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Bakalaureusetöö uurimisobjektiks on Harjumaal asuv mikropruulikoda. Uurimistöö 

eesmärgiks on uurida pruulikojas esinevaid ohutegureid ja võrrelda sisekliima parameetrite 

vastavust standardite ja normidega. Pruulikoja töökeskkond on sõltuvalt suurusest kuum ja 

mürarikas, äärmiselt tähtis on pruulikoja ja selle seadmete puhtus. 

Bakalaureusetöö metoodika koosneb neljast osast, kuhu kuuluvad ankeetmeetod töötajate 

rahulolu uurimiseks, mõõtmis- ja ankeetmeetod sisekliima parameetrite mõõtmiseks, QEC 

meetod pruulimistööde riskihinnangu andmiseks ja riskihindamise meetod riskianalüüsi 

koostamiseks. 

Ankeetküsimustiku tulemustest selgus, et pruulikoja töötajad on füüsikalistest ohuteguritest 

kõige vähem rahul ventilatsioonisüsteemiga, füsioloogilistest ohuteguritest pole töötajad 

rahul pruulikoja istumisvõimalustega. Psühholoogilistest ohuteguritest selgus, et kõige 

stressirohkem on töö kontoris. Sisekliima parameetrite mõõtmisel selgus, et 

pruulimisprotsesside ajal ületab õhutemperatuur normi. Olukorras, kus pruulimisprotsesse ei 

toimu, on õhutemperatuur normidele vastav. Villimisliini ja veski töösolemise ajal on 

müratase kuni 80 dB(A), mistõttu peaksid töötajad kasutama kuulmiskaitsevahendeid. Õhu 

liikumiskiirus ei vasta normidele. QEC metoodikat kasutades selgus, et suurima riskiastmega 

on villimisliini lõpus teostatav toodete kastidesse paigutamise ülesanne. Riskianalüüsi 

tulemusena on kolmanda riskiastmega kukkuvate esemete oht villimisliinil, kemikaalide 

käsitlemine puhastussüsteemi taastäitmisel ja vastutav töö. 

Märksõnad: Ohutegur, töökoht, ankeetmeetod, sisekliima parameetrid, riskianalüüs 
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The objective of this thesis was to determine risk factors that could occur in brewery and 

compare them to the valid standards and normative values. The working environment of 

brewery depends usually of it’s size. It could be noisy, humid and hot.  

A questionnaire, measurment and data processing, QEC (Quick Exposure Check) and 

risk assessment methods were used in this research paper. 

Workers of brewery were pleased about most aspects in working environment. The 

average given scores were from 3,7 to 5. Air temperature depends of the brewing 

processes. When brewing the average temperature of brewing room is 2
o
C over the norm 

value. 

During malt milling and bottleing the noise average noise level reaches 80 dB(A). 

Workers are using PPE (Personal Protective Equipment) during malt milling but not 

when bottleing. 

Product packing is rated with the highest QEC score (47%). When QEC score is between 

41 and 51% the workplace shoud be investigated further. Other tasks are rated under 

41% socre wich means that conditions of those working places are acceptable. 

 

Keywords: Risk factor, workplace, questionnaire, indoor climate parameters, risk assessment 
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SISSEJUHATUS 

Ümbrust, milles inimene töötab, nimetatakse töökeskkonnaks. Töökeskkonnas esinevad 

tegurid ei tohi ohustada töötajate ega teiste seal viibivate isikute elu ega tervist. 

Töökeskkonna ohutegurid jaotatakse füüsikalisteks, keemilisteks, bioloogilisteks, 

füsioloogilisteks ja psühholoogilisteks. Ohuteguri parameetri ajaühikus mõõdetud keskmist 

väärtust, mis kaheksatunnise tööpäeva või neljakümne tunnise töönädala jooksul töötajale 

mõjudes tervisekahjustust ei põhjusta, nimetatakse piirnormiks. Töökeskkonnas esinevad 

võimalikud ohutegurid ei tohi ületada piirnorme [1]. 

Ergonoomika on teadus inimese töötingimustest, käsitledes masina ja inimese vastasmõju. 

Sõna ergonoomika tuleb kreeka keelest -  ergon tähendab tööd, nomos on tõlkes 

loodusseadused [2]. Ergonoomika peaeesmärgiks on töötraumade- ja kahjustuste 

ennetamine [3]. Tähtis on, et ergonoomilised lahendused oleksid kasutoovad mitte ainult 

töötajale vaid ka tööandjale [4]. Õnnestunult organiseeritud ergonoomiliste lahendustega 

kindlustab ettevõte tootlikkuse tõusu, kulude ja riskide vähendamise ning konkurentsieelise 

tarnijate ja partnerite seas. Lisaks parema maine klientide ja investorite silmis [5]. 

Pruulikoda on hoone või rajatis, milles toodetakse õlut või teisi linnasepõhiseid 

alkohoolseid jooke [6]. Pruulikojas töötava õllevalmistaja ametinimetus on tehniline 

pruulija, kes on vastutav kogu pruulimisprotsessi ja lõpptoote pakendamise ees. Tehnilise 

pruulija põhieesmärk on tagada toote kvaliteet ja konsistents ning juhendada teisi 

pruulikoja töötajaid selle eesmärgi saavutamise nimel. Pruulikoja töökeskkond on 

mürarikas, kuum ja niiske, mistõttu peaksid töötajad kandma vastavat kaitsvat riietust. 

Mida väiksem pruulikoda, seda rohkem erinevaid ülesandeid peab iga töötaja täide viima. 

Tähtis on, et töötaja füüsiline vorm oleks hea, kuna esineb palju tõstmist, masinate 

puhastamist ja hooldamist [7]. Lisaks tuleb ette palju sundasendeid, ning ülakere painutust, 

sirutust ja pööramist. Pruulimisel puutub töötaja kokku ka mitmete kemikaalidega, mille 

seas on palju söövitavaid, happelisi ja kergelt süttivaid kemikaale. Veel tuleb ette erinevate 

liimide, lubrikantide ja gaaside käsitlemist [8]. 



6 

 

Uurimistöö eesmärgiks oli uurida pruulikojas esinevaid füüsikalisi, keemilisi ja bioloogilisi 

ohutegureid ning mõõta sisekliima parameetreid ja nende vastavust kehtestatud normidele 

ja standarditele.  

Püstitatud eesmärgi saavutamiseks on lahendatud järgmised ülesanded: 

1. Pruulikoja töötajate rahulolu väljaselgitamine töökeskkonnas esinevate ohutegurite 

põhjal ankeetmeetodit kasutades. 

2. Pruulikoja töökeskkonna sisekliima parameetrite mõõtmine ja nende võrdlemine 

kehtivate normide ja standarditega. 

3. Pruulikojas enim esinevate tööliigutuste- ja asendite hindamine QEC meetodi abil. 

4. Pruulikoja töökeskkonnas esinevate võimalike ohutegurite väljaselgitamine 

riskianalüüsi käigus. 

5. Soovituste andmine töökeskkonna parendamiseks. 

Uurimistöö on aktuaalne kuna pöörates tähelepanu töökeskkonnale ja selle 

ergonoomilisusele, on võimalik ennetada ja ära hoida töötajate kutsehaigusi. Ühtlasi on ka 

ettevõttele soodsam töötajate terviseriske ennetada, vähendades sellega 

töövõimetuskulusid. 

Uurimistöö uudsuseks on asjaolu, et uuritavas pruulikojas viiakse esmakordselt läbi 

riskianalüüs. Autorile teadaolevalt pole varem Eestis mikropruulikoja töökeskkonda 

uuritud. 

Käesolev uurimistöö koosneb neljast põhiosast. Kõigepealt on kirjeldatud probleemi 

olemust, mis sisaldab pruulikodade liigitusi, ülevaadet Eesti pruulikodadest, pruulimisel 

esinevatest ohuteguritest, pruulikodadele esitatud nõuetest ja uuritava pruulikoja kirjeldust. 

Teises osas on kirjeldatud kasutatud meetodeid ja nende rakendamist. Kolmandaks on 

kirjeldatud metoodika põhjal saadud uurimise tulemusi ja viimases osas tehakse pruulikoja 

kohta järeldusi ja antakse soovitusi töökeskkonna parendamiseks. 
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1. PROBLEEMI OLEMUS 

1.1. Pruulikodade liigid 

Pruulikodasid liigitatakse üldiselt nende tootmismahu järgi. Kuna paljudes riikides on 

turgude ja tootmismahtude suurused tihti vägagi erinevad, liigitatakse pruulikodasid mikro- 

ja makropruulikodadeks (joonis 1.1). Pruulikoda, milles toodetakse vähem kui 75 000 hl 

aastas, klassifitseerub mikropruulikojaks. Üks hektoliiter ehk hl = 100 l (liitrit). Kui 

pruulikoja aastane tootmismaht ületab eelnimetatud näitaja, on tegu makropruulikojaga [9]. 

Joonis 1.1. Pruulikodade liigid tootmismahu järgi aasta kohta [9,10,11] 

Õlleköök 

≤1000 hl 

Pruulipubi 

≤8000 hl 

Nano- 

pruulikoda 

≤8000 hl 

Käsitöö 

pruulikoda 

(väike) 

Lepinguline 

pruulikoda 

Mikropruulikojad 

≤75 000 hl 

Makropruulikojad 

≥75 000 hl 

Pruulikodade liigid 

Kommerts- 

pruulikoda 

Käsitöö 

pruulikoda 

(suur) 
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Levinud on arusaam, et mikropruulikoda ja käsitööpruulikoda on sama, tegelikkuses on 

need siiski küllaltki erinevad asutused. Kaks terminit on tihti vahetuses ja tekitavad 

seetõttu palju segadust. Erinevalt mikropruulikojast, on käsitööpruulikojale seatud 

piirangud pruulimis- ja tootmistehnikas. Käsitööpruulikoja toodang peab sisaldama 

vähemalt 50 % tavalist linnast, ülejäänud koostises võib esineda kaera, otra ja nisu. 

Käsitööpruulikojas on rõhutatud tooraine ja ka pruulimistehnika võimalikult kõrgele 

kvaliteedile [10]. Viimaste aastate jooksul on hüppeliselt kasvanud nanopruulikodade arv. 

Nendes pruulikodades hoitakse tootmismahud teadlikult madalad. Enamasti pruulitakse 

neis pruulimispäeval üks partii korraga. Enamasti ei pea nanopruulikojas väikse 

tootmismahu tõttu täisajaga töötama [11]. Olgu öeldud, et maailma mastaabis liigituvad 

enamus Eesti väiketootjatest pigem nanopruulikodade kategooriasse. 

