, siis parameetrid võib määrata kui 

 httab  11,1,
1

06,1
              (2.18) 

Variatsiooniteguri korral, mis oli suurem kui 0,8, leiti töövältuste ja töövõime 

taastamisaegade teoreetiline tõenäosus valemiga [70]: 

 P(t)=exp(- t),   )exp(1)( qqP  ,             (2.19) 
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Empiiriliste ja valitud teoreetiliste jaotusseaduste omavahelist sobivust kontrolliti Pearsoni

2 - kriteeriumi järgi: 
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             (2.20)  

kus kjt, kjq – töövältuste ja taastamisaegade katseline arv j-ndas intervallis; 

 ktj, kqj – töövältuste ja taastamisaegade teoreetiline arv j-ndas intervallis. 

    ,jajltj tPtPNk      
jajlqj qPqPNk           (2.21) 

kus P(tja), P(tjl), P(qja), P(qjl) – vastavalt integraalfunktsioon j-nda 

intervalli alguses ja lõpus. Valem: 
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Empiiriliste ja teoreetiliste andmete sobivuse tõenäosust määrati 
2 väärtuse kaudu, mis on 

tabuleeritud [69] sõltuvalt vabadusastmete s arvust 

,kns                  (2.24) 

kus k – kohustuslike sidemete arv, Weibully jaotusseaduse puhul k = 3 (parameetrid a ja 

b ning P=1,0) ning eksponentseaduse korral k=1 (tõrkevoo parameeter λ). 

Tasandamiseks valitud jaotusseadus sobib kui kokkulangevuse tõenäosus on P>10% [69]. 
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2.8. Andmete statistiline analüüs 

 

Esmaseks andmete töötlemiseks kasutati andmetöötlusprogrammi Microsoft Office Excel 

2013. Mõõtmistulemuste statistiliseks analüüsiks kasutati aritmeetilise keskmise x

arvutamise valemit [71: 10]: 

,
1

1





m

i

ix
m

x                  (2.25) 

kus   m – andmete arv; 

  xi – i-es väärtus. 

Lisaks aritmeetilisele keskmisele kasutati tulemuste hajuvuse analüüsil standardhälbe 

valemit [71: 47]: 
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Andmete omavaheliseks võrdlemiseks kasutati t-testi, kus statistiliselt oluliseks erinevuseks 

loeti p <0,05. 
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3. TULEMUSED 

 

3.1. Ankeetküsitluse tulemused 

 

Saadetud ankeetküsimustikule vastas piimatööstusettevõttes 19,6% tootmistöötajatest, kelle 

keskmine vanus oli 44,3 a (SD ±9,6) ja keskmine tööstaaž 9,8 a (SD ±6,9). Suurem osa 

(90,9%) ankeetküsimustikule vastanud töötajatest olid naised. Vastanutest olid 22,7% 

juustumeistrid, 27,3% juustuvalmistajad, 13,6% kiletajad ning 36,4% pakkijad. Osakonniti 

töötajate keskmine nädalane tööaeg oli juustumeistritel 49,6 h (SD ±0,9), juustuvalmistajatel 

57,2 h (SD ±12), kiletajatel 45 h ja pakkijatel 41,4 h (SD ±2,7).   

Ankeetküsimustikus esitatud küsimustele töö iseloomu kohta vastasid töötajad, et pigem 

peavad nad enda tööd füüsiliselt raskeks ning esineb olulisel määral korduvliigutusi, raskuste 

käsitsi teisaldamist ja kiirustamist. Joonisel 3.1 on toodud protsentuaalselt töötajate hinnang 

oma töö füüsilisele raskusele ning kui tihti esineb raskuste käsitsi teisaldamist, 

korduvliigutusi ning kiirustamist. 

 

 

Joonis 3.1. Töötajate hinnang töö iseloomule 
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Kuna töötajad puutuvad suures osas kokku füüsiliselt raske tööga, küsiti ka, kuna nad 

tunnevad esimest korda väsimust. Enamik töötajatest tunneb väsimust paari tunni pärast 

peale lõunapausi või tööpäeva lõpuks. Joonisel 3.2 on toodud ajad, kuna töötajatel tekivad 

tööpäeva vältel esimesed väsimuse ilmingud.  

 

 

Joonis 3.2. Töötajatel tekkinud esimesed väsimuse ilmingud 

 

Selgitamaks välja, millised ülakeha osad on tööst, eelkõige raskuste käsitsi teisaldamisest, 

enim mõjutatud, küsiti töötajatelt, millistes kehaosades (kael, õlad, alaselg, küünarliigesed 

ja ranne/käelabad) on viimase kuue kuu ja seitsme päeva vältel esinenud valulikkust, kui 

tihti valulikkust on esinenud ja kui suurel määral on see häirinud tööd ning igapäevategevusi. 

Selgus, et üle pooltel töötajatest on probleeme kaela-, alaselja- ning randme- ja 

käelabavaludega. Joonisel 3.3 on esitatud küsitluse tulemused töötajatel valude esinemise ja 

ka nende negatiivse mõju tööle või igapäevatoimetustele.  

 

 

Joonis 3.3. Töötajate kaela-, õla-, alaselja-, küünarliigese ning randme ja käelaba valu 

esinemine ning nende mõju igapäevatoimetustele  
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Joonisel 3.4 on esitatud töötajatel eelnimetatud valude esinemise sagedus. Selgus, et suurima 

esinemissagedusega on alaseljavalud, õlavalud, kaelavalud ning randme ja käelaba valud.   

 

 

Joonis 3.4. Töötajate kaela-, õla-, alaselja-, küünarliigese ning randme ja käelaba valu 

esinemissagedus 

 

Ankeetküsitlusest selgus, et töötajad on tööülesandeid täites füüsiliselt väga aktiivsed – 

enamiku tööajast veedavad nad jalgel kas kõndides, seistes või raskusi teisaldades. Istudes 

töötatakse mõnikord, harva või üldse mitte. Joonisel 3.5 on toodud protsentuaalselt töötajate 

hinnang oma tööaegsele füüsilisele aktiivsusele. Töötajatest 45,5% märkis, et on pärast tööd 

kogu aeg väsinud, 18,2% on tihti väsinud ning samapalju töötajaid vastas, et on väsinud 

mõnikord ja harva. Mitte keegi ei märkinud, et pärast tööd ei ole üldse väsinud. Tööl 

higistavad koguaeg 18,2% töötajatest, 22,7% töötajatest higistavad tööl tihti ja samapalju 

mõnikord ning 18,2% higistavad harva ning samapalju mitte üldse. Töötajatest 45,5% 

hindavad, et nende töö on võrreldes omaealistega palju raskem, 13,6% märkisid, et töö on 

mõnevõrra raskem, 27,3% töötajatest peab tööd võrreldes omaealistega samaväärseks ning 

mõnevõrra kergemaks peab oma tööd 9,1% töötajatest. Töötajatest 4,5% peab oma tööd 

võrreldes omaealistega palju kergemaks.  
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Joonis 3.5. Töötajate füüsiline aktiivsus tööülesandeid täites 

 

Küsitluse tulemustest selgus, et tootmistöötajad ei ole tööst vabal ajal füüsiliselt kuigi 

aktiivsed – spordiga tegeleb vaid 22,7% töötajatest ning harrastatavateks spordialadeks on 

jooksmine, kõndimine, jalgrattasõit, jõusaal, ringtreening või ujumine. Treeninguid 

harrastatakse aastas ühe kuni viie kuu vältel. Tööst vabal ajal on higistamist märkinud väga 

tihedaks vaid 4,5% uuritavatest, pigem higistatakse mõnikord (18,2%), harva (31,8%) või 

mitte üldse (36,4%). Ka jalutamist ning rattaga sõitu harrastatakse pigem vähem kui rohkem. 

Joonisel 3.6 on antud töötajate vaba aja täitmise viisid ja sagedused. Selgus, et tihedamini 

harrastatakse teleka vaatamist, jalgrattasõitu ja jalutamist harrastatakse pigem harva. 

 

 

Joonis 3.6. Töötajate vaba aja veetmise viisid 
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Saamaks selgust, kui suurel määral võib mõjutada töötajate tervist töökeskkond ja –protsess 

töötajate hinnangul, esitati töötajatele küsimused ka töölt puudumiste põhjuste kohta. Eraldi 

tuli hinnata, kas trauma või külmetus-viirushaigus on põhjustatud tööst või saadud tööst 

vabal ajal. Enim on haigestumiste põhjusena välja toodud külmetus- või viirushaiguseid 

(50%), aga ka tööst põhjustatud haigestumisi (22,7%) ja tööst põhjustatud traumat (27,3). 

Joonisel 3.7 on kujutatud töötajate hinnangulised haigestumise põhjused.  

 

 

Joonis 3.7. Töötajate haigestumiste põhjused 
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22,7% ja 27,3%, siis hinnates haigestumise põhjusena konkreetselt töökeskkonna mõju, on 

suurem osa vastanutest (27,3%) märkinud, et haigestumised ei ole tingitud tööst. Tööst 

tingitud haigestumist mõnikord ja harva on vastanud 18,2% osalejatest ning tihti 13,6% 

vastanutest.  

 

 

3.2. Töökeskkonna uurimistulemused 
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raskusastmele IIb ehk keskmise raskusega füüsiline töö ning juustuvalmistajate ja kiletajate 

töö raskusastmele III ehk raske füüsiline töö. 

 

Tabel 3.1. Osakondade õhu temperatuuri, suhtelise niiskuse ja liikumise kiiruse väärtuste 

mõõtmistulemused 

Töötaja Tööruum 
Õhutemperatuur 

Õhu suhteline 

niiskus 

Õhu liikumise 

kiirus 

ºC ±SD % ±SD m/s ±SD 

Juustumeistrid juustula 17,5 0,4 40,0 2,7 0,06 0,05 

Juustu-

valmistajad 

silinderpress 20,2 0,5 44,8 3,4 0,05 0,04 

plokipressid 24,1 0,3 45,7 3,1 0,09 0,08 

soolveevannid 22,3 0,5 36,8 3,3 0,05 0,04 

Kiletajad kiletusosakond 19,4 0,6 43,3 11,2 0,10 0,13 

Pakkijad 

klaasiväline ala 18,2 0,2 31,2 1,7 0,05 0,05 

klaasiga 

ümbritsetud ala 
18,6 0,3 29,3 1,3 0,10 0,12 

 

 

Õhutemperatuur oli vahemikus 17,5 ºC kuni 24,1 ºC. Nii juustumeistrite kui ka pakkijate 

tööruumides mõõdetud õhutemperatuur vastas tabelis 1.2 esitatud optimaalsetele väärtustele 

(16 – 19 ºC) arvestades, et tegemist on külmal aastaajal teostatud mõõtmistega. 

Juustuvalmistajate ja kiletajate tööruumides ületab aga õhutemperatuur tabelis 1.2 esitatud 

lubatud väärtuste vahemikku (13 – 19 ºC). 

Õhu suhtelise niiskuse osas kattuvad normväärtused kõikide töö raskusastmete puhul, 

seega on lubatud õhu suhtelise niiskuse tase 40 % kuni 70 %. Nii juustumeistrite kui ka 

kiletajate tööruumides mõõdetud õhu suhtelise niiskuse tasemed vastavad eelnimetatud 

väärtustele, kuid juustuvalmistajate ühes tööruumis (soolveevannide ruumis) jääb õhu 

suhteline niiskus (36,8 %) veidi alla lubatud piiri. Ka pakkeosakonnas mõõdetud õhu 

suhtelise niiskuse tasemed (31,2 % klaasivälisel alal ning 29,3 % klaasiga ümbritsetud alal) 

jäävad lubatud piiridest allapoole. 

Õhu liikumise kiiruse väärtused mõõdeti kahel kõrgusel maapinnast, 0,1 m ja 1,5 m. 

Tabelis on kujutatud mõlema kõrguse keskmised tulemused. Vastavalt töö raskusastmetele 

on juustumeistritel ja pakkijatel optimaalseks õhu liikumise kiiruseks kuni 0,2 m/s, 

kiletajatel ja juustuvalmistajatel kuni 0,3 m/s. Mõõdetud tulemuste keskmiste väärtuste 
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alusel jäi kõikides tööruumides õhu liikumise kiirus optimaalsete väärtuste alla. Pakkijate 

tööruumis klaasivälisel alal ei ole keskmise väärtuse sisse arvestatud mõõdetud õhu 

liikumise kiiruse tulemust, mis tekib lao ukse avanemisel, kui õhu liikumise kiirus tõuseb 

kuni 1,95 m/s –ni ukse vastas asuvate liinide otste juures. 

Valgustatuse mõõdetud tulemuste keskmised väärtused ja standardhälbed on esitatud 

tabelis 3.2. Tööruumides vastas valgustatus standardis esitatud normidele vaid 

juustuvalmistajate ja kiletajate tööruumides, juustulas ja pakkeosakonnas tuleb valgustatust 

parandada ning viia vastavusse standardis esitatud nõuetega.  

 

 Tabel 3.2. Tööruumides mõõdetud üldvalgustatuse väärtused  

Töötaja Tööruum 
Valgustatus 

lux ±SD 

Juustumeistrid juustula 186,0 55,4 

Juustuvalmistajad 

silinderpressiruum 429,5 58,3 

plokipressiruum 365,0 145,9 

soolveevannide ruum 278,5 145,9 

Kiletajad kiletusosakond 687,0 133,2 

Pakkijad 

plokipake 382,0 56,6 

klaasiväline ala  367,6 90,2 

klaasiga ümbritsetud ala  421,8 106,8 

 

 

Lisas 2 tabelis 1 on toodud ka töötajate töökohtadel ja –laudadel mõõdetud valgustatuse 

tulemused. Juustumeistrite töökohtadel 7 ja 8 (joonis 2.1) mõõdetud valgustatus (vastavalt 

785 lux ja 738 lux), vastas standardis esitatud nõuetele, st ületas 500 lux. Nõuded 

valgustatuse osas olid täidetud ka kiletajate töökohtadel (900 lux ja 946,5 lux). Juustulas 

töökohal 9 aga jäi valgustatus (40,5 lux) väga palju alla standardis esitatud nõude piiri. Seda 

ka juustuvalmistajate (411 lux ja 309 lux) ja pakkijate töölaudadel (305 lux, 363 lux ja 490 

lux). Pakkijate klaasiga ümbritsetud tööruumis viilutamisliinil (joonis 2.1, töökoht 8) oli 

tagatud piisav valgustatus 643 lux. 