Pruulipubi ehk brewpub on restoran– pruulikoda, kus müüakse vähemalt 25% toodetud 

õllest kohapeal. Peamine eesmärk on toota õlut hoones asuva restorani või baari tarvis. 

Tihti valatakse klientidele õlut otse pruulikoja mahutitest. On võimalik, et pruulikoda 

müüb toodetud õlut ka ettevõtteväliselt [9]. 

Õlleköögi näol on tegemist väiksema nanopruulikojaga, milles enamasti saab pruulimisega 

hakkama vaid üks inimene. Väljendit õlleköök ei kasutata lääneriikides, seal 

kvalifitseeruvad need nanopruulikodadeks. Võib öelda, et kodus üles seatud 

pruulimisvahendid moodustavad õlleköögi. Eesti vanim ettevõttena asutatud õlleköök, mis 

asutati 1990. aastal Saaremaal Pihtla vallas, liigitub samuti mikropruulikodade 

kategooriasse [12]. 

Lepingulise pruulikoja näol on tegu ettevõttega, millel oma pruulikoda puudub. Seetõttu 

pruulitakse õlut teistes pruulikodades või lastakse pruulida retsepti alusel. Rahvakeeli 

kutsutakse lepingulisi pruulikodasid mustlaspruulikodadeks. Ettevõtte ise tegeleb uute 

õlleretseptide väljatöötamisega, turunduse ja jaomüügiga [9]. Eestis ja mujalgi on levinud, 

et paljud pruulijad asutavad esialgu lepingulise pruulikoja ning seejärel oma pruulikoja. 

Kommertspruulikojas (õlletehas) toodetakse õlut väga suurtes kogustes. Üldiselt on 

suuremate pruulikodade toodang odavam. Suurte tootmismahtude tõttu on 

kommertspruulikodade sortiment väiksem ning see on välja töötatud vastavalt enamus 

tarbijate maitse-eelistusi silmas pidades [13]. 
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Ka käsitööpruulikoda võib osutuda makropruulikojaks. 2007. aastal Šotimaal asutatud 

Brewdog pruulikoda alustas nanopruulikojana ning tänaseks on ettevõtte tootmismaht 

134 000 hl aastas [14].  

1.2. Eesti pruulikojad 

Eesti õlleturg on viimase nelja aasta jooksul teinud läbi suure muutuse. Kolme pika 

ajalooga ning kohalikele tarbijatele tuntud suurtootja kõrvale on asutatud mitmeid 

sõltumatuid mikropruulikodasid. Lisaks on asutatud ka mitmeid mustlaspruulikodasid. 

Ülevaade Eesti pruulikodadest on esitatud joonisel 1.2. Kuna uusi pruulikodasid on 

viimase kolme aasta jooksul asutatud mitmeid, on joonisel kujutatud aktiivsemad. 

Joonis 1.2. Eesti pruulikojad [15–19]  

Kõik Eesti makropruulkojad on välismaa kontsernide tütarettevõtted. A. Le Coq kuulub 

aastast 1997 Soomes asutatud Olvi Oyj gruppi, Saku õlletehas kuulub alates 2008. aastast 

Taani päritolu Carlsberg gruppi ning Viru Õlu kuulub 1992. aastast Taani 

karastusjoogitootja Harboes Bryggerile [16–18]. 

Võrreldes makropruulikodadega, on väiketootjate osa õlleturul marginaalse tähtsusega, 

moodustades 1–2%. Samas näitab turuosa kiire kasv ja suur nõudlus mikropruulikodade 

Eesti 

pruulikojad 
Makropruulikojad Mikropruulikojad 

Lepingulised 

pruulikojad 
Pruulikojad A. Le 

Coq 

≥500 000 

hl/a 

Olvi 

Saku 

≥500 000 

hl/a 

Carlsberg 

Viru Õlu 

≥100 000 

hl/a 

Harboes 
Põhjala Õllenaut 

Lehe Tanker 

Vormsi Pühaste 

Sori Pöide 

Muhu Raasiku 

... 

Vaat Anderson’s 

Raba Käbliku 

Nöösker Kalamaja 

Holy Roller Voldi 

Lükati Hopster 

... 
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potentsiaali. Tihe omavaheline konkurents on mikropruulikodadele pigem kasuks. 

Maailma mastaabis võiks mikropruulikodade turuosa kasvada 5-10 protsendini [20]. 

Aastal 2015 asutati 5 uut mikropruulikoda ning 9 lepingulist ehk mustlaspruulikoda. 

Makropruulikojad esitlesid 17 uut toodet, samas tuli mikropruulikodade poolt turule 189 

uut toodet. 2015 aasta seisuga on Eestis kokku 42 pruulikoda, millest kolm on 

makropruulikojad ja 39 mikropruulikojad. Omakorda mikropruulikodadest on 18 

pruulikoda lepingulised, seega reaalselt on mikropruulikodasid  Eestis kokku 2015. aasta 

seisuga 21 [15]. 

1.3. Pruulimisel esinevad bioloogilised ohutegurid 

Õlle pruulimisel kaasneb igas pruulimisetapis (joonis 1.3.) mikroobide aktiivsus – alates 

toormaterjalide tootmisest kuni pudelisse või vaati villitud lõpptooteni välja. Suurem osa 

mikroobide aktiivsusest on vajalik, kuna õlu on traditsioonilise kääritamisprotsessi 

tulemus. Teisalt mõjutavad paljud mikroobid ka lõpptoote kvaliteeti ja neid tuleb aktiivselt 

jälgida [21]. 

Joonis 1.3. Pruulimisprotsessi skeem [22] 

1. Meskimisprotsess 

Oder Linnased 
Linnased 

Ja vesi 

Linnaste 

jahvatus 
Meskimine 

Meski 

loputus 

2. Pruulimisprotsess 

Virde 

keetmine 

Virde 

jahutamine 

Ferentatsioon Filtreerimine 

Humalate 

lisamine 

Pärmi lisamine 

3. Pakendamine 

Villimine 

Pastöriseerimine 

tunnelpastöriseerimine 

4. Jae-

müük 
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Ennetav lähenemine mikrobioloogilisele riknemisele nagu efektiivsete tootmiskogemuste 

rakendamine ja ohutegurite ohjamissüsteemide kasutuselevõtt on märkimisväärselt 

vähendanud olukordi, kus toodang muutub tootmisprotsessi ajal tarbimiskõlbmatuks või 

tuleb poelettidelt tagasi kutsuda. Sellest hoolimata on igas pruulimisprotsessi etapis suur 

võimalus, et toode saab nakatatud mikrobioloogiliste reostusainete poolt. Meetodid 

bakterite avastamiseks või kindlakstegemiseks on pidevas muutuses ja varieeruvad 

sõltuvalt tootmisprotsessi suurusest. Kiirtuvastamise meetodite maksumus muutub järjest 

odavamaks, enamus pruulikodasid kasutavad adenosiintrifosfaat (ATP) testimismeetodit. 

Samas on ka traditsioonilised tuvastusmeetodid nagu plaadistus mikroobide määramiseks 

ja avastamiseks endiselt päevakorral [22]. Pruulimisel esineda võivad bakterid ja seened on 

esitatud joonisel 1.4. 

Joonis 1.4. Pruulimisel esinevad võimalikud mikroobid [22] 

Võib öelda, et suuremat osa joonisel 1.4. toodud mikroobidest ei saa kategoriseerida kui 

õlletootmise negatiivseid tegureid. See kõik oleneb sellest, millist lõpptoodet pruulija 

soovib. Näiteks piimhappebakter võib tihti pruuli ära rikkuda, kuid teatud juhtudel on see 

lausa vajalik nagu näiteks sour–ide ehk hapude õllede puhul [22]. 
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Õlle pruulimisel tekib suurtes kogustes heitmevett. Selle käitlemine on kulukas ning see 

peab vastama riigi poolt sätestatud regulatsioonidele, kaitsmaks inimeste ja loomade elusid 

ja ka keskkonda. Ühe liitri pruulitud õlle kohta kulub hinnanguliselt kümme liitrit vett – 

enamasti pruulimis-, loputamis-, ja jahutamisprotsessi tarvis. Kõik see vesi tuleb turvaliselt 

käidelda või taaskasutada. Seetõttu otsivad paljud pruulikojad võimalusi vee säästmiseks 

ja/või vee taaskasutamiseks [23]. Reovee käitlemise skeem on kujutatud joonisel 1.5. 

Joonis 1.5. Reovee käitlemise skeem [23] 

Väikestes pruulikodades suunatakse reovesi või riknenud pruul enamasti kanalisatsiooni, 

sest seadmed reovee käitlemiseks on kallid. 

1.4. Pruulimisel esinevad keemilised ohutegurid 

Pruulikodades kasutatakse tihti suuremahulisi külmutussüsteeme, milles kasutatakse 

enamasti külmutusainena ammoniaaki (NH3). Tegu on mürgise ainega, mis võib õhus 

plahvatuslike segusid moodustada. Seetõttu peavad külmutussüsteemide läheduses asuma 

nende kasutusjuhendid ja turvalisusnõuded, mis peaksid käsitlema süsteemi kujundust, 

hooldamist, külmutusaine asetsemist ja seadme üldist juhtimist [24].  

Süsihappegaasi (CO2) kasutatakse õlle käärimisprotsesside ajal. Süsihappegaasi on 

võimalik taaskasutada ka mitmetes teistes pruulimisprotsessi etappides, milles inertgaasid  

vajalikud on. Lisaks võidakse kasutada ka lämmastikku. Nende gaaside vale käsitlemine 

või hoone ebapiisav ventilatsioon võib esile tuua lämbumisriski. Teiste keemiliste 

Õlle 

tootmine 
Aeroobne 

käitlemine 

Linnased 

Vesi 

Õlu 

Reovesi Töödeldud 

Reovesi 

Õlleraba (märg) 

(võib kasutada katla kütteks) 

Pruulikoja 

reovee sete 

Kompost 
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ohutegurite seas on kemikaalid, mida kasutatakse pruulimisseadmete, sealhulgas torustike, 

voolikute ning erinevate nõude puhastamiseks ja desinfitseerimiseks [24]. 

1.5. Pruulimisel esinevad füüsikalised ohutegurid 

Füüsikaliste ohutegurite hulka kuuluvad: kukkumisoht libedate põrandate tõttu, masinate ja 

tööriistade kasutamine, kokkupuude klaaspudelitega ning võimalikud kokkupõrked 

erinevate transpordiseadmetega nagu näiteks tõstukid. Veskid, mikserid, puurid ja 

konveierid on samuti potentsiaalseteks ohuallikateks, kuna nendesse võivad takerduda 

sõrmed, juuksed ja riided. Silmakahjustused on sagedased esinema villimisel ja muudel 

töödel, milles käsitletakse pudeleid, vaate ja muid anumaid [24]. 

Veel kuuluvad füüsikaliste ohutegurite hulka tolm ja surve all olevad gaasid. Tolmu 

sissehingamine on ohuks pruulija tervisele ja turvalisusele, eelkõige piirkondades, kus 

käideldakse kuivi teravilju, pärmi ja diatomiitkivimeid. Erinevad gaasid, mis olid üles 

loetletud ka keemiliste ohuteguritena, võivad kujutada endast füüsikalist ohtu, kui nad on 

kõrge surve all, või torud-mahutid on lahtiseid kahjustusi saanud [24]. 

Pruulijad puutuvad kokku ka müra ja vibratsiooniga, mis tekib toormaterjalide ning 

valmistoodete transportimisel ning erinevate mootoritega varustatud seadmete kasutamisel 

[24]. Müra tekitab villimis- ja sildistamisliin, puhastussüsteemid ning linnaste jahvatamisel 

kasutatav veski. 

1.6. Pruulija töökoht 

Vaatamata tehnoloogia ja automaatika levikule ja populaarsuse kasvule, peab pruulija väga 

palju tööd tegema käsitsi, ilma masinate abita. Pruulija tööülesannete maht sõltub eelkõige 

pruulikoja suurusest ja tüübist, kus ta töötab [7]. 

Pruulija veedab suurema osa töötundidest pruulikoja tootmisruumides. Töökeskkond võib 

olla haisev, mürarikas, kuum ja niiske. Väiksema osa töötundidest veedab pruulija kontoris 

– et suhelda tarnijatega ning töödelda andmeid ja retsepte [25]. Pruulija tööülesannete 
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hulka võivad kuuluda: temperatuuride jälgimine, proovide võtmine, vajalike seadistuste 

muutmine vastavalt olukorrale. Toote kvaliteedi määramiseks ja selle tõstmiseks peab 

pruulija läbi viima mitmeid teste. Samuti töötab pruulija välja uusi pruulimismeetodeid, 

peab toormaterjalide kohta arvet ning suhtleb erinevate tarnijatega. Pruulimisel on ülimalt 

tähtis puhtus, seega veedab pruulija kõige rohkem aega erinevaid pruulimisseadmeid 

puhastades ja desinfitseerides [7]. 

Üldiselt töötavad pruulijad 40 tundi nädalas. Kuna tootmisprotsess on järjestikune, võivad 

töötunnid koguneda ka nädalavahetustel ja õhtupoolikutel. Tegu on paindliku tööga – 

tootmisprobleemide korral peab töötaja vähese etteteatamisajaga kohale tulema [7]. 

1.7. Nõuded pruulikoja ruumidele 

Pruulija töö näol on hinnanguliselt tegemist keskmiselt raske füüsikalise tööga, mis kuulub 

kategooriasse IIb. See tähendab, et pruulija kulutab tunnis üle 840–1050 kJ. Kategooria IIb 

iseloomustab töid, mida tehakse seistes, kus tuleb liikuda ning kanda ja vedada 1 kuni 10 

kg kaaluvaid raskusi – tööga kaasneb mõõdukas füüsiline pingutus. Töö kategooria on 

inimorganismi üldise energiakulu põhjal töö määramine füüsilise koormuse järgi [26]. 

Pruulija tõstab ja teisaldab töö käigus erinevaid tooraineid nagu humalad ja linnased ning 

kallab neid vajalikesse seadmetesse. Keskmiselt raskeid füüsilisi tööülesandeid esineb ka 

laoruumides ja pruulimisseadmete puhastamisel. Toorainete teisaldamiseks kasutatakse 

erinevaid abivahendeid nagu näiteks kahveltõstukeid. 

Peale pruulimise jaoks mõeldud ruumidele töötab pruulija ka kontoris, et suhelda 

tarnijatega, tegeleda arvepidamisega ning välja töötada uusi retsepte. Kontoritöö kuulub 

kategooriasse Ia. Sellesse kategooriasse kuuluvad tööd, mida tehakse istudes, energiakulu 

on kuni 500 kJ tunnis ning ei nõua füüsilist pingutust [26]. 

Pruulikoja valgustatus peab standardi järgi jääma vahemiku 200–500 lx. Erinevate 

puhastustööde, meskimise ja pruulimismahutite toorainega täitmiseks on vajalik vähemalt 

200 lx. Pakendamise ja sorteerimise jaoks 300 lx. Klaaspudelite ja toodete läbivaatuseks on 

vajalik 500 lx [27]. Töötervishoiu normi järgi peaks valgustatus olema vähemalt 400–

500 lx [28].  Kontoriruumi valgustatus peab olema standardi kohaselt vähemalt 500 lx [27]. 
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Müra on pruulikojas muutlik, mis ei ületa üldiselt 85 dB(A) piiri. Müra on enamasti alati 

kuulmiselunditele kahjulik. Lisaks on müra koormav ka peaajule. Müra soodustab 

väsimuse teket ning võib esile tuua mitmesuguseid haiguseid, mis on seotud näiteks 

vereringesüsteemiga. Mõnikord ahenevad liigse müra tõttu peened veresooned. Samas võib 

müra ka tööle ergutavalt mõjuda ning anda infot seadmete korrasoleku kohta [28]. 

1.8. Uurimisobjekt 

Uurimisobjektiks on Harjumaal asuv mikropruulikoda, mis on asutatud 2013. aastal. 

Pruulikoja ruumid paiknevad kahekordses hoones – esimesele korrusele on sisse seatud 

pruulimisseadmed, teisel korrusel on kontori-, tualett- ja pesuruum ning riietusruum. 

Esimese korruse pindala on 140 m
2
, teise korruse pindala 256 m

2
. 

Pruulikojas on töötajaid viis – 3 meest ja 2 naist. Üks naistöötajatest viibis uurimistöö 

kirjutamise ajal lapsehoolduspuhkusel. Kuna tegu on võrdlemisi väiksemõõdulise 

pruulikojaga, pole tööülesanded töötajate vahel rangelt jaotatud. 

Uuritava pruulikoja tootesortimendis leidub õllesid igale maitsele. Ettevõtte peamine 

eesmärk on toota pinnakääritusega ehk ale- tüüpi õllesid. Tootesortiment jaguneb kolmeks: 

põhisortiment (core range), hooaja õlled ning eriõlled. Põhisortimendis on neli toodet. 

Kõik pruulikojas toodetud õlled on pudelis järelkääritatud, filtreerimata ja 

pastöriseerimata. Pruulimiseks kasutatakse võimalikult palju kohalikku ja Eesti päritolu 

koostisosi ja vett. 

Õlle tootmisprotsess on vaadeldavas pruulikojas hoitud võimalikult lihtsana – pruulitakse 

käsitsi, vähese automaatika abil. Esialgu toimis villimis-, korgitamis– ja sildistamisprotsess 

käsitsi, mehaaniliste seadmete abil. Teisel tegutsemisaastal soetati pruulikotta villimisliin, 

mis peseb taarat, villib, korgistab ning sildistab toodangu. Ka pruulimisseadmete 

puhastamist ja desinfitseerimist teostati esialgu suures osas käsitsi. Nüüdseks on 

pruulikotta sisse seatud spetsiaalne puhastussüsteem.  Pruulikoja tootmismaht on ligi 

100 000 liitrit ehk 1000 hl aastas. Pruulikoja tooteid on võimalik osta suurematest 

toidupoodidest ning õllele orienteeritud pubidest ja poodidest. 
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1.9. Tööpäev uuritavas pruulikojas 

Õlle tootmist planeeritakse uuritavas pruulikojas ühe nädala kaupa. Ülevaade tüüpilistest 

tööpäevadest on kujutatud joonisel 1.6. 

Joonis 1.6. Pruulikoja tööpäevade ülevaade 

Tööpäeva algusaegu on kaks: kui plaanis on pruulimispäev, algab töö kell 7:30, teistel 

päevadel saab tööpäev alguse kell 9:00. Kuna pruulikoda on väike ja töötajaid on vähe, 

pole tööülesannete range jaotamine vajalik. Töönädal algab esmaspäeval ning lõppeb 

reedel. Pruulipäevad leiavad aset 2 korda nädalas, teistel tööpäevadel tegeletakse peamiselt 

villimisliini ülesannetega. 

Pruulimistööd sisaldavad kõiki ülesandeid, mis on seotud pruulimisega, sealhulgas 

temperatuuride jälgimine ja seadmine ning linnaste jahvatamine. Veel on pruulimise alla 

arvestatud ka raba eemaldamine ja kühveldamine meskimisnõust, mis on pruulimispäeva 

üks viimaseid etappe. Puhastustööd sisaldavad ülesandeid nagu mahutite ja voolikute 

puhastamine ja desinfitseerimine. Juhul kui pruulimispäev satub reedesele päevale, 
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puhastatakse pruulimiseks kasutatud mahutid kohe kui pruulimine on lõpuni viidud. 

Vastasel juhul alustatakse tavalist tööpäeva pruulimistarvikute puhastamisega. 

Villimisliinil töötab tavaliselt kaks inimest. Üks töötaja asetab villimisliini algusesse tühje 

klaaspudeleid, teine töötaja asetab villimisliini lõpus täidetud, sildistatud ja korgitud tooted 

pappkastidesse ning seejärel kaubaalusele. Lisaks kontrollitakse sildistamise kvaliteeti ning 

vahetatakse vajadusel välja tühjad sildirullid uute vastu. Kuna pruulikoda on väike, peavad 

töötajad jälgima tooraine ja valmiskauba paigutamist ning ladustamist. Aeg-ajalt tuleb teha 

uue tooraine mahutamiseks ümberpaigutusi. 

Administratiivsete töödega nagu klientidega suhtlemine, arvete koostamine, toorainete 

tellimine ja retseptide väljatöötamine tegelevad peapruulmeister ning administraator-

müügijuht. Peale kontori saab administratiivseid ülesandeid täide viia ka kodus. 
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2. UURIMISTÖÖ METOODIKA 

2.1. Ankeetmeetod 

Ankeetmeetodi (tabel 2.1) abil on välja selgitatud, mil määral on töötajad rahul ettevõtte 

töökeskkonnaga, ühtlasi on tuvastatud võimalikke ohutegureid. Ankeet sisaldab küsimusi 

füüsikaliste, keemiliste, bioloogiliste, füsioloogiliste ning psühholoogiliste ohutegurite 

kohta. 