Mürataseme mõõdetud väärtuste aritmeetilised keskmised ning standardhälbed on toodud 

tabelis 3.3. Selgus, et kuulmiskaitsevahendeid peaks kandma vaid juustulas, kus keskmine 

müratase (82,3 dB(A)) ületas 80 dB(A). Töökohtadel 7, 8 ja 9 mõõdetud mürataseme (lisa 2 

tabel 1) keskmine väärtus (82,2 dB(A)) ei erine palju ruumi üldisest müratasemest (82,3 

dB(A)), samas aga esineb aegu, mille vältel on müratase kõrgem. Ühe valjema perioodi 
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vältel oli müratase 86,2 dB(A), mida tuleb pidada juba tervist kahjustavaks müraks. 

Juustuvalmistajate ja kiletajate tööruumides oli müra vaiksem (keskmiselt 63,7 kuni 73,8 

dB(A)) ning kuulmiskaitsevahendite kasutamine ei ole vajalik. Ka pakkijate tööruumides  

puudus üldiselt tervisele kahjulik müra, kuid klaasiga ümbritsetud alal juusturiivi juures selle 

töösoleku ajal mõõdetud keskmine müratase oli 80,8 dB(A) (lisa 2 tabel 1). 

 

Tabel 3.3. Tööruumides mõõdetud müratasemed 

Töötaja Tööruum 
Müra 

dB(A) ±SD 

Juustumeistrid juustula 82,3 3,1 

Juustuvalmistajad 

silinderpressiruum 63,7 2,8 

plokipressiruum 70,7 7,4 

soolveevannide ruum 68,0 3,0 

Kiletajad kiletusosakond 73,8 4,1 

Pakkijad 

plokipake 59,7 2,7 

klaasiväline ala  66,0 3,3 

klaasiga ümbritsetud ala  77,5 1,4 

 

 

Kokkuvõtvalt võib öelda, et töökeskkonnas teostatud mõõtmistulemuste alusel on tegemist 

suhteliselt hea töökeskkonna tasemega. Esineb küll standardis esitatud nõuetest 

kõrvalekaldeid, kuid enamasti mitte suurel määral. Suurimateks probleemideks, millega 

tuleb tegeleda, on liiga suur õhu liikumise kiirus pakkeosakonna klaasivälisel alal laoukse 

avanemisel ja vähene valgustatus töökohtadel juustulas, juustuvalmistajate tööruumis ning  

pakkijate tööruumides.  

 

 

3.3. Müotonomeetria 

 

Uuritavatel töötajatel mõõdeti nii deltalihase keskosa, trapetslihase kui ka 

selgroosirgestajalihase biomehaanilisi omadusi mõlemal kehapoolel. Suurim probleem 

esines lihaste toonusega, mis ületas väärtust 16, ehk lihaste võnkesagedus oli suurem kui 

puhkeasendis peaks olema, 56,6%-l mõõtmistest. Dekrement oli liiga suur 40,6%-l 

mõõtmistest ning jäikus liiga suur 24%-l mõõtmistest. Probleemseimaks piirkonnaks osutus 

deltalihase keskosa, mille elastsuse, toonuse ning jäikuse näitajad moodustasid suurima osa 
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väärtustest, mis olid kõrgemad populatsiooni keskmistest väärtustest. Joonisel 3.8 on antud 

protsentuaalselt nii deltalihase keskosa, trapetslihase kui ka selgroosirgestajalihase toonuse, 

dekremendi ja jäikuse näitajad, mis olid kõrgemad populatsiooni keskmistest väärtustest. 

 

 

Joonis 3.8. Toonuse (Hz), dekremendi ja jäikuse (N/m) populatsiooni keskmistest 

väärtustest kõrgemate väärtuste protsentuaalne jagunemine lihaste järgi 

 

Võrreldes ülenormatiivseid väärtusi vahetustes mõõtmise aja järgi, esineb toonuse puhul 

kõige vähem liigse toonusega tulemusi vahetuse alguses ja kõige enam vahetuse lõpus. 

Dekremendi ja jäikuse puhul on mõõdetud tulemused suurimad töövahetuse keskel. Joonisel 

3.9 on kujutatud toonuse, dekremendi ja jäikuse populatsiooni keskmistest väärtustest 

kõrgemate väärtuste esinemissagedus vahetuse alguses, keskel ja lõpus. 

 

 

Joonis 3.9. Toonuse (Hz), dekremendi ja jäikuse (N/m) populatsiooni keskmistest 

väärtustest kõrgemate väärtuste protsentuaalne esinemine vahetuse lõikes 
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Võrreldes töötajate lihaste biomehaanilisi näitajaid töövahetuse alguses, keskel ja lõpus, ei 

leitud statistiliselt olulisi erinevusi. Suurim erinevus esines dekremendi näitajate osas, kus 

p=0,06 võrreldes töövahetuse alguses ning keskel mõõdetud tulemusi ning p=0,1 võrreldes 

töövahetuse alguses ja lõpus mõõdetud tulemusi. Võrreldes eraldi osakondade kaupa lihaste 

dekremendi väärtusi, esineb statistiliselt oluline erinevus (p=0,03) juustumeistritel 

töövahetuse alguses ja lõpus mõõdetud väärtuste vahel, mis tähendab, et lihaste elastsus 

väheneb töövahetuse lõpuks olulisel määral. Samuti esineb statistiliselt oluline erinevus 

(p=0,02) juustuvalmistajate töövahetuse keskel ja töövahetuse lõpus mõõdetud dekremendi 

väärtuste vahel, kuid vastupidiselt juustumeistritele suureneb juustuvalmistajate lihaste 

elastsus töövahetuse lõpuks võrreldes töövahetuse keskel mõõdetud väärtustega. Joonisel 

3.10 on kujutatud osakonniti töötajatel mõõdetud dekremendi keskmised väärtused ning 

nende muutus töövahetuse lõikes. Arvestades töötajate keskmisi dekremendi väärtusi, ei saa 

öelda, et lihaste elastsus oleks vähenenud populatsiooni keskmistest väärtustest madalamale 

tasemele, vaid väärtused jäävad populatsiooni keskmiste väärtuste ülemisele piirile.   

 

 

Joonis 3.10. Lihaste dekremendi keskmiste väärtuste dünaamika töövahetuse vältel 

erinevates ametites 

 

Ka juustumeistrite lihaste toonuse näitajate vahel esineb statistiliselt oluline erinevus 

(p=0,02) võrreldes töövahetuse keskel ja lõpus mõõdetud väärtusi, kui toonus on 

töövahetuse keskel oluliselt kõrgema sagedusega kui töövahetuse lõpus (joonis 3.12). Ka 

juustuvalmistajate lihaste toonus on töövahetuse alguses oluliselt kõrgem kui töövahetuse 

keskel (p=0,03). Joonisel 3.11 on kujutatud töötajate lihaste toonuse muutus töövahetuse 

lõikes ning arvutatud keskmised väärtused. Töötajate lihaste toonuse keskmised väärused ei 

anna tulemust, mille alusel saaks väita, et lihased oleks pingestatud olekus (18-40 Hz), kuid 
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tulemused on kõrgemad keskmistest puhkeoleku väärtustest (11-16 Hz) nii juustumeistritel, 

kiletajatel kui ka pakkijatel. 

 

 

Joonis 3.11. Lihaste toonuse keskmiste väärtuste dünaamika töövahetuste vältel erinevates 

ametites 

 

Juustumeistritel on ka lihaste jäikus töövahetuse alguses oluliselt suurem kui töövahetuse 

keskel (p=0,03) (joonis 3.12). Kuigi jäikus erineb oluliselt mõõtmiste vahel, ei ületa 

töötajate keskmine lihaste jäikus populatsiooni keskmise väärtuse (150-300 N/m) ülemist 

piiri. Joonisel 3.12 on kujutatud osakondade töötajate lihaste keskmised jäikuse väärtused 

ning nende muutus töövahetuse lõikes. 

 

 

Joonis 3.12. Lihasjäikuse keskmiste väärtuste dünaamika töövahetuste vältel erinevates 
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Kuigi mõõtmiste käigus esines populatsiooni keskmistest väärtustest kõrgemaid lihaste 

toonuse, elastsuse ja jäikuse tulemusi, võib öelda, et üldiselt on töötajate lihaste elastsus ning 

jäikus heal tasemel, aga olulisemalt kõrgemad on populatsiooni keskmistest väärtustest nii 

juustumeistrite, kiletajate kui ka pakkijate lihaste toonuse näitajad, mis tähendab, et nende 

töötajate lihased on lõdvestunud olekus rohkem pinges kui nad peaksid olema. 

 

 

3.4. Töötajate töö raskusaste ja energeetiline koormatus 

 

Uuritavatel (n=8) mõõdeti südamelöökide sagedust töötades nii päevases kui ka õhtuses 

(öises) vahetuses. Tabelis 3.4 on toodud kõikide uuritavate väikseimad, suurimad ja 

keskmised südamelöökide sageduse väärtused (l/min)  ning töö raskusastmed ja 

energeetilised koormatused (W) keskmise ja suurima südamelöökide sageduste järgi.  

Pooltel uuritavatel (n=4) oli keskmine südamelöökide sagedus õhtuses (öises) vahetuses 

suurem kui päevases vahetuses (tabel 3.4), kuid tulemus ei oma statistiliselt olulist väärtust 

(p=0,21). Kahel töötajal, juustumeistril ja juustuvalmistajal, oli öises vahetuses keskmise 

südamelöökide sageduse järgi töö raskusastmelt kõrgem kui päevane, olles päevases 

vahetuses kerge ja öises vahetuses keskmiselt raske. Südamelöökide suurimate sageduste 

alusel oli kõikides osakondades tegemist raske või väga raske tööga, ainult ühel töötajal 

(juustuvalmistajal) oli ka suurima südamelöökide sageduse järgi päevases vahetuses 

tegemist keskmiselt raske tööga.  

 

Tabel 3.4. Piimatööstusettevõtte töötajate töö raskusaste ja energeetiline koormatus 

Osakondade töötajad Juustumeistrid 
Juustu-

valmistajad 
Kiletajad Pakkijad 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Uuritavate 

andmed 

sugu N N N N N N N N 

vanus, a 43 51 53 51 53 55 34 57 

pikkus, cm 176 170 160 166 166 164 164 154 

mass, kg 80 75 80 83 70 89 62 72 

Südamelöökide sagedus, lööki min: 

Väikseim 
P 55 54 49 73 56 60 50 52 

Ö 63 68 52 74 64 64 40 76 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Suurim 
P 237 161 147 123 134 132 168 180 

Ö 150 238 157 132 133 133 141 136 

Keskmine 
P 94 91 99 97 90 84 85 103 

Ö 97 100 98 100 90 90 81 103 

Energeetiline koormatus, W: 

Keskmise südamelöökide sageduse järgi: 

Summaarne, W 
P 180 140 160 156 138 115 170 170 

Ö 187 160 155 162 138 138 154 170 

Füsioloogiline, 

W 

P 75 71 72 74 68 76 68 67 

Ö 75 71 72 74 68 76 68 67 

Otseselt tööga, 

W 

P 105 69 88 82 70 39 102 103 

Ö 112 89 83 88 70 62 86 103 

Suurima südamelöökide sageduse järgi: 

Summaarne, W 
P 900 430 372 262 312 305 565 520 

Ö 420 775 415 304 308 308 397 320 

Füsioloogiline, 

W 

P 75 71 72 74 68 76 68 67 

Ö 75 71 72 74 68 76 68 67 

Otseselt tööga, 

W 

P 825 359 300 188 244 229 497 453 

Ö 345 704 343 230 240 232 329 253 

Töö raskusaste 

keskmise 

südamelöökide 

sageduse järgi 

P K  K K K K K K KR 

Ö K KR K KR K K K KR 

Töö raskusaste 

suurima 

südamelöökide 

sageduse järgi 

P VR VR R KR  R R VR VR 

Ö R VR VR R R R R R  

Märkused: N – naine; P – päevane vahetus; Ö – öine (õhtune) vahetus; töö raskusaste: K – 

kerge; KR – keskmiselt raske; R – raske; VR – väga raske.  

 

 

Võrreldes töötajate keskmiste südamelöökide sageduste alusel arvutatud energiakulusid, ei 

leitud statistiliselt olulist tulemust (p=0,36), et öine (õhtune) vahetus oleks töötajatele 

energeetiliselt koormavam kui päevane vahetus.  

Energeetiline koormatus oli kõige väiksem kiletusosakonna töötajatel, kelle keskmine 

summaarne energiakulu nii keskmise kui ka suurima südamelöökide sageduse alusel oli 

väikseim (vastavalt x =132,3W ja x =308,3W). Joonisel 3.13 on kujutatud 55-aastase 

kiletaja südamelöökide sageduse diagramm koos tabelis 3.4 antud andmete alusel määratud 

töö raskusastme ja energeetilise koormatusega töötades päevases vahetuses. Jooniselt on 
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näha töötaja südamelöökide sagedus ja energeetiline koormatus töö- ja puhkeajal. 

Puhkepausi alguses suurenes südamelöökide sagedus üle 120 l/min, kuna puhkeruum asub 

teisel korrusel ning sinna kõnnitakse suhteliselt pikka vahemaad ning trepist üles. Töötamise 

ajal oli töötaja pulss suhteliselt stabiilses vahemikus olles silinderjuustude kiletamise ajal 

keskmiselt 80 kuni 100 l/min ning plokijuuste kiletades veidi kõrgem, keskmiselt 85 kuni 

105 l/min . Enne teist puhkepausi töötas töötaja silinderjuuste kiletades, pärast seda suurenes 

pulss veidi, kui alustati töötamist plokkide kiletamise konveieril. Töövahetuse lõpus, 

tööruume korrastades esines suurem südamelöökide sageduse muutus. 