Tabel 2.1. Ankeetmeetodi rahuloluküsitluse päis 

1. Füüsikalised ohutegurid (sisekliima) 

1.1. Õhutemperatuur on 

tööruumides sobiv 
Hinnang 

Ruum/ töökoht 

1 

ei nõustu 

üldse 

2 

pigem ei 

nõustu 

3 

neut-

raalne 

4 

pigem 

nõustun 

5 

nõustun 

täielikult 

Ei oska 

hinnata 

Pruulikoda       

Ladu       

Villimisliin       

Kontor       

Ankeedi täitja on ohuteguritele hinnangu andnud Likerti skaalal, mille väikseim number 

tähendab küsimusega täielikku mittenõustumist ning suurim täielikku nõustumist [29]. 

Uuritavas pruulikojas töötab selle väiksuse tõttu vähe inimesi, mis tähendab, et paljud 

töötajad täidavad tööülesandeid mitmetel töökohtadel. Seega on ankeet lahendatud nii, et 

töötajatel on võimalik hinnata ohutegureid iga ruumi ja töökoha kaupa. Ankeetmeetodi 

küsimustiku koostamisel on kasutatud erinevaid ankeete ja kontroll–loendeid Riskianalüüsi 

käsiraamatust ja Töökeskkonna ohutuse ja töötervishoiu käsiraamatust [30, 31]. Ankeedi 

küsimused on kohandatud vastavalt pruulikoja töökeskkonnale. Ankeet sisaldab 20 

küsimust. Hinnangu töökeskkonnale on andnud pruulmeister, kaks abipruulijat ning 

administraator. Täitmata ankeetküsitlus on esitatud lisas 4. 
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2.2. Mõõtmis- ja andmetöötlusmeetod 

Uurimistöös on läbi viidud sisekliima parameetrite mõõtmine ning nende võrdlemine 

kehtivate standardite ja normidega. Uurimistöö koostaja on mõõtnud õhutemperatuuri, 

suhtelist õhuniiskust, õhu liikumiskiirust, müra ning valgustustihedust. Mõõtmised on läbi 

viidud külmal aastaajal, mil ööpäeva keskmine õhutemperatuur jääb alla 10 
o
C [26]. 

Sisekliima parameetrid on mõõdetud ajavahemikus 28.04.2016–29.04.2016. Mikrokliima 

parameetrite optimaalsed ja lubatud väärtused külmal aastaajal on esitatud tabelis 2.2. 

Tabel 2.2. Mikrokliima parameetrite optimaalsed ja lubatud arvväärtused külmal 

aastaajal [26] 

Aasta-

aeg 

Tööde 

kategooria 

Õhutemperatuur 
o
C 

Suhteline õhuniiskus                  

% 

Õhu liikumiskiirus 

m/s 

Opti-

maalne 
Lubatud 

Opti-

maalne 
Lubatud 

Opti-

maalne 
Lubatud 

Külm 

Kerge 

Ia 20–24 18–26 

40–60 40–70 

0,1 

<0,1 

Ib 19–23 17–25 <0,2 

Kesk-

mise 

rasku-

sega 

IIa 17–20 15–24 

0,2 

<0,3 

IIb 16–19 13–23 <0,4 

Raske III 15–18 12–20 0,3 <0,5 

Mõõtmiskohtade arv on jaotatud ühtlaselt vastavalt pruulikoja ruumide suuruse järgi [26]. 

Mõõtmiseks on kasutatud viite erinevat seadet, mille andmed on esitatud lisas 1. 

Tööruumide pindalad on mõõdetud lasermõõturi abil. 

Igas mõõtmispunktis on mõõdetud kolm korda. Kuna pruulimistöid tehakse seisvas 

asendis, on mõõtmised tehtud 1,5 meetri kõrguselt [26]. Mõõtmistulemuste aritmeetilised 

keskmised on arvutatud kasutades valemit [32]: 

�̅� =
1

𝑛
∑𝑥𝑖

𝑛

𝑖=1

 ,    (2.1) 

kus �̅� on mõõtmistulemuste aritmeetiline keskmine; 

n – esinemissagedus; 

xi – i-es arvväärtus. 
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Mõõtmised teostati pruulikoja kahel korrusel – esimesel paiknevad pruulimisseadmed- ja 

mahutid, villimisliin ja kaks laoruumi. Teisel korrusel asub kontor, tualett,- pesu- ja 

riietusruum. Esimese korruse pindala on 140 m
2
, teise korruse pindala on 256 m

2
. 

Mõõtmispunkte on kokku 18, millest 9 asuvad teisel korrusel asuvas kontoriruumis ja 

ülejäänud 9 asuvad esimesel korrusel asuvas pruulikojas (joonis 2.1). 

Joonis 2.1. Pruulikoja ruumide skeem 1...18 – mõõtmiskohad 

Mõõtmised on teostatud kahe päeva jooksul kokku kolm korda. Esimese mõõtmispäeva 

ajal toimus pruulikojas käsitsi villimine. Teise mõõtmispäeva ajal toimus hommikul 

pruulimine ning pealelõunat pruuli keetmine ja valmistoodangu sildistamine villimisliini 

abil. Kõik mõõtmised on tehtud eelnimetatud tööprotsesside jooksul kuna need kõik 

mõjutavad sisekliima parameetreid erinevalt. 
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2.3. Töö asendite hindamismeetod 

Uurimistöös on kasutatud töö asendite hindamisemeetodit QEC (quick exposure check), et 

hinnata tööst tingitud luu-lihaskonnavaevuste riske ja selgitada välja, milliseid 

kehaasendeid pruulija töös esineb. Tegu on meetodiga, mida on võimalik rakendada 

mitmetes valdkondades. Kasutatakse kahte ankeeti. Esimese ankeedi täidab vaatleja ehk 

uurimistöö läbiviija, teise ankeedi täidab töötaja ehk pruulija. Vaatleja ankeet jaguneb 

neljaks osaks. Selles on küsimused ja valikvastused töötaja selja, õla ja käe, randme ja 

käsivarre ning kaela kohta. Töötaja poolt täidetavas ankeedis on täpsustavad küsimused 

koos valikvastustega tõstetavate esemete kaalu, tööstressi ja töö raskusastme kohta. Peale 

ankeetidele vastamist on võimalik arvutada riskihinne, kasutades meetodiga kaasnevat 

tabelit. Riskihinde arvutamiseks kasutatakse järgmist valemit [34]: 

𝐸 =
𝑥

𝑥𝑚𝑎𝑥
∙ 100% ,    (2.2) 

kus E riskiastme hinnang %; 

x    – vastuste kogusumma; 

xmax – maksimaalne võimalik vastuste kogusumma. 

QEC meetodi läbiviimiseks vajalikud ankeedid, tabelid ja joonised on esitatud lisas 2. Et 

vaatleja poolt antud hinnang oleks täpsem, on fotokaamera abil jäädvustatud 

tööülesannetel esinevad kehaasendid ja liigutused, kasutades sarivõtet. Fotokaamera 

tehnilised andmed on esitatud lisas 3. Tulemuste arvutamiseks on kasutatud QEC 

kalkulaatorit [35] ja Microsoft Excel 2010 tabelarvutusprogrammi. Peale riskihinde 

selgumist on võimalik teha järeldusi, mis on esitatud tabelis 2.2. 

Tabel 2.3. QEC tulemuste kirjeldus ja vastavus RULA ekvivalenttulemustele [34] 

QEC tulemus, 

% 
Tulemuse kirjeldus 

RULA ekvivalenttulemus, 

hinnang 

≤40 Aktsepteeritav 1-2 

41-50 
Töökeskkonda on soovituslik 

parendada 
3-4 

51-70 
Töökeskkonda tuleb 

lähitulevikus parendada 
5-6 

≥71 
Töökeskkonda peab koheselt 

parendama 
7+ 
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Kui QEC hinnang tööülesandele on kuni 40%, ei ole töökeskkonna parendus ülesande 

täitmiseks vajalik. Kui hinnang ületab 71%, tuleb koheselt otsida vahendeid töökeskkonna 

paremaks muutmiseks. QEC hinnangut on võimalik võrrelda ka RULA (Rapid Upper Limb 

Assessment) meetodiga. 

2.4. Riski hindamise meetod 

Tegevust, mille käigus hinnatakse, kontrollitakse ja selgitatakse välja töökeskkonna 

ohutegureid, nimetatakse riskianalüüsiks. Riskianalüüsi põhimõte on avastada töötajate 

tervist ohustavad tegurid enne, kui need aset leiavad. Ohutegureid on võimalik edukalt 

mõjutada vaid juhul, kui töötajad on nende olemasolust ja tekkepõhjustest teadlikud. 

Ühtset metoodikat töökeskkonna riskianalüüsi läbiviimiseks ei eksisteeri [36]. 

Riskianalüüsi läbiviimiseks on 5 etappi. Esimese etapi eesmärk on välja selgitada 

töökeskkonna võimalikud puudused. Järgnevalt selgitatakse välja, kes ja millisel määral 

ohustatud. Lisaks peab hindama ka töötamiskohtadega, töövahendite kasutamisega ning 

töökorraldusega seotud riske. Tähtis on arvestada ka ettevõtte külastajate ja 

koostööpartneritega. Kolmandaks riskianalüüsi etapiks on avastatud puuduste kirjeldamine 

ning riskide hindamine töökeskkonnas viibijale [37]. Prioriteetsed ohutegurid selguvad 

riski hindamise etapis, milles omistatakse kõigile terviseriski hinnang. Seejärel on võimalik 

ohutegurid järjestada alustades kõige ohtlikemast lõpetades vähem ohtlikega [38]. Riski 

hindamiseks kasutatakse riskimaatriksit, mis on kujutatud tabelis 2.4. 

Tabel 2.4. Riskihindamise maatriks BS8800:1996 [39] 

Tõenäosus 

Tagajärgede raskusaste 

Väheohtlikud 

tagajärjed 
Ohtlikud tagajärjed 

Väga ohtlikud 

tagajärjed. 