 

 

Joonis 3.13. Kiletaja südamelöökide sageduse, energeetilise koormatuse ja töö 

raskusastme muutumine päevase töövahetuse vältel: S - summaarne energeetiline 

koormatus W; töö raskusaste: K – kerge, KR – keskmiselt raske, R – raske; P – 

südamelöökide sagedus l/min 

 

Suurim energeetiline koormatus oli juustumeistritel, kelle keskmine summaarne energiakulu 

oli suurim nii keskmise kui ka suurima südamelöökide sageduse puhul vastavalt x =166,8W 

ja x =631,3W. Joonisel 3.14 on antud 51-aastase juustumeistri südamelöökide sageduse, töö 

raskusastme ning energeetilise koormatuse muutus, töötades päevases vahetuses. Kuna 

juustumeistritel on väga liikuv töö, siis on keeruline tuua välja konkreetseid põhjuseid 

südamelöökide sageduse muutuseks, kuid näiteks suurima südamelöökide sageduse 

tekkimise põhjus oli töötaja viibimine väljaspool tööruumi, suundudes juustula poole. 

Üldiselt püsib juustumeistrite südamelöökide sagedus stabiilses vahemikus (70 kuni 110 
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l/min), kuid esineb kõrvalekaldeid, seda eriti kõrgemate südamelöökide sageduste näol. Ka 

teise juustumeistri päevases vahetuses ja mõlema õhtustes vahetustes töötamisel on 

tulemused sarnased (tabel 3.4). Pulss tõuseb kõrgemale enamasti ajal, mil töötajad liiguvad 

tootmisruumides ringi, näiteks toodangu hindamisel.  

 

 

Joonis 3.14. Juustumeistri südamelöökide sageduse, energeetilise koormatuse ja töö 

raskusastme muutus päevase töövahetuse vältel: S - summaarne energeetiline koormatus 

W; töö raskusaste: K – kerge, KR – keskmiselt raske, R – raske, VR - väga raske; P – 

südamelöökide sagedus l/min 

 

Keskmise südamelöökide sageduse järgi oli otseselt tööga seotud energiakulu suurim 

pakkijatel ( x =98,5W), neile järgnesid juustumeistrid ( x =93,8W), juustuvalmistajad ( x

=85,3W) ja kiletajad ( x =60,3W). Sellest lähtuvalt selgub, et suurima raskusastmega tööd 

teevad juustumeistrid ning pakkijad, kuigi nende tööülesannete täitmisel tuleb vähem 

teisaldada raskusi kui juustuvalmistajatel ja kiletajatel. 
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3.5. Töövõime töövahetuseline muutus  

 

Töövõimet hinnati kaheksal naistöötajal, seitsmel neist nii päevases kui ka õhtuses 

töövahetuses ja ühel töötajal vaid õhtuses vahetuses. Töövõimet määrati nelja osakonna 

töötajatel – juustumeistritel, juustuvalmistajatel, kiletajatel ja pakkijatel – igast osakonnast 

kahel töötajal. 

Juustumeistritel määrati töövõime muutust ühes päevases ja kahes öises vahetuses. Kõikide 

vahetuste vältused olid erinevad, päevased vahetused olid 12 ja 13 tundi pikad, öised aga 

kuus ja seitse tundi pikad. Joonisel 3.15 on antud, juustumeistrite töövõime päevase ja öise 

töövahetuste lõikes. Jooniselt selgub, et pikima päevase vahetuse vältel oli juustumeistri 

töövõime kõige madalam, langedes pärast töövahetuse algust kuni lõunapausini võrreldes 

hommikusega 43,4% ning hakates pärast taas suurenema. Tööpäeva lõpuks saavutas 

töövõime isegi suurema väärtuse kui oli tööpäeva algul. 12-tunnises päevases vahetuses 

hakkas töövõime tõusma pärast töövahetuse algust  nelja tunni vältel, pärast mida tekkis 

langus ja taas sujuv tõus tööpäeva lõpuni. Öistes vahetustes tõusis töövõime pärast 

töövahetuse algust, kuid hakkas taas langema, ühe töötaja puhul püsis töövõime suhteliselt 

stabiilselt 100% ja 104,2% vahel, teise töötaja töövõime hakkas langema pärast kahetunnist 

tööaega, tehes veel korra tõusu ning langes öise vahetuse lõpuks 92,1 %-ni. 

 

 

Joonis 3.15. Juustumeistrite töövõime muutus päevaste ja öiste töövahetuste vältel (● – 

juustumeister 1, ▲ – juustumeister 2) 

 

40

60

80

100

120

140

1 2 3 4 5 6 7 8

Tö
ö

võ
im

e,
 %

Mõõtmise kord

Päevane vahetus (13 h) Öine vahetus (6 h)

Päevane vahetus (12 h) Öine vahetus (7 h)



49 

 

Jooniselt 3.15 on näha, kuidas juustumeistri 1 töövõime päevases vahetuses viiendal 

mõõtmisel oli oluliselt langenud (43,4%). Tabelis 3.5 on toodud selle töötaja töövõime 

parameetrite määramise tulemused.  Selgus, et töövõime langust mõjutas oluliselt signaalile 

reageerimise aja suurenemine. Kui neljandal mõõtmisel oli töötaja reageerimisaeg 0,337s, 

siis viiendal mõõtmisel üle kahe korra pikem ehk 0,792s. Samuti oli tõusnud töötaja vererõhk 

ning langenud jõud kätes ja mälumaht. Mida lähemale jõudis töövahetuse lõpp, seda enam 

tõusid töövõime parameetrid. 

 

Tabel 3.5. Juustumeistri 1 töövõime ja selle parameetrite väärtuste muutus päevases 

töövahetuses 

Kella-

aeg 

Pulss  
Reageerimis-

aeg 
Vererõhk Lihaste jõud Mälumaht 

Töö-

võime 

l/min % s % mmHg % N % Tk % % 

4.00 94 100,0 0,337 100,0 118 100,0 441,0 100,0 12 100,0 100 

6.00 81 86,2 0,344 102,1 159 134,7 460,6 104,4 6 50,0 86,3 

8.00 88 93,6 0,384 113,9 136 115,3 406,7 92,2 8 66,7 87,2 

10.00 81 86,2 0,337 100,0 152 128,8 450,8 102,2 6 50,0 87,4 

12.00 79 84,0 0,792 235,0 157 133,1 411,6 93,3 5 41,7 56,6 

14.00 77 81,9 0,453 134,4 157 133,1 411,6 93,3 8 66,7 82,1 

16.00 77 81,9 0,268 79,5 152 128,8 431,2 97,8 9 75,0 96,5 

17.00 79 84,0 0,304 90,2 142 120,3 529,2 120,0 11 91,7 103,4 

 

 

Juustuvalmistajatel määrati töövõime muutust samuti nii päevases kui ka öises vahetuses. 

Tööprotsessi eripära tõttu jäi kõikides vahetustes kahe viimase mõõtmise vahele kolm kuni 

neli tundi, kuna ei olnud võimalik teha mõõtmisteks tööpausi nii, et kahe mõõtmise vahele 

jääks enam-vähem kaks tundi. Joonisel 3.16 on antud juustuvalmistajate töövõime muutus 

nii päevaste kui ka öiste töövahetuste lõikes. Mõlemal töötajal langes töövõime kohe pärast 

töövahetuse algust mõlemas vahetuses ning päevases vahetuses tõusis taas lõunapausi ajaks, 

kuid langes taas tööpäeva lõpuks. Öistes vahetustes langes töövõime viie esimese töötunni 

vältel, pärast mida hakkas ühel töötajal töövõime vähesel määral tõusma, kuid langes taas, 

teisel töötajal langes töövõime vähemalt seitsme töötunni vältel, pärast mida tõusis töövõime 

lõpuks peaaegu töövahetuse alguse tasemele. 

 



50 

 

 

Joonis 3.16. Juustuvalmistajate töövõime muutus päevaste ja öiste töövahetuste vältel (● – 

juustuvalmistaja 1, ▲ – juustuvalmistaja 2) 

 

Jooniselt selgub, kuidas ühe juustuvalmistaja töövõime tõusis oluliselt kolmanda mõõtmise 

ajaks. Töövõime tõusu mõjutas enim töötaja reageerimisaeg, mis oli kolmandal mõõtmisel 

80% väiksem kui eelmisel mõõtmisel. Lisaks oli langenud ka vererõhk ning tõusnud nii 

lihaste jõud kui ka mälumaht. Samas tööpäeva lõpuks oli toimunud taas suur töövõime 

langus – reageerimiskiirus langes taas 80,1%, vererõhk tõusis 19,3% ning nii lihaste jõud 

kui ka mälumaht vähenesid vastavalt 6,9% ja 57,1%. Vastavad töövõime hindamise 

parameetrid on toodud tabelis 3.6.  

 

Tabel 3.6. Juustuvalmistaja 1 töövõime ja selle parameetrite väärtuste muutus päevases 

töövahetuses 

Kella-

aeg 

Pulss  
Reageerimis-

aeg 
Vererõhk Lihaste jõud Mälumaht 

Töö-

võime 

l/min % s % mmHg % N % Tk % % 

7.27 83 100,0 0,691 100,0 119 100,0 142,1 100,0 7 100,0 100,0 

9.44 82 98,8 0,930 134,6 119 100,0 156,8 110,3 6 85,7 92,5 

12.31 83 100,0 0,377 54,6 103 86,6 161,7 113,8 7 100,0 114,5 

16.16 81 97,6 0,931 134,7 126 105,9 151,9 106,9 3 42,9 82,3 
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lõunapausi ning langes taas. Õhtuses vahetuses oli muutus ühe töötaja puhul sarnane 

päevastele muutustele, kuid teisel töötajal langes töövõime kohe pärast tööpäeva algust ning 

hakkas sujuvalt tõusma kuni tööpäeva lõpuni. Joonisel 3.17 on kujutatud kiletusosakonna 

kahe töötaja töövõime muutus nii päevaste kui ka õhtuste töövahetuste lõikes. 

 

 

Joonis 3.17. Kiletajate töövõime muutus päevaste ja öiste töövahetuste vältel (● – kiletaja 

1, ▲ – kiletaja 2) 

 

Kiletaja 2 töövõime langes pärast õhtuse töövahetuse algust 18,6% ning hakkas pärast taas 

tõusma. Tabelis 3.7 on toodud kiletaja 2 vastava töövahetuse töövõime parameetrite muutus 

kogu töövahetuses. Töövõime langust mõjutasid reageerimisaja ja mälumahu vähenemine, 

mis vastavalt muutusid 33,6% ja 85,7%. Reageerimisaeg langes ka pärast teise mõõtmise 

teostamist ning oli neljandaks mõõtmiseks langenud võrreldes töövahetuse algusega 77,2%. 

Reageerimisaja langust tasakaalustasid vererõhu langus ning lihaste jõu suurenemine, mille 

tõttu töötaja üldine töövõime siiski tõusis mitte ei langenud. Kiletaja 2 päevases vahetuses 

mõõdetud töövõime muutus sarnaselt kiletaja 1 päevase ja õhtuse vahetusega. Parameetritest 

põhjustas kolmandal mõõtmisel töövõime languse põhiliselt reageerimisaja ja mälumahu 

langus, aga ka pulsi ja vererõhu tõus. Töövõime tõusu mõjutasid enim lihaste jõud ja 

mälumahu suurenemine, aga ka vererõhu langemine ning reageerimisaja vähenemine. 

Nimetatud parameetrite väärtuste muutused on antud lisas 4 tabelis 3. 
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Tabel 3.7. Kiletaja 2 töövõime ja selle parameetrite väärtuste muutus õhtuses töövahetuses 

Kella-

aeg 

Pulss  
Reageerimis-

aeg 
Vererõhk Lihaste jõud Mälumaht 

Töö-

võime 

l/min % s % mmHg % N % Tk % % 

16.15 88 100,0 0,425 100,0 152 100,0 171,5 100,0 7 100,0 100,0 

18.10 78 88,6 0,568 133,6 138 90,8 181,3 105,7 1 14,3 81,4 

20.07 82 93,2 0,606 57,4 157 103,3 132,3 77,1 7 100,0 104,7 

22.14 86 97,7 0,753 22,8 144 94,7 220,5 128,6 7 100,0 122,7 

23.43 89 101,1 0,471 89,2 141 92,8 230,3 134,3 4 57,1 101,7 

 

 

Pakkeosakonnas määrati töötajate töövõime muutus kahes õhtuses ning ühes päevases 

vahetuses, kuna üks osaleja katkestas uuringu. Joonisel 3.18 on kujutatud pakkeosakonna 

töötajate töövõime muutus päevases ja õhtuses vahetuses, millest selgub, et päevases 

vahetuses hakkas töötaja töövõime langema pärast töövahetuse algust kuni lõunapausini, 

pärast mida tekib väike tõus ja taas langus töövahetuse lõpuks. Õhtuses vahetuses tõusis ühel 

töötajal töövõime kuni söögipausini, pärast mida hakkas töövõime vaikselt langema, teisel 

töötajal aga langes töövõime oluliselt pärast töövahetuse algust, tõusis järsult pärast esimest 

pausi ning langes taas, jäädes töövahetuse lõpuni enam-vähem samale tasemele. 

 

 

Joonis 3.18. Pakkijate töövõime muutus päevaste ja öiste töövahetuste vältel (● – pakkija 

1, ▲ – pakkija 2) 

 

Ühe pakkija õhtuses vahetuses mõõdetud töövõime muutus mõõtmiste vahel rohkem, 

langedes pärast töövahetuse algust 13,1% ning tõusis kolmandaks mõõtmiseks 4,4% 
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võrreldes hommikuse vahetusega. Viimasel kahel mõõtmisel püsis töövõime enam-vähem 

stabiilsel tasemel võrreldes hommikuse töövõimega, olles vastavalt 4,7% ja 4,5% madalam. 

Tabelis 3.8 on toodud vastava vahetuse töövõime parameetrite määramise tulemused. Teisel 

mõõtmisel mõjutas töövõime langust enim mälumahu (55,6%), reageerimisaja (33%) ning 

lihaste jõu (6,5%) vähenemine. Töövõime tõusu mõjutas samade parameetrite väärtuste 

suurenemine. Töövahetuse lõpuks oli enim langenud reageerimisaeg, mis oli võrreldes 

töövahetuse algusega 53,5% madalam. Muud parameetrid palju ei muutunud ning nii 

mälumaht kui ka lihaste jõud olid isegi suuremad töövahetuse algul mõõdetud väärtustest. 

 

 Tabel 3.8. Pakkija 1 töövõime ja selle parameetrite väärtuste muutus õhtuses töövahetuses 

Kella-

aeg 

Pulss  
Reageerimis-

aeg 
Vererõhk Lihaste jõud Mälumaht 

Töö-

võime 

l/min % s % mmHg % N % Tk % % 

16.47 84 100,0 0,376 100,0 119 100,0 377,3 100,0 9 100,0 100,0 

18.04 65 77,4 0,5 133,0 111 93,3 352,8 93,5 4 44,4 86,9 

20.18 73 86,9 0,364 96,8 121 101,7 362,6 96,1 10 111,1 104,4 

22.04 75 89,3 0,511 135,9 120 100,8 387,1 102,6 9 100,0 95,3 

00.08 77 91,7 0,577 153,5 113 95,0 401,8 106,5 10 111,1 95,5 

 

 

Tulemustest selgub, et töötajate töövõimet mõjutab enim reageerimisaeg, seejärel mälumaht 

ja lihaste jõud. Piimatööstusettevõtte töötajatel on olulised kõik eelnimetatud parameetrid, 

kuna tootmiseks kasutatakse seadmeid, tuleb tõrgete või toodangu halva kvaliteedi 

esinemise korral reageerida. Mälumaht on oluline tootmisprotsessi jälgimise juures ja 

tööülesannete täitmisel ning lihaste jõud füüsiliselt raskete ülesannete täitmisel, eelkõige 

raskuste teisaldamisel.  

 

 

3.6. Töötajate töökindlus 

 

Piimatööstusettevõtte pakkeosakonna töötajate töövõimelisuse ja töövõimetuse kestuse ning 

esinemise prognoosimiseks määrati nende töökindluse põhinäitajad. Selleks kasutati 

töötajate haiguslehtede andmeid perioodide kohta, mille vältel olid töötajad sunnitud oma 

töö enda või lapse haigestumise põhjusel katkestama. Töötajate ankeetküsitluse tulemusena 
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selgus, et peamisteks põhjuseks, miks pidi töötaja katkestama oma igapäevase töö (joonis 

3.7), oli külmetus- või viirushaigus (50% vastanutest), aga ka tööst põhjustatud trauma 

(27,3%) ning tööst põhjustatud haigestumine (22,3%). 

Tõrgetevaheliste töövältuste ja töövõime taastamisaegade statistiliste ridade (kogumite) 

alusel määrati ettevõtte pakkeosakonna töötajate töökindluse põhinäitajad ning tõrketu töö 

ja töövõime taastamise tõenäosused (tabel 3.9). Töövältused arvestati nädalaste keskmiste 

töötundide ja taastamisajad kalendaarselt. 

 

Tabel 3.9. Töökindluse põhinäitajad  

Töökindluse põhinäitaja Tähis, ühik Arvväärtus 

Aritmeetiline keskmine töövältus tõrke kohta t , h 445,8 

Töövältuste keskväärtus kt , h 466,1 

Tõrkevoo parameeter  0,0022 

Valmidustegur Kv 0,54 

Tõrketu töö tõenäosus P(t) exp(-0,0022t) 

Aritmeetiline keskmine taastamisaeg q , h 373,8 

Taastamisaegade keskväärtus kq , h 382,9 

Taastamisvoo parameeter  0,0027 

Taastamistegur Kq 0,84 

Töövõime taastamisaegade tõenäosus P(q) 1-exp(-0,0027q) 

 

 

Tabelis 3.2 on toodud arvutatud töökindluse põhinäitajate väärtused. Tulemustest selgub, et 

töötajate keskmine töövältus tõrke kohta on 445,8 tundi, mille standardhälve on 385,9 tundi 

ja töövõime keskmine taastamisaeg 466,1 tundi, mille standardhälve on 333,2 tundi. Määrati 

ka töötajate tõrkevoo ning taastamisvoo parameetrid, mille väärtused on vastavalt =0,0022 

ja =0,0027. Kuna keskmine taastamisaeg võrreldes keskmise töövältusega on küllaltki suur, 

siis töötajate valmidustegur Kv=0,54 osutus väikseks (valem 2.12). Kasutades valemit 2.14, 

määrati töövältuste ja taastamisaegade teoreetiliste jaotusseaduste leidmiseks 

variatsioonitegurid, mis olid vastavalt ʋt=0,87 ja ʋq=0,89. Seega muutuvad töötajate tõrketu 

töö ja taastamisaegade tõenäosused eksponentjaotusseaduse järgi vastavalt P(t)= exp(-

0,0022t) ja P(q)= 1-exp(-0,0027q), mis on antud tabelis 3.9 ja esitatud joonisel 3.19. 

Tõrketu töö ja taastamisaegade tõenäosused muutuvad eksponentjaotusseaduste järgi ning 

need on kujutatud joonisel 3.19. Tulemustest selgus, et 200 töötunni järel on 70% 
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töövõimelisi pakkijaid. Empiiriliste ja valitud teoreetiliste jaotusseaduste omavahelist 

sobivust kontrolliti Pearsoni kriteeriumi 
2 abil ning selgus, et kokkulangevuse tõenäosus 

on töövältuste puhul 20% ning taastamisaegade puhul 90%. Kasutati ka kontrolli 

Kolmogorovi kriteeriumi abil ja selgus, et valitud tõenäosusi iseloomustavaid funktsioone 

(tabel 3.9) võib Kolmogorovi kriteeriumi järgi usaldada, kuna sobivus oli 68% ja 99% 

(joonis 3.19). 

 

 

Joonis 3.19. Tootmistöötajate tõrketu töö ja taastamisaegade empiirilised ja teoreetilised 

tõenäosused 

 

Jooniselt on näha, et tõenäosusega 70% moodustub töötaja tõrketu töö 200 tundi ning 

tõenäosusega 40% võib oodata töötõrget ehk töölt puutumist. Samas on näha, et keskmise 

taastamisajaga (373,8 tundi) saavad töövõimeliseks keskmiselt 65% töölt lahkunutest. 
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4. ARUTELU 

 

Ankeetküsitluse tulemustest selgub, et töötajad puutuvad suurel määral kokku füüsiliselt 

raske tööga, seda eriti raskuste käsitsi teisaldamise kui ka korduvliigutuste näol. 

Tööinspektsiooni 2015. aasta statistika alusel on raskuste käsitsi teisaldamine, korduvad 

stereotüüpsed liigutused ja üleväsimust põhjustavad sundasendid ja –liigutused suurimateks 

tööst põhjustatud haigestumiste tekkepõhjusteks [1]. Lähtuvalt töötajate hinnangust töö 

raskusastmele ning väga suure osakaaluga kaela-, alaselja- ja randme- ja käelaba valu 

esinemisest tuleb ka antud piimatööstusettevõttes võtta kasutusele meetmed töökoormuse, 

raskuste käsitsi teisaldamise ja korduvate stereotüüpsete liigutuste vähendamiseks või 

võimaluste puudumisel viia läbi väga põhjalik töökeskkonna ja –liigutuste hindamine, mille 

alusel juhendada töötajaid  kasutama ergonoomikalisemaid töövõtteid vähendamaks liigset 

füüsilist koormust.  

Kuigi piimatööstusettevõtte töötajate füüsiline aktiivsus tööülesandeid täites on väga suur, 

ei tegele enamik piimatööstusettevõtte töötajatest vabal ajal füüsiliselt aktiivsete 

tegevustega. Kuna on leitud, et töötajad, kes on vabal ajal füüsiliselt aktiivsed, on tervemad, 

peaksid ka füüsiliselt rasket tööd tegevad töötajad harrastama mõnda sportlikku tegevust 

väljaspool tööaega [19]. Samas kuna tihti ületab tööaeg 45-50 h nädalas, siis on leitud, et 

füüsiliseks aktiivsuseks leitakse järjest vähem aega [20]. Arvestades vabal ajal harrastatavate 

aktiivsete tegevuste positiivset mõju nii lihas-luukonnale kui ka vaimsele tervisele [20], 

tuleks töötajatele välja töötada terviseedenduslik plaan, mille alusel pakkuda töötajatele 

erinevaid võimalusi füüsilise aktiivsuse harrastamiseks ning teavitustööd, mis tekitaks 

töötajates rohkem huvi ning arusaamu.  

Mikrokliima uuritavas piimatööstusettevõtte tootmisosas vastab üldjoontes töötajate töö 

raskusastmetele ning on sobiv. Juustumeistritel jäävad nii õhu temperatuur, suhteline niiskus 

kui ka liikumise kiirus vastavalt tabelis 1.2 esitatud liigituse alusel töö raskusastmele IIb 

optimaalsete väärtuste juurde. Kuna juustuvalmistajad teisaldavad tihti üle kümne kg 

massiga juustuplokke, ehk nende töötajate töö raskusaste on III, on õhutemperatuur kõikides 

juustuvalmistajate tööruumides üle lubatud piiri (19 ºC). Nii õhu suhteline niiskus kui ka 

liikumise kiirus vastavad optimaalsetele väärtustele, mis tähendab, et tootmisosas on tagatud väga 
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efektiivne ventilatsioon, arvestades, et töötajad kasutavad pidevalt pindade ja põrandate pesuks 

voolavat vett. Kiletajate osakonnas mõõdetud õhutemperatuur jääb vastavalt töö raskusastmele III 

lubatud väärtuste ülemisele piirile või ületab seda vähesel määral. Nii õhu suhteline niiskus kui ka 

liikumise kiirus vastavad optimaalsetele väärtustele (vastavalt 40% ja kuni 0,3 m/s). Pakkeosakonna 

õhutemperatuur (keskmiselt 18,4 ºC) jääb vastavalt raskusastmele IIb optimaalsesse vahemikku, kuid 

suhteline õhu niiskus (keskmiselt 30,3%) on lubatud väärtuste (30%) alumisel piiril või veidi sellest 

allpool. Üldiselt pakkeosakonnas õhu liikumise kiirus vastab optimaalsetele väärtustele (keskmiselt 

0,08 m/s), kuid lao ukse avanedes tõuseb oluliselt õhu liikumise kiirus kuni 1,95 m/s (joonis 2.1, 

ruum IV-II, mõõtmiskoht 10) , mis on olulisel määral üle normi väärtuste. Kuigi hetkel kasutavad 

lao ukse läheduses töötavad pakkijad soojasid üleriideid vältimaks külma negatiivset mõju, tuleb 

võtta kasutusele meetmed külma õhu kiire liikumise takistamiseks, näiteks paigaldada laoruumi 

uksele õhkkardinad, mille abil takistada külma õhu liikumist laost pakkeosakonda.  

Valgustatuse tase vajab parandamist kõikides uuritud osakondades, välja arvatud 

kiletusosakonnas, kus on juba väga heal tasemel valgustatus. Juustulas on vajalik parendada 

üldvalgustatust (vähemalt 200 lux) ning parempoolsel tagumisel platvormil töökoha 

valgustatust (vähemalt 500 lux). Juustuvalmistajate ruumides vastab üldvalgustatus 

vajalikele nõuetele, küll aga tuleks valgustihedust suurendada töölaudadel 500 lux-ni. 

Pakkeosakonnas tuleb tagada kõikjale valgustatus vähemalt 500 luxi, kuna antud osakonnas 

on äärmiselt oluline märgata kõiki võimalikke toodangu defekte. Valgustatuse parendamisel 

tuleb arvesse võtta ka asjaolu, et valgus peab töökohtadele langema nii, et see ei peegeldaks 

tagasi märgadelt juustudelt nii, et see on silmadele häiriv, kuna see võib suurendada 

tõenäosust tähelepanu hajumiseks ja defektide märkamata jäämiseks, aga ka põhjustada 

silmadele liigset pinget ning seega tuua kaasa peavalusid. 

Müratase on piimatööstusettevõttes valdavalt alla 80 dB(A), kuid enim puutuvad kokku 

müraga juustumeistrid, kellele mõjuv keskmine müratase (82,3 dB(A)) on üle 80dB(A), ent 

tõuseb ka üle 85 dB(A), mis on juba tervist kahjustav müra. Juustulas on juustumeistritele 

kättesaadaval kohal kõrvaklapid, mida töötajad kannavad suurema osa ajast. 

Juustuvalmistajatele ja kiletajatele mõjuv müratase ei ületa sellist taset, et töötajatel oleks 

vajalik kasutada kuulmiskaitsevahendit. Üldiselt puudub ka kuulmiskaitsevahendi 

kasutamise vajadus ka pakkeosakonnas, kuid juusturiiviga töötades võiksid selle läheduses 

asuvad töötajad siiski kasutada kõrvaklappe või –troppe, seda eriti juusturiivil töötajad. 

Müotonomeetria tulemustest selgus, et kõige rohkem kannatab koormuse all töötajatel 

deltalihase keskosa, seejärel trapetslihas ning selgroosirgestajalihas. Kuigi lihaste elastsuse 
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ja jäikuse mõõtmistulemuste seas esineb normist kõrgemaid väärtusi, on keskmised 

tulemused siiski normipiirides. Mõõtmistulemuste alusel on aga lihaste toonus kõrgem, kui 

normaalselt peaks olema lihaste lõdvestunud olekus, samas ei anna keskmised tulemused 

alust väita, et lihased oleksid pingestatud olekus (omavõnkesagedus suurem kui 18 Hz). 

Lihaste toonus on suurim juustumeistritel, pakkijatel ja kiletajatel, kelle lihaste keskmine 

omavõnkesagedus ületab 16 Hz, juustuvalmistajatel on lihaste toonus normist kõrgema 

väärtusega vaid töövahetuse alguses, hilisemate mõõtmiste käigus jäi lihaste toonus 

normipiiresse. Lihaste dekremendi ning jäikuse näitajad jäävad üldjoontes normipiiresse, 

kõige väiksema elastsusega lihased on juustuvalmistajatel ja juustumeistritel, kelle lihaste 

dekremendi väärtused jäävad normi ülemisele piirile (1,2) vastavalt töövahetuse keskel ja 

lõpus. Lihaste jäikus on suurim juustumeistritel ja pakkijatel, kuid jääb siiski kõikidel 

mõõtmistel alla 300 N/m ehk normipiiresse.  