Väga ebatõenäoline 
Ebaoluline risk 

I 

Madal risk  

II 

Keskmine risk 

III 

Võrdlemisi 

ebatõenäoline, kuid 

võimalik 

Madal risk 

II 

Keskmine risk 

III 

Märkimisväärne risk 

IV 

Tõenäoline 
Keskmine risk 

III 

Märkimisväärne risk 

IV 

Talumatu risk 

V 
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Risk on ohuteguri tõenäosuse ja tagajärje vaheline seos. Riski tagajärg ja selle tõenäosus 

on riski suurust mõjutavad tegurid. Riski tagajärje ja selle tõenäosuse kombineerimisel on 

võimalik anda hinnang riski suurusele ehk riskiastmele [38]. 

Riskianalüüsi etappidega jätkates on neljandaks riskianalüüsi etapiks tegevuskava 

koostamine töökeskkonnas avastatud puuduste kõrvaldamiseks. Viimases etapis töötatakse 

välja tegevuskava kontrollimise süsteem, milles peab olema määratletud, et rakendatud 

meetmed on tulemuslikud [37]. 

Pruulikoja töökeskkonnas esinevate ohutegurite hindamiseks on koostatud riskihindamise 

ankeet (tabel 2.5), mille abil saab ülevaate töökohtadel esinevatest riskidest ning 

soovitusteks nende kõrvaldamiseks või vähendamiseks. 

Tabel 2.5. Riskihindamise ankeedi päis 

Ohutegur 
Esinemis-

koht 

Riski kirjeldus ja 

tagajärg 

Riski-

hinne 

Meetmed riski 

vältimiseks 

Norm/ 

Standard 

1. FÜÜSIKALISED OHUTEGURID 

1.1. 

KUKKUMIS- 

JA KOMIS-

TAMISOHT  

Pruulikoda    

 
Ladu    

Villimisliin    

Kontor    

Keskmine 

riskihinne: 
  

 

Riski hindamise meetodiga on antud riskiastme hinnang pruulikojas esinevatele 

füüsikalistele, keemilistele, bioloogilistele, füsioloogilistele, psühholoogilistele 

ohuteguritele ja hinnatud kolmandate isikute ohustatust. 

Andmete kogumisel on vaadeldud pruulikojas toimuvaid tööprotsesse, jäädvustatud pilte, 

mõõdetud sisekliima parameetreid, analüüsitud töötajate poolt täidetud rahuloluankeeti ja 

vesteldud ohuteguritest pruulikoja administraatoriga. Riski hindamise tulemused ja analüüs 

on esitatud lisas 6 kuueteistkümnel leheküljel. 
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3. UURIMISTÖÖ TULEMUSED 

3.1. Pruulikoja töötajate ankeetküsitluse tulemused 

Ankeetküsitlus töötajate rahulolu väljaselgitamiseks on läbi viidud ajavahemikus 

28.04.2016–29.04.2016. Ankeetküsimustikud jagati laiali kõigile neljale pruulikoja 

töötajale ning vastamismäär oli 100%. Kõik töötajad on ettevõttes töötanud vähemalt ühe 

aasta. Tulemuste analüüsimiseks on kasutatud Microsoft Excel 2010 programmi. 

Ankeetküsitluse analüüsi tulemusena sai kõrgeima hinde (5,0) füüsikaliste ohutegurite osas 

küsimus, milles uuriti tuuletõmbuse mõju töötamisele – kõik töötajad nõustusid täielikult, 

et see nende tööd ei häiri. Kõige madalamalt hinnati eelnimetatud ohutegurite seast 

ventilatsioonisüsteemi, mida hinnati kolmevääriliseks. Töökohtadest on halvim pruulikoja 

osa ventilatsioon. Rahulolu keskmine hinnang laoruumis ja kontoris esinevatele 

füüsikalistele ohuteguritele oli 4,1. 

Töötajate rahulolu ankeetküsitluse keskmised tulemused kõiki ohutegureid arvestades on 

esitatud joonisel 3.1. 

Joonis 3.1. Pruulikoja töötajate rahuloluankeedi keskmised hinnangud töökeskkonnas 

esinevate ohutegurite kohta töökohtadel/ruumis 

3,9 4,1 4,1 4,1 

4,8 
4,8 

4,8 4,7 5,0 5,0 5,0 5,0 

3,5 3,5 3,6 

4,1 
4,4 4,3 4,1 

4,4 

0

1

2

3

4

5

Pruulikoda Ladu Villimisliin Kontor

H
in

n
e 

Töökoht 

Füüskalised Keemilised Bioloogilised Füsioloogilised Psühholoogilised



25 

 

Ankeetküsitluse analüüsi tulemusena on füüsikaliste ohutegurite keskmiseks hindeks 4,4, 

millest võib järeldata, et töötajad nõustusid peaaegu täielikult, et ankeedis esitatud 

ohutegurid nende töötamist ei häiri. Keemiliste ohutegurite tulemuseks on 4,7, 

bioloogilistel 5, füsioloogilistel 3,7 ning psühholoogilistel vastavalt 4,3. 

Keemiliste ohutegurite seast oli töötajatel võimalus hinnata kahte ohutegurit – kemikaalide 

märgistatust ning õnnetusohtu kemikaalide käsitlemisel. Kõik töötajad hindasid 

kemikaalide märgistust hindega 5. Kemikaalide kasutamise ohutus sai hindeks 4,5. Pooled 

töötajad hindasid kõikide ruumide kemikaalide kasutamist hindega 4,0, ülejäänud 

hindega 5,0. 

Bioloogilistest ohuteguritest hindasid töötajad ühte punkti, mille alla on koondatud 

nakatumine viirustesse ja kokkupuutumine seentega. Kõik töötajad nõustusid täielikult (5), 

et need ohud puuduvad. 

Füsioloogilistest ohuteguritest hindasid töötajad seitset. Madalaimalt (2,3) hinnati 

võimalust tööd tehes istuda – kõiki tõid peale kontoritööde tehakse pruulikojas seistes. 

Esimesel korrusel ei leidu ühtegi tooli. Kõrgeimalt (4,4) hinnati piisava liikumisruumi 

olemasolu tööülesandeid täites. Lisaks hinnati kõrgelt abivahendite olemasolu raskuste 

tõstmisel ja teisendamisel. Töökohtade ja ruumide arvestuses hinnati kõrgeimalt 

kontoritöid (4,1), pruulikoda ja laoruum said hindeks 3,5 ning villimisliin keskmine hinne 

oli 3,6. 

Psühholoogilistest ohuteguritest sisaldas ankeet kolme küsimust. Töö mitmekesisus sai 

hindeks, töökorraldus ning tööstressi puudumine sai hindeks 4,3. Kontoritööd hinnati kõige 

stressirohkemaks. Kõige üksluisemaks hinnati tööd villimisliinil, samas hinnati kõige 

mitmekesisemaks kontoritöid. 

Pruulikoja töötajatest hindas ohutegurite ohutust kõige kõrgemalt administraator 

(joonis 3.2), kes suurema osa tööpäevast veedab kontoritöid tehes. Madalaima hinde andis 

ohutegurite ohutusele üks abipruulijatest, kelle põhilisteks ülesanneteks on kõik 

pruulimisega seonduvad tööd nagu näiteks linnase jahvatamine, pruuli ja selle 

temperatuuride jälgimine ning mahutite ja voolikute puhastamine. 
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Joonis 3.2. Pruulikoja töötajate rahuloluankeedi keskmised hinnangud töökeskkonnas 

esinevate ohutegurite kohta töötajate hulgas 

Pruulimisega seotud tööülesandeid täidavad enamjaolt abipruulijad. Pruulmeister töötab 

välja uusi retsepte ning teostab pruulimist üldiselt siis, kui pruulitakse uusima retsepti järgi. 

Kontoritööga puutuvad abipruulijad harva kokku. 

3.2. Mõõtmis- ja andmetöötlusmeetodi tulemused 

Pruulikoja sisekliima parameetreid mõõdeti kahel päeval – 28.04.2016 ja 29.04.2016. 

Sisekliima parameetrite tulemused on esitatud lisas 5. Mõõtmis- ja andmetöötlusmeetodi 

tulemusena selgus, et temperatuur on uuritavas pruulikojas üks muutlikumaid 

parameetreid. Kuigi kontor asub teisel korrusel, muutub sealne temperatuur vastavalt 

pruulikojas toimuvale. Põhjuseks on kontoriruumi avatud ehitus. Villimise ajal on 

kontoriruumi keskmine temperatuur 22,4 
o
C, mis on optimaalne. Pruulimispäeval toimuva 

õlle meskimise ja hilisema keetmise ajal tõuseb kontoriruumi temperatuur 25,4 kraadini, 

mis jääb lubatud näitajate piiridesse. 

Esimesel korrusel asuva pruulimisruumi keskmine õhutemperatuur on villimise ajal 

21,8 
o
C (joonis 3.3). Kuigi enamasti teostatakse villimist automaatse seadmega, tehti seda 

erandkorras mõõtmispäeva ajal käsitsi, kuna villiti keraamilise korgiga pudelisse. 
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Joonis 3.3. Õhutemperatuuride keskmised väärtused villimise, meskimise ja keetmise ajal 

kontoris ja pruulikojas 

 Villimist teostasid kõik 4 töötajat, igaühele oli jaotatud üks ülesanne. Käsitsi villimisel on 

4 etappi: esimene töötaja kinnitab tühja pudeli külge keraamilise korgi, seejärel loputab 

teine töötaja korraga 2 pudelit. Järgnevalt asetab kolmas töötaja pudelit villimisseadmesse 

ning viimaks asetab neljas töötaja korgitud pudelid kaubaalusele (joonis 3.4). Seega on 

kõik ülesanded võrdsed ning kuuluvad töökategooriasse IIa, mis tähendab, et lubatud 

maksimaalne õhutemperatuur on 24 
o
C ning optimaalne õhutemperatuur on kuni 20 

o
C. 

Seega on mõõdetud keskmine temperatuur lubatud, kuid mitte optimaalne. 

 

Joonis 3.4. Käsitsi villimine – tööülesannete järjestus vasakult paremale: korkide 

kinnitamine pudeli külge, pudelite loputus, villimine, pudelite korkimine ja asetamine 
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Meskimise ajal on pruulikojas mõõdetud keskmine õhutemperatuur 25 
o
C. Enne meskimist 

seatakse termosmahutis asuva vee temperatuuriks 80 
o
C, seetõttu tõuseb õhutemperatuur 

terves pruulikojas. Kõik meskimise ajal tehtud tööd nagu linnaste jahvatamine, meski 

segamine ning pruulimisvahendite puhastamine liigituvad töökategooriasse IIb. Seetõttu ei 

vasta mõõdetud tulemus 25 
o
C lubatud ega optimaalsetele õhutemperatuuri väärtustele. 