 

Töötajate töö raskusastme ja energeetilise koormatuse määramisel võrreldi omavahel 

päevast ja õhtust (öist) vahetust, et selgitada välja, kas õhtused (öised) vahetused on töötajale 

koormavamad kui päevased. Kuigi pooltel uuritavatel oli keskmine südamelöökide sagedus 

õhtuses (öises) vahetuses veidi kõrgem kui päevases vahetuses, ei saa väita, et põhjus oleks 

öises kellaajas. Samas esines ka töö raskusastme muutust, kui keskmise südamelöökide 

sageduse alusel oli ühel juustumeistril ja juustuvalmistajal päevane vahetus kerge ning öine 

vahetus keskmiselt raske. Olgu märgitud, et tegemist on kõige pikemate vahetuste kestusega 

osakondade töötajatega. Arvestades töötajate suurimaid südamelöökide sagedusi, oli 

kõikides osakondades tegemist raske või väga raske tööga, välja arvatud ühel 

juustuvalmistajal, kelle töö oli ka suurima südamelöökide sageduse alusel päevases 

vahetuses keskmiselt raske.  

Ka töötajate keskmiste südamelöökide sageduste alusel arvutatud energiakulude alusel ei 

selgu, et öine vahetus oleks töötajatele koormavam kui päevane vahetus. Võrreldes 

omavahel osakondade energeetilisi koormatusi selgus, et väikseima koormusega (132 W) on 

kiletajad ning suurimaga juustumeistrid (167 W), kuid arvestades vaid otseselt tööks kuluvat 

energiat, olid suurima koormusega pakkeosakonna töötajad (99 W), seejärel juustumeistrid, 

juustuvalmistajad ja kiletajad (vastavalt 94 W, 85 W ja 60 W). Kuigi kiletusosakonna 

töötajate koormus on väikseim, teisaldavad nad kogu töövahetuse vältel raskusi. Koormust 

aitaks vähendada kindlasti tööülesannete rotatsioon ning regulaarsete puhkepauside 
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pidamine. Ka pakkeosakonnas käib tööülesannete rotatsioon ja puhkepauside pidamine 

suhteliselt kindlate reeglite järgi ja korrapäraselt, kuid pakkeosakonnas peetavad 

puhkepausid on lühema kestusega. Nii juustuvalmistajate kui ka juustumeistrite puhkepausid 

sõltuvad tootmisprotsessist ja on ebaregulaarsed ning pikkus varieerub väga suurel määral.  

Töövõime muutust  töövahetuste lõikes võrreldi samuti nii päevases kui ka õhtuses (öises) 

vahetuses. Nagu joonistelt väljendub, on töötajate töövõime muutus individuaalne. Enamikel 

töötajatel on päevases vahetuses töövõime suuremas osas kõrgem kui õhtuses (öises) 

vahetuses. Madalaimad töövõime väärtused esinevad ühel juustumeistril, kelle päevane 

töövahetus oli 13 h pikkune, algas kell neli hommikul ning töövõime langus (43,4%) toimus 

kuni lõunani, pärast mida tõusis töövõime kõrgemale isegi hommikusest tasemest (103,4%). 

Töövõime tõusu töövahetuse lõpus esines veel neljal juhul, kuid enamasti on töötajad siiski 

töövahetuse lõpuks väsinud ning töövõime pigem langeb. Enim mõjutab töötajate töövõimet 

reageerimisaeg ning mälumaht, mis on eriti oluline kiletajatel ja pakkijatel, kuna nemad 

peavad pidevalt jälgima toodangu kvaliteeti ning defektide esinemisel reageerima, aga ka 

juustumeistritel ja –valmistajatel, kuna peavad pidevalt jälgima seadmeid ja nende ekraane. 

Töövõime tõusu töövahetuse lõpus võib seostada motivatsiooniga, mida põhjustab rõõm 

kojusaamise üle. 

Töötajate töökindluse näitajad määrati koostatud ettevõtte pakkeosakonna töövältuste ja 

taastamisaegade statistiliste ridade (kogumite) töötlemisel. Töötajate töövältused olid 

suhteliselt pikad, ilma haigestumata töötati keskmiselt 11 nädalat järjest, mille järel tuli töö 

katkestada keskmiselt 16 päevaseks taastumiseks. Tööajad tõid ankeetküsimustikes välja, et 

põhilisteks haigestumiste põhjusteks on külmetus- ja viirushaigused (50%), aga ka tööst 

põhjustatud traumad (27,3%) ning tööst põhjustatud haigestumised (22,3%).     
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KOKKUVÕTE 

 

Toiduainetööstusettevõtted kuuluvad Eestis kõige suurema ohuga ettevõtete hulka, mille 

töötajatel on tõenäosus saada mõni tervisekahjustus. Statistika alusel põhjustavad enim 

kutsehaigusi ja tööst põhjustatud haigestumisi füsioloogilised ohutegurid nagu korduvad 

stereotüüpsed liigutused ja üleväsimust põhjustavad sundasendid ja –liigutused ning 

raskuste käsitsi teisaldamine. Kuna piimatööstuses puutuvad töötajad väga suurel määral 

kokku nii raskuste käsitsi teisaldamise, korduvate stereotüüpsete liigutuste kui ka vaimse 

pingega, on väga tähtis hinnata töökeskkonda ja –protsessi mõju töötajale nii füüsilisest kui 

ka vaimsest aspektist, et selgitada välja, kas töökoormus on töötajatele sobiv ning kas on 

vaja viia sisse töökorralduslikke muudatusi. Sellest lähtuvalt oli uurimistöö eesmärgiks 

selgitada välja piimatööstusettevõtte töökeskkonna ja tehtava töö mõju töötajale. 

Käesoleva uurimustöö alusel saab teha järgmised järeldused: 

1. Tööinspektsiooni andmetel on endiselt korduvatest stereotüpsetest liigutustest ja 

valedest tööasenditest tingitud kutsehaigestumus suur, nagu ka tööst põhjustatud 

haigestumisi põhjustavad raskuste käsitsi teisaldamine, korduvad stereotüüpsed 

liigutused ja ka üleväsimust põhjustavad sundasendid ja –liigutused. Lisaks 

füsioloogilistele ohuteguritele mõjutab töötajaid lisaks ka töökeskkond, töö 

toimimise viis ja vaimne koormus, mis omakorda võivad mõjutada töö 

produktiivsust.  

2. Ankeetküsitluse tulemustest selgus, et töötajad puutuvad väga palju kokku füüsiliselt 

raske tööga, mis hõlmab enda alla nii raskuste käsitsi teisaldamise kui ka 

korduvliigutused ning sellest lähtuvalt esineb palju ka alaselja-, õla- ja kaelavalusid. 

Pikkade töövahetuste ja raske füüsilise töö tõttu ei harrasta enamik töötajaid vabal 

ajal tervisesporti. 

3. Töökeskkonna uurimise tulemustest selgus, et töökeskkonna mikrokliima vastab 

üldiselt töötajate töö raskusastme alusel töötajate vajadustele, suurim probleem 

esineb pakkeosakonnas, kus laoukse avanemisel tekib tuuletõmbus. Töökeskkonna 

valgustatus vajab parandamist nii juustumeistrite, juustuvalmistajate kui ka pakkijate 

tööruumides, kuna jääb alla standardis esitatud nõuete väärtuste. Müratase ületab 

pidevalt piirnormi vaid juustulas, kus on töötajatele tagatud kuulmiskaitsevahendid. 
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Pakkeosakonnas esineb ülenormatiivset müra vaid juusturiivi töösoleku ajal ning 

seal osakonnas tuleb töötajatele selgitada müra kahjulikku toimet ning suunata 

töötajaid kasutama kuulmiskaitsevahendeid.  

4. Töötajate lihaste biomehaaniliste omaduste uurimisel müotonomeetria meetodil 

selgus, et enim on koormatud deltalihase keskosa, mille jäikuse, toonuse ja elastsuse 

näitajad kalduvad populatsiooni keskmistest väärtustest enim kõrvale, kuid enamasti 

jäävad lihaste elastsuse ja jäikuse väärtused siiski lubatud piiresse. Kõige rohkem 

esineb keskmistest populatsiooni väärtustest kõrgemaid väärtusi lihaste toonus osas, 

mis tähendab, et lihased on lõdvestunud olekus enam pinges kui peaksid olema. Enim 

on koormatud juustumeistrite ja pakkijate lihased. 

5. Töötajate töö on keskmiste südamelöökide sageduste alusel kerge või keskmiselt 

raske, vaheldudes aga raske ja väga raske tööga. Energeetiline koormatus oli kõige 

väiksem kiletusosakonna töötajatel ning suurim energeetiline koormatus oli 

juustumeistritel.  

6. Töötajate töövõime muutub väga individuaalselt ja terve töövahetuse vältel tõustes 

ja langedes. Tulemuste alusel võib öelda, et tõenäoliselt mõjutab töötajate töövõimet 

ka töövahetuse pikkus, kuna pikimates töövahetustes töötamisel langeb töövõime 

madalamale tasemele. 

7. Töötajate töövältused olid suhteliselt lühikesed, kuna ilma haigestumata töötati 

keskmiselt 11 nädalat järjest, mille järel tuli töö katkestada keskmiselt 16 päevaseks 

taastumiseks.  

Uurimistöö põhjal võib anda järgmisi soovitusi: 

1. Töökeskkonna uurimistulemustest selgus, et töötajatele tuleb tagada paremad 

valgustatuse tingimused, seda eriti töökohtadele, mis vajavad lisavalgusteid või 

suurema valgustatavusega lampe. Samuti tuleb pakkeosakonna klaasivälist ala ja 

ladu ühendavale uksele paigaldada õhkkardinad või muu leida lahendus, mis 

takistaks tuuletõmbuse teket, et vältida töötajate külmetushaigusi ning luu- ja 

lihaskonnavaevusi. 

2. Töötajate lihaste funktsionaalse seisundi parandamiseks tuleks läbi viia töötajate 

põhjalikum juhendamine raskuste teisaldamise alal, et vähendada lihaste pingeid. 

Võimalusel võtta kasutusele tehnilised abivahendid käsitsi teostatava teisaldustöö 

vähendamiseks. 
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3. Töötajate töökoormuse vähendamiseks tuleks ümber korraldada tööajad nii 

juustumeistrite kui ka –valmistajate osakondades, kuna nende töövahetused on kuni 

13 tundi pikad ja töö toimub peaaegu ööpäevaringselt. Sellisel juhul tuleks 

töövahetused korraldada nii, et töötaks kolm vahetust, mis vähendaks töötajate 

koormust kui ka õnnetuste tekkimise riski. 

4. Töö- ja puhkeaja korraldusel pidada silmas, et kõik töötajad saaksid pidada piisavalt 

puhkepause, kuna liiga harva ja ebaregulaarselt peetavad puhkepausid ei anna 

töötajatele võimalust taastumiseks. Samuti peaks töötajaid juhendama puhkepauside 

ajal lihaseid lõõgastavaid harjutusi teostama, et vähendada lihaste pinget ja 

parendada lihaste üldist funktsionaalset seisundit.  
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DAIRY EMPLOYEE’S WORK ENVIRONMENT AND WORK ABILITY 

 

SUMMARY 

 

The aim of this study was to identify the impact of the work environment and work tasks to 

the employee in a dairy production company. The study was carried out in a cheese dairy 

with 112 production workers. The study consisted of a questionnaire survey, environmental 

measurements, myotonometry, assessment of the level of difficulty and energetic load of 

work, assessment work ability and assessment of work reliability.  

In the questionnaire survey were asked questions from five categories – general data, nature 

of work, work related health problems, physical activity and the reasons for sick-leaves. 

Completed questionnaires were receieved from 19,6% workers. Employees had a chance to 

participate in further study if they gave their consent at the end of the questionnaire. 

According to consents eight employees from four departments were chosen – cheese-

makers, cheese-producers, packers and employees who wrap cheese in plastic. The results 

of the survey showed that employees are constantly exposed to repetitive movements 

(54,5%), manual material handling (40,9%), being in a hurry (27,3%) and heavy physical 

work (22,7%). The questions about workers health showed that the most frequent painful 

areas are lower back (18,2%), shoulders (13,6%) and neck (9,1%). 

Assessment of the work environment consisted of microclimate (air temperature, air relative 

humidity and air velocity), illumination and noise level measurements. Measured air 

temperature levels varied from 17,5 ºC to 24,1 ºC and air relative humidity was between 

29,3% and 45,7%. Air velocity average levels were ≤0,1 m/s. The temperature should be 

lowered in workrooms where cheese-producers and employees who wrap cheese in plastic 

work. Relative humidity levels should be a bit higher in packers department but due to 

microbiological safety it must be considered carefully. Average air velocity levels are on the 

acceptable levels, but at packers work area it rises up to 1,95 m/s and it must be eliminated. 

Illumination levels must be risen in cheese-makers and packers workrooms and at all 

workstations except where cheese is wrapped in plastic. Noise levels are higher than they 

should at cheese-makers workroom where personal protection equipment is available. 
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Skeletal muscles (m. trapezius, m. deltoideus, m. erector spinae)  biomechanical parameters 

were measured with myotonometry at the beginning, in the middle and at the end of the day 

and night (evening) shifts on both sides of the body. Muscles frequency was the most 

problematic parameter measured, muscles were tense 56,6% of measurements. Decrement 

was too high 40,6% of measurements and muscles were too stiff 24% of measurements. The 

most exhausted muscle was the middle part of m. deltoideus. The average levels of 

decrement and stiffness didn’t exceed maximum average levels, but the frequency was 

higher than normal in relaxed position among cheese-makers, employees who wrap cheese 

in plastic and packers.  