Virde keetmine on pruulimispäeva viimane protsess, mis tööruumide õhutemperatuuri 

tõstab. Sel ajal on pruulikoja keskmine õhutemperatuur 25,3 kraadi – ka see tulemus ei ole 

vastavuses lubatud ja optimaalsete näitajatega. 

Peale õhutemperatuuri on pruulikojas muutlikuks sisekliima parameetriks ka müratase, 

mille peamisteks allikateks on linnaseveski ning villimisliin. Mürataseme mõõtmiste 

keskmised tulemused pruulikojas ja kontoris on esitatud joonisel 3.5. 

Joonis 3.5. Mürataseme keskmised väärtused käsitsi villimisel, linnaste jahvatamisel ja 

pudelite sildistamisel kontoris ja pruulikojas 

Käsitsi villimise ajal on kontoriruumi keskmiseks müratasemeks 55 dB(A). Müraallikateks 

on töötajate omavaheline jutustamine ning tühjade pudelite kolksumine. Kontoritöö ei ole 

häiritud, kui maksimaalne müratase jääb 50–55 dB(A) vahemikku. Kui müratase ületab 

60 dB(A), segab see kontoritööle keskendumist [28]. Nagu temperatuurgi, sõltub  ka 

müratase kontoriruumis sellest, milliseid tööülesandeid pruulikojas täide viiakse. 

Pruulimispäeval on kontoriruumi töökeskkond (joonis 3.6 ja 3.7) väga mürarikas. Kui 
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pruulikojas alustatakse linnaste jahvatamist, on kontori keskmine müratase 76,7 dB(A). 

Villimisliini käivitamisel pruulikojas tõuseb müratase kontoriruumis veelgi – keskmine 

näitaja on 77,2 dB(A). Seega on mõlemal juhul töö kontoriruumis häiritud. Samas ei ole 

müra tekitavate tegevuste kestus pikaajaline – linnaste jahvatus kestab maksimaalselt pool 

tundi, villimisliinil tehakse tööd tunnipikkuste intervallidega keskmiselt 3 tundi päevas. 

 Joonis 3.6. Kontoriruum, vasakul 

.administraatori töökoht  

Joonis 3.7. Pruulmeistri töökoht kontoris  

Kuna mürarikkad tegevused ei ole kestvad, on kontoritöötajatel võimalus valida 

töötamiseks ajad, mil müratase nende tööd ei häiri. 

Pruulikojas on käsitsi villimise ajal keskmine müratase 58,3 dB(A). Nagu eelpool 

mainitud, on sel ajal peamisteks müratekitajateks töötajate omavaheline vestlus ning 

klaastaara kolksumine. Seega ei ole selle tegevuse ajal tekkiv müra töötaja tervisele 

kahjulik ega sega tööle keskendumist. 

Linnaste jahvatamise ajal on pruulikoja keskmine müratase 77,2 dB(A). Müraallikaks on 

elektrimootori jõul töötav veski Müra tekib mootori töötamisel ja linnaste jahvatusel. Veski 

on töös kuni pool tundi (joonis 3.8). 

Kui töökeskkonnas esinev müratase on kõrgem kui 80 dB(A) ning seda pole võimalik 

ühiskaitsemeetmeid kasutades vähendada, peab tööandja võimaldama töötajatele 

kuulmiskatisevahendite kasutamise. Juhul kui müratase ületab 85 või rohkem dB(A), on 

isikukaitsevahendite kasutamine kõigile töötajatele kohustuslik [40]. Kuigi keskmine 

müratase jääb uuritavas pruulikojas alla 80 dB(A), kasutavad kõik töötajad peale ühe 

jahvatamisprotsessi ajal kuulmiskaitsevahendeid. Kasutuses olevad kõrvaklapid 

summutavad häirivat müra piisavalt ning neid kasutades säilib  võimalus mugavalt suhelda 

ka kaastöötajatega. 
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 Joonis 3.8. Veski linnaste jahvatamiseks     

.Engl Polo 22-18 

 

Joonis 3.9. Villimisliin Framax 

Pudelite sildistamise ajal on mõõdetud pruulikoja keskmine müratase 79,1 dB(A). 

Müraallikaks on villimisliin (joonis 3.9), mille üks sektsioon võimaldab pudelite 

sildistamist. Müraallika läheduses olevate mõõtmiskohtade keskmised müratasemed on 

80,5 dB(A). Müra tekib villimisliini elektrimootoris ning sildi kleepimisel pudelile. 

Villimisliin oli mõõtmiste ajal töös kokku ligi 2 tundi. Järjest töötas masin umbes tund 

aega, millele järgnes pooletunnine paus, seejärel korrati sama protseduuri. Erinevalt 

linnaste jahvatamisest, ei kanna töötajad villimisliinil seotud töödega 

kuulmiskaitsevahendeid. Iga pudeli sildistamise hetkel tekib impulssheli, milletõttu on 

keskmine müratase pruulikojas eelnimetatud 79,1 dB(A). Impulssheli puhul on tegemist 

heliga, mille kestus on vähem kui 1 sekund [41]. Seega on kuulmiskaitsevahendite 

kasutamine villimisliinil teostavate tööde ajal soovituslik.  

Töökeskkonnas esineva müra vähendamiseks on mitmeid võimalusi nagu müra 

vähendamine müraallikalt, müra kiirguse suuna muutmine, ruumi planeeringu muutmine, 

ruumi akustiline töötlemine, müra tõkestamine selle leviku teedel ning eelnimetatud 

isikukaitsevahendite kasutamine [42, lk 88]. 

Sisekliima parameetrid nagu suhteline õhuniiskus, õhu liikumiskiirus ja valgustatus 

sõltuvad pruulikojas toimuvatest tööprotsessidest vähem. Suhteline õhuniiskus on kontoris 

pruulimisega seotud tööülesannete ajal veidi kõrgem. Keskmine õhuniiskus kontoris on 

34,5%, mis on 5,5% vähem kui madalaim lubatud näitaja. Lubatud õhu suhteline niiskus 

külmal aastaajal on vahemikus 40–70% [26]. 
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Kontoris on õhu liikumiskiirus optimaalne, kui selle näitaja on 0,1 m/s [26]. Mõõtmiste 

keskmiseks tulemuseks on 0,01 m/s, mis on väga madal tulemus. Madala õhu 

liikumiskiiruse tõttu koguneb töötaja lähedusse väljahingatud õhk, mis takistab naha 

ainevahetust. Optimaalse õhu liikumiskiiruse peab tagama ventilatsioonisüsteem, mille 

eesmärgiks on hoone õhuvahetuse tagamine [42, lk 87].   Kõik sisekliima parameetrite 

mõõtmistulemuste keskmised väärtused pruulikoja kontoris on esitatud tabelis 3.1. 

Tabel 3.1. Sisekliima parameetrite keskmised mõõtmistulemused kontoris ning lubatud 

väärtused [26, 27, 41, 42 lk 87, 43] 

Tegevus 

pruulikojas 

Õhu- 

temperatuur, 
o
C 

Suhteline 

õhu- 

niiskus, 

% 

Õhu 

liikumis-

kiirus, 

m/s 

Valgustus- 

tihedus, 

lx 

Müratase, 

dB(A) 

Käsitsi 

villimine 
22,4 33,8 0,01 529 55,0 

Linnaste 

jahvatus, 

meskimine 

25,4 34,7 0,01 544 76,7 

Pudelite 

sildistamine, 

virde keetmine 

25,4 35,0 0,01 531 77,2 

Keskmine 

väärtus 
24,4 34,5 0,01 535 70 

Standardhälve 1,7 0,6 0,00 8 12,7 

Lubatud 18-26 40–70 0,1 500 85 

Valgustustiheduse mõõdetud tulemuste keskmine väärtus on pruulikoja kontoris 535 lx, 

mis vastab avatud büroo standardile. Kontoriruumis tagab piisava valgustuse 8 seinalampi, 

loomulik valgus pääseb ruumi neljast aknast ja kolmeteistkümnest katuseaknast. Võrreldes 

tehisvalgustusega mõjub loomulik valgus inimesele paremini kuna võimaldab hoida seost 

väliskeskkonna ja loodusega [44]. 

Õhu suhtelise niiskuse mõõtmise keskmine tulemus on pruulikojas 35%, mis on 0,5% 

võrra suurem tulemus kui kontoris. Samas ei ole see vastavuses lubatud väärtusega, mille 

alampiiriks on 40%. Mõõdetud keskmine õhu liikumiskiirus on pruulikojas sama, mis 

kontoris: 0,01 m/s, mis on liiga madal ja ei ole vastavuses lubatud väärtustega. 
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Mõõdetud keskmine valgustustihedus on pruulikojas 322 lx. Pruulimisseadmete 

puhastamiseks ja pruulimistöödeks on vajalik valgustustihedus standardi järgi vähemalt 

200 lx. Toodete pakendamisel on vajalik vähemalt 300 lx [27]. Seega on valgustustihedus 

eelnimetatud tööülesannete täitmiseks sobiv. Klaaspudelite kvaliteedi kontrolliks peab 

töökeskkonna valgustustihedus olema vähemalt 500 lx [27]. Mõõtmiskohas number 15, 

mis asub villimisliini algusele kõige lähemal, kus teostatakse kiire klaaspudelite kontroll, 

on keskmine valgustustihedus 325 lx. Seega tuleks villimisliini alguses valgustustihedust 

suurendada. Pruulikoja sisekliima parameetrite keskmised tulemused on esitatud tabelis 

3.2. 

Tabel 3.2. Sisekliima parameetrite keskmised mõõtmistulemused pruulikojas [26, 27, 40] 

Tegevus 

pruulikojas 

Õhu- 

temperatuur, 
o
C 

Suhteline 

õhu- 

niiskus, 

% 

Õhu 

liikumis-

kiirus, 

m/s 

Valgustus- 

tihedus, 

lx 

Müratase, 

dB(A) 

Käsitsi 

villimine 
21,8 35,0 0,01 312 58,3 

Linnaste 

jahvatus, 

meskimine 

25,0 35,5 0,01 331 77,2 

Pudelite 

sildistamine, 

virde keetmine 

25,3 34,5 0,01 322 79,1 

Keskmine 

väärtus 
24,0 35,0 0,01 322 71,5 

Standardhälve 1,9 0,5 0,00 9 11,5 

Lubatud 13-23 40–70 0,2 200–500 85 

Pruulikoja kontoriruumis vastab lubatud väärtustele 3 sisekliima parameetrit, kuigi linnaste 

jahvatamise ja villimisliini töösolemise ajal tekkiv müra võib sealset tööd häirida. 