The level of difficulty of work and energetic workload was assessed based on heart rate 

levels measured with „Polar“-tester method. The measurements lasted during the entire day 

and night (evening) shifts. According to the heart rate assessment results, heart rate levels 

during night (evening) shifts are not higher than during day shifts (p=0,21). The average 

heart rate levels show that the work is physically light or moderate, according to highest 

levels of heart rate the work is physically moderate, heavy or very heavy. The average 

energetic workload was the smallest among  employees who wrap cheese in plastic 

(x̅=132,3W...308,3W) and biggest among cheese-makers (x̅=166,8W...631,3W).  

For work ability assessments five parameters were measured: heart rate (bpm), response time 

to signal (s), systolic blood pressure (mmHg), muscle strength (N) and operative memory 

power (pcs). Work ability rises and lowers during entire work shift. Work ability is most 

affected by response time, then operative memory power and muscle strength which are all 

very important parameters for cheese production workers. According to the results, the 

length of the shift may also influence work ability – three workers out of four have lower 

work ability working in longer shifts. 

For assessing employees work reliability, working and sick-leave periods were combined in 

statistical serieses and analyzed. The results showed that employees work an average of 11 

weeks after what comes sick-leave which lasts an average of 16 days. The probability of 

70% the work period which has no sick-leaves is 200 hours and by the mean healing time of 

373,8 h 65% of employees go back to work.   

The results of the study show that the dairy production company work environment and 

assessed workers parameters are in a good level. Measurement results showed that the 
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biggest attention must be put on air velocity in packers workroom and illumination at 

workstations. Also according to the skeletal muscles, energetic workload and work ability 

results, it is probable that organization of work must be reconsidered. Workers with longer 

work hours (cheese-makers) have higher energetic workload, lower work ability and higher 

muscle frequency and stiffness. The suggestion is to divide two-shift system into three-shift 

system at least among cheese-makers and cheese-producers. Workers may also have a need 

for a training of ergonomic working positions of heavy physical work and manual material 

handling.  
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Lisa 1. Ankeetküsimustik 

 

ANKEETKÜSIMUSTIK 

Tere. Olen Eesti Maaülikooli ergonoomika magistriõppe II kursuse tudeng Nele Šott ning 

viin Teie ettevõttes läbi oma magistritöö koostamiseks vajalikud uuringud. Uurimustöö 

käigus viin läbi ankeetküsimustiku, mille alusel osutub võimalikuks hinnata Teie 

töökeskkonda ja valida välja töökohad ja töötajad, kelle seas viia lisaks läbi täiendavad 

mõõtmised. Ankeedi lõpuosas palun edastada oma kontakt juhul, kui olete vähegi nõus 

osalema läbiviidavas uuringus. Anonüümsuse tagamiseks on ankeediga kaasas ümbrik, kuhu 

pärast täitmist sulgeda ankeet. 

 

1. ÜLDOSA 

1.1. Sugu    □M □N 

1.2. Vanus    ..... aastat 

1.3. Tööstaaž E-Piimas  ..... aastat / ..... kuud 

1.4. Osakond, kus töötate □ Separeerijad  
    □ Juustumeistrid 
    □ Juustuvalmistajad  
    □ Kiletajad  
    □ Väikepakke osakond 

 
1.5. Amet    ............................. 

1.6. Peamised tööülesanded ............................................................................................. 

1.7. Põhitööaja kestus nädalas  ........ tundi 

 

2. TÖÖ ISELOOM 

2.1. Kui tihti tunnete, et Teie töö on füüsiliselt raske?   

  Mitte üldse 1 2 3 4 5 Kogu aeg 
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2.2. Kui suure osa tööajast puutute kokku raskuste käsitsi teisaldamisega? 

  Mitte üldse 1 2 3 4 5 Kogu aeg 

2.3. Kui suure osa tööajast puutute kokku käte korduvliigutustega? 

Mitte üldse 1 2 3 4 5 Kogu aeg 

2.4. Kui tihti peate tööga kiirustama tööprotsessi või kaastöötajate surve tõttu? 

  Mitte üldse 1 2 3 4 5 Kogu aeg 

2.4. Kui kiiresti pärast tööpäeva algust tunnete esimesi väsimuse märke? 

  □ esimese paari tunni vältel  

  □ lõunapausiks 

  □ paar tundi pärast lõunapausi  

  □ tööpäeva lõpuks  

  □ ei tunnegi 

 

3. TÖÖST TINGITUD TERVISEPROBLEEMID  

3.1. Kaelavalu 

3.1.1. Kas Teil on esinenud kaelavalu viimase kuue kuu 

vältel? 

  □ jah  □ ei 

3.1.2. Kui hinnata kokku korrad, kui Teil on viimasel kuuel kuul esinenud 

kaelavalud, siis kui pika perioodi see kokku teeks? 

□ 0 päeva □ 1-7 päeva  □ 8-30 päeva      

□ üle 30 päeva (mitte iga päev)    □ iga päev 

 



75 

 

Lisa 1 järg 

3.1.3. Kas kaelavalu on viimase kuue kuu vältel piiranud oluliselt Teie tööd või 

igapäevaseid toimetusi? 

  □ jah  □ ei 

3.1.4. Kas Teil on esinenud kaelavalu viimase seitsme päeva vältel? 

  □ jah  □ ei 

 

3.2. Õlavalu 

3.2.1. Kas Teil on esinenud õlavalu viimase kuue kuu vältel? 

  □ jah  □ ei 

3.2.2. Kui hinnata kokku korrad, kui Teil on viimasel kuuel kuul esinenud õlavalud, 

siis kui pika perioodi see kokku teeks? 

□ 0 päeva □ 1-7 päeva  □ 8-30 päeva      □ üle 30 päeva 

(mitte iga päev)    □ iga päev 

3.2.3. Kas õlavalu on viimase kuue kuu vältel piiranud oluliselt Teie tööd või 

igapäevaseid toimetusi? 

  □ jah  □ ei 

3.2.4. Kas Teil on esinenud õlavalu viimase seitsme päeva vältel? 

  □ jah  □ ei 
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3.3. Alaseljavalu 

3.3.1. Kas Teil on esinenud alaseljavalu viimase kuue kuu 

vältel? 

  □ jah  □ ei 

3.3.2. Kui hinnata kokku korrad, kui Teil on viimasel kuuel kuul 

esinenud alaseljavalud, siis kui pika perioodi see kokku teeks? 

□ 0 päeva □ 1-7 päeva  □ 8-30 päeva      □ üle 30 päeva 

(mitte iga päev)    □ iga päev 

3.3.3. Kas alaseljavalu on viimase kuue kuu vältel piiranud oluliselt Teie tööd või 

igapäevaseid toimetusi? 

  □ jah  □ ei 

3.3.4. Kas Teil on esinenud alaseljavalu viimase seitsme päeva vältel? 

  □ jah  □ ei 

 

3.4. Küünarliigese valu 

3.4.1. Kas Teil on esinenud küünarliigese valu viimase 

kuue kuu vältel? 

  □ jah  □ ei 
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3.4.2. Kui hinnata kokku korrad, kui Teil on viimasel kuuel kuul esinenud 

küünarliigese valud, siis kui pika perioodi see kokku teeks? 

□ 0 päeva □ 1-7 päeva  □ 8-30 päeva   □ üle 30 päeva (mitte iga päev)  

  □ iga päev 

3.4.3. Kas küüarliigese valu on viimase kuue kuu jooksul piiranud oluliselt Teie tööd 

või igapäevaseid toimetusi? 

  □ jah  □ ei 

3.4.4. Kas Teil on esinenud küünarliigese valu viimase seitsme päeva vältel? 

  □ jah  □ ei 

 

3.5. Randme ja käelaba valu 

3.5.1. Kas Teil on esinenud randme või käelaba valu 

viimase kuue kuu vältel? 

  □ jah  □ ei 

3.5.2. Kui hinnata kokku korrad, kui Teil on viimasel kuuel kuul esinenud randme 

või käelaba valud, siis kui pika perioodi see kokku teeks? 

□ 0 päeva □ 1-7 päeva  □ 8-30 päeva    □ üle 30 päeva (mitte iga 

päev)    □ iga päev 

3.5.3. Kas randme või käelaba valu on viimase kuue kuu vältel piiranud oluliselt Teie 

tööd või igapäevaseid toimetusi? 

  □ jah  □ ei 

 



78 

 

Lisa 1 järg 

3.5.3. Kas Teil on esinenud randme või käelaba valu viimase seitsme päeva vältel? 

  □ jah  □ ei 

 

4. FÜÜSILINE AKTIIVSUS  

4.1. Tööl ma istun  

Mitte üldse 1 2 3 4 5 Kogu aeg 

4.2. Tööl ma seisan  

Mitte üldse 1 2 3 4 5 Kogu aeg 

4.3 Tööl ma käin  

  Mitte üldse 1 2 3 4 5 Kogu aeg 

4.4. Tööl ma teisaldan suuri raskusi  

  Mitte üldse 1 2 3 4 5 Kogu aeg 

4.5. Pärast tööd olen väsinud  

  Mitte üldse 1 2 3 4 5 Kogu aeg 

4.6. Tööl ma higistan  

  Mitte üldse 1 2 3 4 5 Kogu aeg 

4.7. Võrreldes omaealistega arvan, et mu töö on füüsiliselt 

Palju kergem  1 2 3 4 5 Palju raskem 

4.8. Kas tegelete spordiga?  

  □ jah  □ ei 
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Kui Te tegelete spordiga: 

4.9. Millist spordiala harrastate kõige sagedamini?  .............................. 

4.10. Milline on harrastatava spordiala intensiivsus? 

  □ Madal                 □ Keskmine  □ Kõrge  

4.11. Mitu tundi nädalas?     <1  1-2  2-3  3-4  >4 

4.12. Ühe treeningu kestvus (tundides)   0.5  1.5  2.5  3.5  4.5 

4.13. Mitu kuud aastas?     <1  1-3  4-6  7-9  >9 

Kui tegelete ka teise spordialaga: 

4.14. Mis ala see on? ..................... 

4.15. Mitu tundi nädalas?     <1  1-2  2-3  3-4  >4 

4.16. Ühe treeningu kestvus (tundides)   0.5  1.5  2.5  3.5  4.5 

4.17. Mitu kuud aastas?     <1  1-3 4-6  7-9  >9 

4.18. Võrreldes omaealistega arvan, et mu füüsiline aktiivsus tööst vabal ajal on 

Palju väiksem  1 2 3 4 5 Palju suurem 

4.19. Vabal ajal ma higistan 

  Mitte üldse 1 2 3 4 5 Väga tihti 

4.20. Vabal ajal tegelen spordiga  

  Mitte üldse 1 2 3 4 5 Väga tihti 

4.21. Vabal ajal vaatan telekat  

  Mitte üldse 1 2 3 4 5 Väga tihti 
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4.22. Vabal ajal jalutan  

  Mitte üldse 1 2 3 4 5 Väga tihti 

4.23. Vabal ajal sõidan rattaga  

  Mitte üldse 1 2 3 4 5 Väga tihti 

4.24. Mitu minutit kõnnite/sõidate rattaga päevas tööle, kooli, kauplusesse? 

<5  5-15   15-30   30-45   >45 

 

5. TÖÖLT PUUDUMISED 

5.1. Millised on olnud põhjused, mille tõttu olete pidanud töölt puuduma? 

□ Tööst põhjustatud haigestumine 

□ Tööst põhjustatud trauma 

□ Külmetus- või viirushaigus 

□ Tööst vabal ajal saadud trauma 

□ Lapse haigestumine  
□ Muu põhjus ................................... 

 

5.2. Kui tihti tunnete, et Teie haigestumised on tööst tingitud? 

Mitte üldse 1 2 3 4 5 Kogu aeg 

 

Järgnevalt pange palun kirja oma nimi, kui Te olete nõus osalema uuringus, et ma saaksin 

Teiega ühendust võtta. Uuringu käigus määratakse Teie energeetiline koormatus 

(töövahetuse vältel tuleb kanda pulsivööd ja -kella), töövõime muutus tööpäeva vältel 

(määratakse vererõhk, pulss, käte jõud, mälumaht ja reageerimiskiirus) ning skeletilihaste 

biomehaanilised näitajad (toonus, elastsus ja jäikus). Uuringus osalemisel on garanteeritud 

andmete anonüümsus – mõõtetulemusi ei avalikustata nimeliselt kolmandatele isikutele. 
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Soovi korral on võimalik saada individuaalset tagasisidet mõõtetulemuste kohta. 