Pruulikojas mõõdetud sisekliima parameetritest on lubatud piirides 2 näitajat. Kõige 

vastuolulisemaks parameetriks on õhu liikumiskiirus, mis erineb lubatud näitajast 

kümnekordselt. Teised sisekliima parameetrid erinevad lubatud näitajatest vähesel määral. 
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3.3. Töö asendite hindamismeetodi tulemused 

QEC ehk Quick Exposure Check meetod hindamaks pruulimisel esinevaid tööasendeid 

viidi läbi ajavahemikul 28.04.2016 – 29.04.2016. Hinnang on antud kuuele erinevale 

ülesandele, kuhu kuuluvad toodangu asetamine kastidesse (joonis 3.10), õlleraba 

kühveldamine (joonis 3.11), linnaste kühveldamine veskisse (joonis 3.12), pudelite 

korkimine käsitsi villimisel, meski segamine ja pudeliloputus. 

 Joonis 3.10. Toodangu       

.paigutamine kastidesse  

Joonis 3.11. Õlleraba 

kühveldamine meskitünnist  
Joonis 3.12. Linnaste 

kühveldamine veskisse  

Eelnimetatud ülesannetest on suurim riskihinne villimisliini lõpus valmistoodangu 

ladumisel kastidesse ja seejärel alusele. Ülesande kogumõju on 83 punkti, millest arvutatud 

QEC tulemus on 47% – see tähendab, et tulemus ei ole aktsepteeritav kuna ületab 40%. 

Kõikide QEC meetodiga hinnatud tööülesanded on kujutatud joonisel 3.13. 

Joonis 3.13. QEC hinnang pruulikoja tööülesannete täitmisel esineva mõju töötaja ülakeha 
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Seetõttu on soovituslik parendada tööülesande teostamiseks vajalikke tingimusi. Ülesande 

täitmisel peab töötaja olema kiire. Tavaliselt on ülesande järjestikune kestus 1 tund. 

Tööpäeva jooksul kulub toodangu ladumiseks kastidesse kuni 3 tundi.  

Õlleraba kühveldamise (joonis 3.11) QEC tulemuseks on 40% – seega on tulemus 

aktsepteeritav. Samas vastab saadud tulemus napilt aktsepteeritavale kriteeriumile kuna 

juba 1% kõrgema tulemuse korral on soovituslik tingimusi tööülesande sooritamiseks 

parendada. Raba kühveldamisel on enim mõjutatud alaselg, õlad ja käsivarred. Selg on 

enamus ülesande täitmise ajast kõverdatud asendis, õlad ja käsivarred saavad koormust 6-

10 kilogrammise raskuse labidaga tõstmisel. Raba kühveldamise eesmärgiks on meskitünni 

tühjendamine peale meski loputamist. Raba kühveldatakse kotti ning seejärel tõstetakse 

alusele. Tööülesande kestus on ligikaudu pool tundi. Õlleraba transporditakse kohaliku 

farmi, kus see söödetakse loomadele. 

Linnaste kühveldamisel veskisse (joonis 3.12.) on kogumõju arvuks 59, mis tähendab, et 

QEC tulemus on 34%. Seega on tulemus aktsepteeritav ning ülesande korralduses pole 

parendused vajalikud. Tööülesande kestvuseks on nagu õlleraba kühveldamiselgi ligikaudu 

pool tundi. 

Kestuselt on kõige vähem aeganõudvam ülesanne meski segamine (joonis 3.14), mis 

kestab järjest maksimaalselt 10 minutit. Samas tuleb tegevust aeg–ajalt korrata. Ülesande 

QEC tulemuseks on 31%. Meski segamisel on peamiseks eesmärgiks segada linnased 

veega ühtlaselt. 

Joonis 3.14. Meski segamine  Joonis 3.15. Pudelite käsitsi korkimine  

Pudelite käsitsi korkimise (joonis 3.15) QEC tulemuseks on 29%, mis on vaadeldud 

tööülesannetest üks parimaid tulemusi. Tegu on kerge kuid võrdlemisi üksluise tööga, 

mille järjestikune kestus on tüüpiliselt maksimaalselt poolteist tundi. 
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Kõige väiksemat mõju avaldab pruulikoja töötajale vaadeldud ülesannetest tühjade 

pudelite loputus, mille QEC tulemuseks on 28%. Pudeliloputus on üks osa käsitsi 

villimisel, kus töötaja ülesandeks on asetada korraga 2 pudelit pudeliharjastele, neid harjata 

ning seejärel asetada pudelikael allapoole spetsiaalsele hoidjale. Nagu ka pudeli 

korkimisega on tegu üksluise ülesandega, kuid korduvliigutusi tuleb pudelite loputamisel 

rohkem ette. Kõik pruulikojas vaadeldud tööülesannete QEC tulemused on kujutatud 

joonisel 3.16. 

Joonis 3.16. QEC lõpphinnang pruulikoja tööülesannete täitmisel esineva mõju töötaja 

ülakeha piirkondadele 

Vaadeldud pruulikoja töödest on soovituslik parendada töökeskkonna tingimusi toodangu 

kastidesse asetamisel villimisliini lõpus ja õlleraba kühveldamisel. Teiste vaadeldud tööde 

QEC tulemused olid vähem kui 40% – seega on need aktsepteeritavad ning töötingimuste 

parendamine ei ole vajalik. 

3.4. Riski hindamise meetodi tulemused 

Riski hindamise meetod ehk riskianalüüsi teostamiseks koguti uuritavas pruulikojas 

andmeid ajavahemikus 28.04.2016–29.04.2016. Kogutud andmed on vormistatud 

riskianalüüsi ankeeti, mis on esitatud lisas 6. 
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Riskianalüüsi tulemusena on füüsikalistest ohuteguritest hinnatud kõrgeimalt kukkuvaid 

esemeid koondav ohutegur. Pruulikojas hoitakse kuulmiskaitsevahendeid, mõningaid 

puhastusvahendeid ja muid pisemaid tarvikuid veemahuti peal. Kuna veemahuti on kõrge, 

peab vajaliku tarviku haaramiseks käega kobama, mille tulemusena võib mõni mittevajalik 

ese veemahuti pealt maha või töötajale vastu pead kukkuda. Enamasti hoiustatakse 

veemahuti peal kergemaid esemeid. Riskiastme hinnang kukkuvatele esemetele 

pruulikojas, laoruumides ja kontoris on II, mis tähendab, et tegu on madala riskiga. 

Villimisliinil on sama ohuteguri riskiaste III ehk tegu on keskmise riskiga. Töötaja käsitleb 

villimisliinil täitmata ja täidetud klaaspudeleid. Võib juhtuda, et töötaja pillab klaaspudeli 

maha, mille purunemisel võivad klaasikillud tekitada vigastusi. Risk on võrdlemisi 

ebatõenäoline, kuid sellest hoolimata võimalik, tagajärg võib olla ohtlik. Villimisliinil võib 

esineda ka teine risk, mille riskiaste on III. Nimelt võib juhtuda õnnetus, kus villimisliini 

lõpus võib valmistoodetest laotud kastide virn ümber kukkuda. Sellisel õnnetusel võivad 

olla ohtlikud tagajärjed, samas on selle tõenäosus pigem väike. 

Füüsikaliste ohutegurite alla kuuluvatest riskidest on märkimisväärne ka libisemisoht, 

mille riskiaste on kõikidel töökohtadel madal (II). Esimesel korrusel asuva pruulikoja, 

villimisliini ja laoruumi põrand on kaetud libisemisvastase materjaliga. Ka märja põranda 

korral on libisemisoht väga ebatõenäoline, samas võivad põrandal libisemisel olla ohtlikud 

tagajärjed. 

Kõikidel pruulikoja töökohtadel on füüsikaliste ohutegurite keskmine riskiaste II. 

Väikseima ehk ebaolulise riskiastmega on hinnatud tuuletõmbust. Töötajatele esitatud 

rahuloluankeedis nõustusid kõik vastajad täielikult, et tuuletõmbus nende töötamist ei häiri. 

Keemilistest ohuteguritest on keskmiseks riskiks (III) hinnatud kemikaalide käsitlemist 

pruulimisseadmete puhastamisel, mis liigitub pruulikoja tööde alla. Pruulikojas on 

kasutusel CIP (Clean in place) - seade, mille abil on võimalik puhastada pruulimisel 

kasutuses olevate torustike, mahutite ja muude pruulimisseadmete sisu neid 

demonteerimata (joonis 3.17). Tüüpiline puhastustsükkel CIP- puhastussüsteemiga algab 

pesuvajava pruulimisseadme eelloputusest, millele järgneb pesu, loputus, keemiline 

desinfektsioon ja viimaks taas loputus. Puhastusseadmel on 2 suuremat mahutit: 1 

happelise desinfitseerimisvedeliku tarvis ning teine aluselise desinfitseerimisvedeliku 

jaoks. Lisaks on seadmel ka väiksem neutraliseerimisvedeliku mahuti [46]. Happelise 

desinfitseerimisvedelikuna kasutatakse uuritavas pruulikojas vesinikperoksiidi ja 
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peroksüäädikhappe segu (vasakpoolne mahuti). Aluseliseks desinfitseerimisvedelikuks on 

etanoolipõhine vahend (parempoolne mahuti). Happelise vedeliku käitlemine on väga 

ohtlik söövitavate omaduste tõttu. Kuna pruulikojas kasutatakse happelise kemikaali 

käitlemisel isikukaitsevahendeid nagu spetsiaalne põll ja kindad, on riskiastme hinnang  

III. Isikukaitsevahendeid kasutades on võimalik väga ohtlikud tagajärjed taandada 

ohtlikeks. 

 

Joonis 3.17 CIP- süsteem pruulimisseadmete desinfitseerimiseks 

Tegu on riskiga, mis on võrdlemisi ebatõenäoline, kuid võimalik. Kuna mahuti, mida 

happelise kemikaaliga täidetakse on võrdlemisi kõrge, on soovitatav kasutada ka 

kaitseprille, et vältida pritsmete sattumist silma. 

Villimisliinil ja laos on kemikaalide käsitlemise riskiaste II, kontoris I. Soovitatav on ka 

ohutumate puhastusvahendite käsitsemisel kasutada kindaid. 