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

Oodates koostööd ja tänades, 

Nele Šott 

Ergonoomika magistrant 

5628 2416 
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Lisa 2. Töökeskkonna uurimise mõõtmistulemused 

Tabel 1. Mikrokliima (õhu temperatuur, suhteline niiskus, liikumise kiirus), valgustatuse 

ning müra mõõtmistulemused 

Mõõtmiskoht 

Õhu-

temperatuur 

ºC 

( x ±SD) 

Õhu 

suhteline 

niiskus 

% 

( x ±SD) 

Õhu 

liikumise 

kiirus 

m/s 

( x ±SD) 

Valgustatus 

lux 

Müra 

dB(A) 

( x ±SD) 

1 2 3 4 5 6 

Juustumeistrite tööruum - juustula (I) 

Mõõtmiskoht 1  

17,5 ±0,4 40,0 ±2,7 

0,10 ±0,03 239 83,5 ±0,8 

Mõõtmiskoht 2  0,11 ±0,07 113 86,2 ±0,6 

Mõõtmiskoht 3  0,02 ±0,01 185 85,5 ±0,4 

Mõõtmiskoht 4  0,04 ±0,03 126 79,1 ±1,0 

Mõõtmiskoht 5  0,05 ±0,02 239 79,4 ±0,8 

Mõõtmiskoht 6  0,05 ±0,03 214 80,1 ±1,6 

Mõõtmiskoht 7  - 955 (615**) 80,9 ±0,9 

Mõõtmiskoht 8  - 738 79,2 ±2,3 

Mõõtmiskoht 9  - 39 (42**) 86,4 ±2,4 

Juustuvalmistajate tööruum - silinderpressi ruum (II-I) 

Mõõtmiskoht 1  

20,2 ±0,5 44,8 ±3,4 

0,05 ±0,05 464 67,2 ±4,2 

Mõõtmiskoht 2  0,02 ±0,02 467 64,0 ±2,9 

Mõõtmiskoht 3  0,04 ±0,02 473 62,8 ±1,6 

Mõõtmiskoht 4  0,09 ±0,04 413 63,5 ±2,4 

Mõõtmiskoht 5  0,05 ±0,02 402 63,4 ±1,8 

Mõõtmiskoht 6  0,05 ±0,03 364 64,0 ±1,6 

Mõõtmiskoht 7  - 343 61,7 ±1,4 

Mõõtmiskoht 8  - 510 62,8 ±2,1 

Juustuvalmistajate tööruum - plokipresside ruum (II-II) 

Mõõtmiskoht 1  

24,1 ±0,3 45,7 ±3,1 

0,10 ±0,09 442 (411**) 66,6 ±2,0 

Mõõtmiskoht 2  0,14 ±0,10 527 64,6 ±4,6 

Mõõtmiskoht 3  0,09 ±0,06 285 (309**) 72,0 ±8,1 

Mõõtmiskoht 4  0,05 ±0,03 206 72,9 ±7,5 

Juustuvalmistajate tööruum - soolveevannide ruum (II-III) 

Mõõtmiskoht 1  

22,3 ±0,5 26,8 ±3,3 

0,03 ±0,03 517 68,3 ±1,3 

Mõõtmiskoht 2  0,04 ±0,02 344 67,7 ±2,8 

Mõõtmiskoht 3  0,05 ±0,03 395 68,4 ±3,5 

Mõõtmiskoht 4  0,05 ±0,04 127 71,4 ±2,9 

Mõõtmiskoht 5  0,06 ±0,05 55 65,1 ±1,5 

Mõõtmiskoht 6  0,08 ±0,05 217 67,1 ±1,3 

Kiletajate tööruum (III) 

Mõõtmiskoht 1  

19,4 ±0,6 43,3 ±11,2 

- 802 72,8 ±4,0 

Mõõtmiskoht 2  0,05 ±0,1 522 75,7 ±4,2 

Mõõtmiskoht 3  0,05 ±0,12 
788 (900/ 

947**) 
73,0 ±4,1 

Mõõtmiskoht 4  - 636 73,6 ±3,3 
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Pakkijate tööruum - plokipakkeosa (IV-I, mõõtmiskohad 1, 2), klaasiväline ala (IV-II  

mõõtmiskohad 3-11) 

1 2 3 4 5 6 

Mõõtmiskoht 1  

18,2 ±0,2 31,2 ±1,7 

- 342 
58,1 ±2,2 

(82,1 ±2,1***) 

Mõõtmiskoht 2  0,05 ±0,07 422 (305**) 

61,2 ±2,2 

(82,7 ±3,7***) 

 

Mõõtmiskoht 3  - 247 (311**) 
64,0 ±2,9 

(77,6 ±1,2***) 

Mõõtmiskoht 4  - 380  65,8 ±2,7 

Mõõtmiskoht 5  0,03 ±0,03 275 65,2 ±1,8 

Mõõtmiskoht 6  - 474 (330**) 65,2 ±1,9 

Mõõtmiskoht 7  0,06 ±0,07 272 68,0 ±2,9 

Mõõtmiskoht 8 - 417 (480**) 69,2 ±4,5 

Mõõtmiskoht 9  0,05 ±0,08 353 65,8 ±2,0 

Mõõtmiskoht 10  1,95* 503 (276**) 64,8 ±3,8 

Mõõtmiskoht 11  0,08 ±0,06 387 (390**) 65,9 ±3,1 

Pakkijate tööruum - klaasiga ümbritsetud ala (IV-III) 

Mõõtmiskoht 1  

18,6 ±0,3 29,3 ±1,3 

0,10 ±0,06 310 78,7 ±1,2 

Mõõtmiskoht 2  - 541 77,2 ±0,2 

Mõõtmiskoht 3  0,07 ±0,05 438 77,3 ±1,1 

Mõõtmiskoht 4  0,15 ±0,16 314 77,3 ±1,0 

Mõõtmiskoht 5  0,06 ±0,04 402 76,8 ±0,9 

Mõõtmiskoht 6  - 321 (490**) 77,4 ±1,5 

Mõõtmiskoht 7  0,10 ±0,11 454 77,7 ±2,1 

Mõõtmiskoht 8  0,15 ±0,20 594 (643**) 77,5 ±1,1 

Märkused: * - mõõtmistulemus laoukse avanemisel, ** - töötasapindadel mõõdetud 

väärtused mõõtmispunkti juures, *** - juusturiivi töötamisel mõõdetud väärtused  
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Lisa 3. Müotonomeetria mõõtmistulemused 

Tabel 2. Müotonomeetria mõõtmistulemused töövahetuste lõikes töötades päevastes ja 

õhtustes(öistes) töövahetustes 

Töö-

taja 
Lihas 

Keha- 

pool 

Töövahetuse alguses Töövahetuse keskel Töövahetuse lõpus 

too-

nus 

Hz 

elast-

sus 

jäi-

kus 

N/m 

too-

nus 

Hz 

elast-

sus 

jäi-

kus 

N/m 

too-

nus 

Hz 

elast-

sus 

jäi-

kus 

N/m 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Ju
u

st
u

m
ei

st
er

 1
 

P
äe

v
an

e 
v

ah
et

u
s 

m. 

deltoi-

deus 

P 16,8 1,47 314 16,8 1,13 302 15,8 1,39 319 

V 20,1 1,30 405 18,1 1,36 357 18,9 1,39 373 

m. 

trape-

zius 

P 14,5 0,46 235 18,2 0,15 250 14,4 1,13 257 

V 16,2 0,36 203 17,8 0,45 244 13,0 1,20 229 

m. 

erector 

spinae 

P 15,2 1,93 306 15,5 1,98 251 14,6 1,74 246 

V 14,5 0,64 203 16,7 0,56 206 18,6 0,42 198 

Ju
u
st

u
m

ei
st

er
 1

 

Ö
in

e 
v
ah

et
u
s 

m. 

deltoi-

deus 

P 17,3 1,30 324 17,8 1,86 297 15,6 1,29 300 

V 17,3 1,28 328 19,5 1,43 393 18,3 1,45 350 

m. 

trape-

zius 

P 16,8 0,38 250 14,2 1,22 226 16,8 0,50 276 

V 16,3 0,31 248 13,9 1,22 237 14,8 1,35 245 

m. 

erector 

spinae 

P 15,2 0,36 291 18,5 0,32 217 15,5 1,76 265 

V 13,6 1,37 226 19,3 0,26 217 15,7 0,58 200 

Ju
u
st

u
m

ei
st

er
 2

 

P
äe

v
an

e 
v
ah

et
u
s 

m. 

deltoi-

deus 

P 22,7 1,29 450 19,4 1,49 322 19,4 1,71 354 

V 25,4 1,22 491 26,4 1,28 529 23,0 1,50 450 

m. 

trape-

zius 

P 18,8 0,89 351 20,8 1,13 404 18,4 0,85 324 

V 18,7 0,72 304 19,8 0,21 265 18,6 0,82 335 

m. 

erector 

spinae 

P 18,1 1,63 275 15,0 1,55 226 16,2 2,02 251 

V 16,4 0,35 185 15,8 0,59 179 16,8 0,13 178 

Ju
u

st
u

m
ei

st
er

 2
 

Ö
in

e 
v

ah
et

u
s 

m. 

deltoi-

deus 

P 17,3 0,27 284 18,5 0,3 210 17,2 1,11 313 

V 18,5 1,58 334 16,8 1,37 282 14,5 1,52 234 

m. 

trape-

zius 

P 15,0 0,56 221 16,6 1,02 256 19,0 1,36 328 

V 14,3 1,25 246 18,7 1,00 315 15,5 0,53 222 

m. 

erector 

spinae 

P 17,3 0,13 212 17,0 1,57 236 15,7 0,46 213 

V 19,9 0,24 201 13,7 0,78 212 12,5 2,14 212 
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Lisa 3 järg 

Ju
u

st
u

v
al

m
is

ta
ja

 1
 

P
äe

v
an

e 
v

ah
et

u
s 

m. 

deltoi-

deus 

P 13,6 1,28 255 14,5 1,37 265 14,5 1,40 295 

V 16,2 0,69 246 14,2 1,45 293 12,6 1,56 260 

m. 

trape-

zius 

P 18,7 1,39 289 15,5 1,20 286 14,0 1,12 268 

V 18,1 1,20 278 16,9 0,84 324 15,0 1,08 250 

m. 

erector 

spinae 

P 15,2 0,78 198 16,4 0,50 190 17,5 0,35 200 

V 14,2 0,77 204 16,3 0,27 175 16,8 0,19 167 

Ju
u

st
u

v
al

m
is

ta
ja

 1
 

Ö
in

e 
v

ah
et

u
s 

m. 

deltoi-

deus 

P 17,2 0,55 301 16,0 1,46 316 20,5 0,24 227 

V 14,8 1,28 292 15,3 1,58 318 14,1 1,50 293 

m. 

trape-

zius 

P 18,5 1,40 321 13,6 1,25 280 17,4 1,44 311 

V 17,9 1,10 283 16,5 0,94 273 18,3 0,46 284 

m. 

erector 

spinae 

P 17,9 0,53 218 12,1 1,20 189 14,8 0,55 180 

V 12,3 1,28 198 12,0 1,22 175 11,6 1,08 156 

Ju
u
st

u
v
al

m
is

ta
ja

 2
 

P
äe

v
an

e 
v
ah

et
u
s 

m. 

deltoi-

deus 

P 19,5 1,29 341 15,8 1,32 320 14,7 1,22 265 

V 16,8 1,19 361 19,4 2,29 342 16,8 1,24 331 

m. 

trape-

zius 

P 16,6 1,37 283 17,2 1,79 314 17,0 1,58 286 

V 16,8 1,17 275 16,4 1,25 252 17,2 1,32 269 

m. 

erector 

spinae 

P 15,4 0,62 173 15,0 0,66 180 15,5 0,39 178 

V 12 1,91 190 11,9 1,55 184 14,4 0,54 186 

Ju
u
st

u
v
al

m
is

ta
ja

 2
 

Ö
in

e 
v
ah

et
u
s 

m. 

deltoi-

deus 

P 17 1,16 281 15,7 0,96 269 19,6 1,22 386 

V 14,6 1,61 252 15,5 1,52 263 18,3 1,93 346 

m. 

trape-

zius 

P 16,7 1,63 279 16,2 1,32 298 18,5 0,17 267 

V 16,3 0,49 255 15,1 0,68 234 16,7 0,39 219 

m. 

erector 

spinae 

P 14,2 0,78 186 10,9 1,73 172 11,2 1,63 176 

V 15,9 0,07 164 13,5 0,67 161 13,6 0,60 165 

K
il

et
aj

a 
1
 

P
äe

v
an

e 
v

ah
et

u
s 

m. 

deltoi-

deus 

P 25,6 1,31 500 20,5 1,35 424 21,3 1,28 459 

V 23,7 1,58 470 21,9 1,55 410 25,6 1,99 467 

m. 

trape-

zius 

P 17,4 0,27 233 15,2 1,01 258 18,7 0,37 238 

V 19,0 0,24 249 17,1 0,54 233 15,8 1,19 264 

m. 

erector 

spinae 

P 16,0 1,99 275 14,8 1,86 296 16,7 2,00 304 

V 15,0 1,67 243 13,4 1,30 232 14,4 0,97 219 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
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Lisa 3 järg 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

K
il

et
aj

a 
1
 

Õ
h

tu
n

e 
v
ah

et
u

s 

m. 

deltoi-

deus 

P 15,4 0,64 232 19,2 1,40 370 20,6 1,23 426 

V 16,7 0,44 212 15,8 1,61 301 16,5 1,43 298 

m. 

trape-

zius 

P 21,9 0,21 253 17,3 0,53 237 20,8 0,09 223 

V 20,0 0,02 221 15,7 1,16 270 13,6 1,02 214 

m. 

erector 

spinae 

P 15,8 1,95 274 17,8 0,39 227 17,9 0,06 225 

V 14,7 0,77 228 17,4 0,52 218 19,4 0,08 192 

K
il

et
aj

a 
2
 

P
äe

v
an

e 
v

ah
et

u
s 

m. 

deltoi-

deus 

P 14,0 0,63 225 14,3 1,93 237 17,2 1,95 297 

V 12,3 1,52 234 18,8 1,39 309 12,5 0,92 208 

m. 

trape-

zius 

P 16,6 1,18 266 18,7 0,17 236 13,3 1,06 215 

V 14,3 1,06 214 16,8 0,35 205 13,7 1,02 234 

m. 

erector 

spinae 

P 16,3 0,21 177 13,1 0,50 162 10,6 0,71 169 

V 16,7 0,08 161 15,3 0,15 149 14,9 0,13 159 

K
il

et
aj

a 
2
 

Õ
h
tu

n
e 

v
ah

et
u
s 

m. 

deltoi-

deus 

P 18,0 0,41 253 11,3 1,65 163 12,9 1,10 178 

V 14,7 1,05 213 13,6 0,8 210 19,4 0,16 325 

m. 

trape-

zius 

P 17,0 0,44 267 17,1 0,42 241 14,3 0,89 243 

V 15,9 0,57 189 19,3 0,20 223 19,5 0,25 223 

m. 

erector 

spinae 

P 16,4 0,28 205 14,0 0,56 200 13,4 2,18 220 

V 10,3 1,39 164 14,0 0,32 161 14,1 0,44 171 

P
ak

k
ij

a 
1
 

P
äe

v
an

e 
v
ah

et
u
s 

m. 

deltoi-

deus 

P 15,2 1,07 301 18,2 1,29 380 14,2 1,07 291 

V 16,2 1,03 340 17,3 1,07 379 18,2 0,44 380 

m. 

trape-

zius 

P 18,5 0,23 192 18,9 0,27 197 12,2 0,76 193 

V 16,4 0,54 209 14,8 0,60 232 18,3 0,34 195 

m. 

erector 

spinae 

P 20,1 0,22 258 15,1 0,72 265 20,0 0,27 259 

V 15,2 0,75 225 15,7 0,59 206 15,8 0,65 224 

P
ak

k
ij

a 
1
 

Õ
h

tu
n

e 
v
ah

et
u

s 

m. 

deltoi-

deus 

P 18,3 0,49 326 14,4 1,28 262 25,6 1,32 527 

V 20,8 1,21 428 18,5 1,35 401 21,5 1,49 487 

m. 

trape-

zius 

P 14,9 0,59 233 16,3 0,48 221 18,6 0,25 237 

V 17,0 0,77 262 15,9 0,57 222 14,5 0,57 192 

m. 

erector 

spinae 

P 15,3 0,89 219 19,2 0,47 247 14,3 0,87 259 

V 20,8 0,43 214 14,2 0,73 225 18,1 0,56 235 
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Lisa 3 järg 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

P
ak

k
ij

a 
2
 

P
äe

v
an

e 
v

ah
et

u
s 

m. 

deltoi-

deus 

P 16,4 1,46 325 20,5 1,44 312 16,5 1,40 288 

V 15,7 0,49 238 18,4 1,53 348 16,5 1,40 269 

m. 

trape-

zius 

P 15,0 1,17 283 15,7 1,48 279 18,3 0,20 235 

V 19,5 1,24 375 18,3 1,39 331 14,0 1,41 241 

m. 

erector 

spinae 

P 15,5 0,5 214 20,6 0,06 186 20,9 0,15 200 

V 15,8 0,33 168 12,7 1,15 198 11,6 1,39 190 

P
ak

k
ij

a 
2
 

Õ
h

tu
n

e 
v
ah

et
u

s 

m. 

deltoi-

deus 

P 16,8 0,29 163 17,1 0,32 168 15,3 1,41 205 

V 14,0 1,15 246 19,2 1,61 325 18,1 1,61 332 

m. 

trape-

zius 

P 17,6 0,59 288 19,9 0,09 264 15,3 1,41 243 

V 14,5 1,17 251 17,9 0,53 297 16,5 1,02 278 

m. 

erector 

spinae 

P 18,9 0,21 164 17,7 0,16 217 18,8 0,08 181 

V 15,8 0,37 204 18,1 0,12 242 14,4 0,55 232 
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Lisa 4. Töövõime muutus ja selle parameetrid 

Tabel 3. Töövõime muutus ja selle parameetrid 

Töötaja 

ja töö-

vahetus 

Kella-

aeg 

Pulss  
Reageerimis-

aeg 
Vererõhk Lihaste jõud Mälumaht 

Töö-

võime 

l/mi

n 
% s % 

mmH

g 
% N % Tk % % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Juustu-

meister 

1 

 

Päevane 

vahetus 

04.00 94 100,0 0,337 100,0 118 100,0 441,0 100,0 12 100,0 100 

06.00 81 86,2 0,344 102,1 159 134,7 460,6 104,4 6 50,0 86,3 

08.00 88 93,6 0,384 113,9 136 115,3 406,7 92,2 8 66,7 87,2 

10.00 81 86,2 0,337 100,0 152 128,8 450,8 102,2 6 50,0 87,4 

12.00 79 84,0 0,792 235,0 157 133,1 411,6 93,3 5 41,7 56,6 

14.00 77 81,9 0,453 134,4 157 133,1 411,6 93,3 8 66,7 82,1 

16.00 77 81,9 0,268 79,5 152 128,8 431,2 97,8 9 75,0 96,5 

17.00 79 84,0 0,304 90,2 142 120,3 529,2 120,0 11 91,7 103,4 

Juustu-

meister 

1 

 

Öine 

vahetus 

16.48 113 100,0 0,3 100,0 139 100,0 490,0 100,0 8 100,0 100,0 

18.43 92 81,4 0,3 101,6 148 106,5 504,7 103,0 9 112,5 105,2 

20.52 99 87,6 0,4 114,3 151 108,6 509,6 104,0 6 75,0 93,7 

22.49 88 77,9 0,4 114,0 150 107,9 450,8 92,0 7 87,5 95,9 

24.57 82 72,6 0,4 117,8 155 111,5 490,0 100,0 5 62,5 92,1 

Juustu-

meister 

2 

 

Päevane 

vahetus 

05.00 73 100,0 0,511 100,0 125 100 323,4 100 5 100 100 

07.00 79 108,2 0,444 86,9 126 100,8 347,9 107,6 6 120 106,3 

09.00 80 109,6 0,438 85,7 134 107,2 347,9 107,6 9 180 117,0 

11.00 89 121,9 0,385 75,3 131 104,8 357,7 110,6 7 140 109,7 

13.00 83 113,7 0,497 97,3 135 108 347,9 107,6 8 160 109,7 

15.00 82 112,3 0,422 82,6 135 108 347,9 107,6 8 160 112,9 

17.00 78 106,8 0,365 71,4 128 102,4 347,9 107,6 8 160 117,4 

Juustu-

meister 

2  

 

Öine 

vahetus 

17.00 96 100,0 0,361 100,0 146 100,0 347,9 100,0 10 100 100,0 

19.00 94 97,9 0,361 100,0 134 91,8 333,2 95,8 10 100 101,2 

21.00 82 85,4 0,381 105,5 129 88,4 347,9 100,0 9 90 102,1 

23.00 77 80,2 0,385 106,6 130 89,0 338,1 97,2 10 100 104,3 

01.00 82 85,4 0,356 98,6 145 99,3 338,1 97,2 9 90 100,8 

02.15 77 80,2 0,394 109,1 135 92,5 338,1 97,2 9 90 101,1 

Juustu-

valmis-

taja 1 

 

Päevane 

vahetus 

07.27 83 100,0 0,691 100,0 119 100,0 142,1 100,0 7 100,0 100,0 

09.44 82 98,8 0,930 134,6 119 100,0 156,8 110,3 6 85,7 92,5 

12.31 83 100,0 0,377 54,6 103 86,6 161,7 113,8 7 100,0 114,5 

16.16 81 97,6 0,931 134,7 126 105,9 151,9 106,9 3 42,9 82,3 

Juustu-

valmis-

taja 1 

 

Öine 

vahetus 

16.50 79 100,0 0,444 100,0 136 100,0 181,3 100,0 6 100,0 100,0 

19.35 77 97,5 0,392 88,3 119 87,5 191,1 105,4 2 33,3 93,1 

21.03 78 98,7 0,501 112,8 132 97,1 215,6 118,9 2 33,3 88,7 

23.58 78 98,7 0,608 136,9 127 93,4 191,1 105,4 2 33,3 81,9 

03.15 73 92,4 0,401 90,3 137 100,7 156,8 86,5 5 83,3 97,3 
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Lisa 4 järg 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Juustu-

valmis-

taja 2 

 

Päevane 

vahetus 

07.19 80 100,0 0,420 100,0 131 100,0 352,8 100,0 7 100,0 100,0 

09.38 88 110,0 0,440 104,8 129 98,5 333,2 94,4 6 85,7 93,4 

12.34 87 108,8 0,479 114,0 138 105,3 372,4 105,6 9 128,6 101,2 

16.14 91 113,8 0,492 117,1 153 116,8 357,7 101,4 6 85,7 87,9 

Juustu-

valmis-

taja 2 

 

Öine 

vahetus 

16.47 104 100,0 0,328 100,0 135 100,0 367,5 100,0 10 100,0 100,0 

19.36 89 85,6 0,418 127,4 144 106,7 392 106,7 9 90,0 95,4 

21.03 89 85,6 0,483 147,3 132 97,8 382,2 104,0 8 80,0 90,7 

00.00 88 84,6 0,366 111,6 141 104,4 347,9 94,7 7 70,0 92,8 

03.17 83 79,8 0,346 105,5 140 103,7 347,9 94,7 5 50,0 91,1 

Kiletaja 

1  

 

Päevane 

vahetus 

06.44 97 100,0 0,351 100,0 108 100,0 441 100,0 6 100,0 100,0 

09.38 101 104,1 0,314 89,5 119 110,2 445,9 101,1 7 116,7 102,8 

11.56 74 76,3 0,313 89,2 125 115,7 436,1 98,9 5 83,3 100,2 

13.55 73 75,3 0,363 103,4 127 117,6 480,2 108,9 10 166,7 115,9 

15.34 77 79,4 0,339 96,6 125 115,7 465,5 105,6 7 116,7 106,1 

Kiletaja 

1  

 

Õhtune 

vahetus 

16.15 75 100,0 0,676 100,0 124 100,0 421,4 100,0 8 100,0 100,0 

18.10 79 105,3 0,128 18,9 133 107,3 441 104,7 4 50,0 104,6 

20.16 90 120,0 0,412 60,9 126 101,6 441 104,7 5 62,5 96,9 

22.12 77 102,7 0,361 53,4 139 112,1 436,1 103,5 8 100,0 107,1 

23.40 67 89,3 0,405 59,9 131 105,6 426,3 101,2 5 62,5 101,8 

Kiletaja 

2 

 

Päevane 

vahetus 

06.52 77 100,0 0,596 100,0 148 100,0 245 100,0 9 100,0 100,0 

09.40 74 96,1 0,48 80,5 147 99,3 259,7 106,0 7 77,8 101,6 

11.58 81 105,2 0,701 117,6 149 100,7 225,4 92,0 5 55,6 84,8 

13.57 79 102,6 0,498 83,6 129 87,2 235,2 96,0 7 77,8 100,1 

15.52 74 96,1 0,45 75,5 144 97,3 215,6 88,0 3 33,3 90,5 

Kiletaja 

2 

 

Õhtune 

vahetus 

16.15 88 100,0 0,425 100,0 152 100,0 171,5 100,0 7 100,0 100,0 

18.10 78 88,6 0,568 133,6 138 90,8 181,3 105,7 1 14,3 81,4 

20.07 82 93,2 0,606 57,4 157 103,3 132,3 77,1 7 100,0 104,7 

22.14 86 97,7 0,753 22,8 144 94,7 220,5 128,6 7 100,0 122,7 

23.43 89 101,1 0,471 89,2 141 92,8 230,3 134,3 4 57,1 101,7 

Pakkija 

1  

 

Päevane 

vahetus 

07.50 76 100,0 0,344 100,0 116 100,0 343,0 100,0 10 100,0 100,0 

09.54 76 100,0 0,361 104,9 122 105,2 357,7 104,3 9 90,0 96,8 

11.53 73 96,1 0,427 124,1 124 106,9 338,1 98,6 9 90,0 92,3 

14.04 79 103,9 0,406 118,0 119 102,6 362,6 105,7 9 90,0 94,2 

16.17 78 102,6 0,379 110,2 116 100,0 377,3 110,0 7 70,0 93,4 

Pakkija 

1 

 

Õhtune 

vahetus 

16.47 84 100,0 0,376 100,0 119 100,0 377,3 100,0 9 100,0 100,0 

18.04 65 77,4 0,5 133,0 111 93,3 352,8 93,5 4 44,4 86,9 

20.18 73 86,9 0,364 96,8 121 101,7 362,6 96,1 10 111,1 104,4 

22.04 75 89,3 0,511 135,9 120 100,8 387,1 102,6 9 100,0 95,3 

00.08 77 91,7 0,577 153,5 113 95,0 401,8 106,5 10 111,1 95,5 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Pakkija 

2 

 

Õhtune 

vahetus 

16.46 90 100,0 0,718 100,0 184 100,0 318,5 100,0 6 100,0 100,0 

18.14 90 100,0 0,516 71,9 168 91,3 303,8 95,4 9 150,0 116,4 

20.26 94 104,4 0,445 62,0 147 79,9 269,5 84,6 9 150,0 117,7 

22.11 65 72,2 0,51 71,0 141 76,6 313,6 98,5 6 100,0 115,7 

00.15 62 68,9 0,765 106,5 136 73,9 294 92,3 8 133,3 115,3 
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Lisa 5. Pakkeosakonna töötajate töövältuste ja taastamisaegade 

statistilised read 

Tabel 4. Pakkeosakonna töötajate töövältuste t ja taastamisaegade q statistilised read 

Jrk. nr Töövältused t, h Taastamisajad q, h 

1 2 3 

1 17 24 

2 57 24 

3 57 48 

4 80 72 

5 91 96 

6 97 96 

7 103 96 

8 131 96 

9 137 96 

10 154 96 

11 166 120 

12 171 120 

13 171 120 

14 171 120 

15 177 120 

16 183 120 

17 194 120 

18 229 144 

19 251 144 

20 263 144 

21 274 144 

22 291 144 

23 303 168 

24 314 168 

25 314 168 

26 326 168 

27 331 168 

28 349 192 

29 349 192 

30 349 192 

31 371 192 

32 371 192 

33 383 216 

34 389 216 

35 406 216 
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1 2 3 

36 417 216 

37 417 216 

38 451 216 

39 463 216 

40 463 240 

41 474 264 

42 491 264 

43 514 264 

44 526 288 

45 554 288 

46 703 288 

47 709 288 

48 789 288 

49 869 288 

50 1017 288 

51 1023 312 

52 1029 336 

53 1251 336 

54 1503 336 

55 1589 336 

56 1691 336 

57  360 

58  360 

59  384 

60  408 

61  408 

62  432 

63  456 

64  456 

65  504 

66  528 

67  576 

68  624 

69  624 

70  624 

71  624 

72  648 

73  648 

74  672 

75  720 

76  720 

77  816 
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Lisa 5 järg 

1 2 3 

78  912 

79  936 

80  960 

81  1008 

82  1272 

83  1272 

84  1488 

85  1680 
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Lisa 6. Lihtlitsents 

 

Mina, __________________________________________________________________,  

(autori nimi)  

sünniaeg _______________,  

1) annan Eesti Maaülikoolile tasuta loa (lihtlitsentsi) enda loodud lõputöö  

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________,  

(lõputöö pealkiri)  

mille juhendaja(d) on _____________________________________________________,  

(juhendaja(te) nimi)  

salvestamiseks säilitamise eesmärgil, sh digitaalarhiivis DSpace säilitamise eesmärgil, 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)  

Tartu, ___________________  

          (kuupäev)  

 

 

 

Juhendaja(te) kinnitus lõputöö kaitsmisele lubamise kohta.  

 

Luban lõputöö kaitsmisele.  

_______________________________________ _____________________  

(juhendaja nimi ja allkiri)           (kuupäev) 