Bioloogilistest ohuteguritest on riskihindamise ankeedis hinnatud nakatumist 

viirushaigustesse. Ohutegur on hinnatud teise astme riskiks. Nimelt on pruulikoja töötajatel 

kohustus mitte ilmuda tööle haigena. Samas ei pruugi mõningatel juhtudel töötaja sellest 

ise teadlik olla, sellest on tingitud ka vastav riskiaste. 

Füsioloogilistest ohuteguritest on sundasendite ja korduvliigutuste riskiaste villimisliinil 

III. Villimisliinil esineb sundasendeid ja eriti korduvliigutusi igas etapis. Valede töövõtete 

rakendamine võib tekitada luu- ja lihaskonna vaevusi. Seetõttu on soovitatav töötajate 

rotatsioon ja õigete töövõtete kasutamine. Töö villimisliinil kestab maksimaalselt 3 tundi. 

Üldiselt teevad töötajad peale tunnipikkust villimistööd pausi. 
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Psühholoogilistest ohuteguritest on vastutava töö riskiaste pruulimisega seotud 

tööülesannetel III. Kuna pruulikojas on vähe töötajaid ning pruulimistöid teostab tavaliselt 

korraga kuni 2 inimest, on nende vastutus suur. Väiksemgi viga võib pruuli rikkuda, mille 

tulemusena see kantakse maha. Kuigi sellist olukorda esineb väga harva, on tegemist suure 

kuluartikliga. Pruulikoja töötajad on pika kogemusega, seega on õnnetuse tõenäosus 

ebatõenäoline. 

Viimases riskianalüüsi punktis on antud hinnang õnnetusohu võimalusele kolmandate 

isikutega. Pruulikoja väiksemõõdulisuse tõttu on eriti tähtis pruulimisseadmete optimaalne 

paigutus. Uuritavas pruulikojas on põrandapind maksimaalselt ära kasutatud ja uute 

mahutite jaoks piisavat ruumi ei eksisteeri, seetõttu on esimesel korrusel liikumine kitsas 

ning olukorras, kus pruulikoda külastavad kolmandad isikud, võivad nad kergelt pruulijate 

tööd segada. Ohtlike tagajärgedega õnnetusohtu ei ole, kuid soovitatav oleks pruulikoja 

põrandale märkida liikumisalad, mis informeeriksid kolmandaid isikuid võimalikest 

ohutsoonidest. Õnnetusohu kolmandate isikutega riskiaste pruulikojas ja villimisliini 

läheduses on II, kontoris ja laoruumides I. 

  



39 

 

KOKKUVÕTE 

Uurimistöö eesmärgiks oli uurida pruulikojas esinevaid füüsikalisi, keemilisi ja bioloogilisi 

ohutegureid ning mõõta sisekliima parameetreid ja nende vastavust kehtestatud normidele 

ja standarditele. Mõõdeti viis sisekliima parameetrit: õhutemperatuur, suhteline õhuniiskus, 

õhu liikumiskiirus, valgustustihedus ja müratase. Uurimistöös kasutati ankeetmeetodit, 

mõõtmis- ja andmetöötlusmeetodit, QEC– meetodit hindamaks tööasendeid ning 

riskihindamismeetodit. Uurimistöö tulemusena on võimalik teha järgmisi kokkuvõtteid ja 

järeldusi: 

1. Ankeetküsimustiku tulemustest selgus, et pruulikoja töötajad olid töökeskkonna 

tingimustega valdavalt rahul. Kõige vähem olid töötajad rahul 

ventilatsioonisüsteemiga, mille kvaliteedi osas olid töötajad neutraalsed.  

Keemilistest ohuteguritest olid kõik töötajad väga rahul kemikaalide märgistusega, 

kuid mõne võrra vähem kemikaalide käsitlemisega. Füsioloogilistest ohuteguritest 

olid töötajad väga rahul piisava ruumiga tööülesannete täitmisel. Istumisvõimalus 

oli töötajate hinnangul puudulik. Psühholoogilistest ohuteguritest hindasid töötajad 

kõrgelt töö mitmekesisust, -korraldust ja vähest stressi. Selgus, et kontoritöö on 

kõige stressirohkem. Töökeskkonda hindas kõige kõrgemalt pruulikoja 

administraator, kõige madalamalt üks abipruulijatest. 

2. Pruulikoja töökeskkonna sisekliima parameetrite mõõtmisel selgus, et kõige 

muutlikumad olid õhutemperatuur ja müra, olles piirides vastavalt 21,8–25,4
o
C ja 

55–80 dB(A). Kui pruulimisprotsesse ei toimu, vastab pruulikoja ja kontoriruumi 

temperatuur normile. Meskimise ajal ületas pruulikoja temperatuur normi 2
o
C võrra 

ja virde keetmisel 2,3
o
C võrra. Kontoriruumis oli õhutemperatuur optimaalne, kui 

pruulimisprotsesse ei toimu. Pruulimisprotsesside ajal jääb kontoriruumi 

temperatuur napilt alla normi piirväärtusele. Käsitsi villimise ajal oli pruulikoja 

keskmine müratase 58,3 dB(A), kontoriruumis 55 dB(A). Kõrget mürataset 

tekitavad veski ja villimisliin, olles töö ajal mõlemal juhul keskmiselt kuni 

80 dB(A). Veski töösolemise ajal kasutasid kõik töötajad peale ühe 

kuulmiskaitsevahendeid. Villimisliini töösolemise ajal kuulmiskaitsevahendeid ei 
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kasutatud. Suhteline õhuniiskus oli 5% madalam normväärtuse alampiirist. Õhu 

liikumiskiirus oli võrreldes piirnormiga 10 korda madalam. Villimisliini alguses, 

kus kontrollitakse klaaspudelite kvaliteeti, oli valgustustihedus 300 lx. Standardi 

kohaselt peaks antud töökohal valgustustihedus olema vähemalt 500 lx. 

3. Töö asendite hindamise (QEC) meetodi tulemusena selgus, et suurima 

riskihinnangu 47% sai villimisliini lõpus asuv töökoht, kus ülesandeks on toodangu 

ladumine kastidesse ja kaubaalusele. Seega on soovituslik töökeskkonna tingimusi 

ülesande täitmiseks parendada. Teiste tööülesannete QEC hinnangud jäid alla 41%, 

mis tähendab, et töökeskkond ülesannete täitmiseks on aktsepteeritav. 

4. Riski hindamise meetodi ehk riskianalüüsi läbiviimisel pruulikojas selgus, et 

suurima riskiastmega on kukkuvad esemed villimisliinil, kemikaalide käsitlemine 

CIP- süsteemi täitmisel, korduvliigutuste esinemine villimisliinil ja töötaja vastutus. 

Kõik eelnimetatud ohutegurid on riskiastmega III ehk keskmise riskiga. 

Uurimistöö põhjal on tehtud järgmised soovitused:  

1. Pruulikoja ventilatsioonisüsteemi tuleks parendada kuna töötajate rahulolu on 

süsteemi suhtes keskmine ja õhu liikumiskiirus on pruulikojas liiga madal. 

2. Kuna töö pruulikojas on seisev, peaks pruulikotta paigutama mõned toolid, et 

töötajatel oleks võimalik puhkepauside ajal istuda. 

3. Töökeskkonna optimaalse õhutemperatuuri säilitamiseks igas tootmisetapis tuleks 

parendada pruulikoja ja kontoriruumi kliimasüsteemi. 

4. Mürast põhjustatud tervisekahjustuste ennetamiseks peaksid töötajad ka 

villimisliinil töötades kasutama kuulmiskaitsevahendeid. 

5. Valgustustihedust villimisliini alguses tuleks tõsta, paigaldades lisavalgusteid. 

6. Luu- ja lihaskonna vaevuste ennetamiseks peaksid töötajad rakendama rotatsiooni 

villimisliini tööülesannetel. 

7. Võimalike vigastuste ennetamiseks villimisliinil peaksid töötajad kandma kindaid 

ja pikki pükse. 

8. Kemikaalide käsitlemisel peaksid töötajad alati kandma kaitsekindaid ning CIP 

süsteemi täitmisel kandma lisaks kinnastele ja kaitsepõllele ka kaitseprille. 

Kokkuvõtteks tuleks kontoriruumi pruulikojast rohkem eraldada, et vältida 

õhutemperatuuri kõikumisi ja häirivat mürataset, säilitades olemasoleva ruumilahenduse. 

Parendama peaks ventilatsiooni- ja kliimasüsteemi. 
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WORKING ENVIRONMENT OF BREWERY 

SUMMARY 

The objective of this thesis was to determine risk factors that could occur in brewery and 

compare them to the valid standards and normative values. The working environment of 

brewery depends usually of it’s size. It could be noisy, humid and hot. One of the key 

factors in brewery is hygiene of brewing equipment and reservoirs. 

A questionnaire, measurement and data processing, QEC (Quick Exposure Check) and risk 

assessment methods were used in this research paper. A questionnaire was carried out to 

determine satisfaction of brewery workers. Measurement and data processing method was 

used to measure indoor climate parameters such as air temperature, relative humidity, air 

velocity, noise level and lighting. QEC method was used to assess risks of possible work-

related musculoskeletal disorders among brewery workers. Risk assessment was carried 

out to determine possible risks factors in brewery’s working environment. 

Workers of brewery were pleased about most aspects in working environment. The 

average given scores were from 3,7 to 5. Higher scores stand for worker friendly 

environment. Workers were less pleased with ventilation system and absence of chairs in 

brewing room. 

Air temperature depends of the brewing processes. During brewing processes the average 

temperature of brewing room is 2
o
C over the norm value. When brewing processes are 

inactive the temperature is between the norm values. During malt milling and bottleing the 

noise average noise level reaches 80 dB(A). Workers are using PPE (Personal Protective 

Equipment) during malt milling but not when bottleing. Measured air velocity is ten times 

under the normative value. 

Product packing is rated with the highest QEC score (47%). When QEC score is between 

41 and 51% the workplace shoud be investigated further. Other tasks are rated under 41% 

socre wich means that conditions of those working places are acceptable. 
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Risk of falling objects on milling line, chemicals handling during CIP (Clean In Place) 

refilling and workers responsobility are valued as level 3 risks. Level 1 risks are trivial, 

level 2 risks are low and level 3 risks are average. 
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Lisa 1. Mõõteseadmete tehnilised andmed 

Tabel 1.1. Mõõteseadmete tehnilised andmed [33] 

Mõõtur Mark Mudel Mõõtepiirkond Täpsus 

1. Termomeeter Testo 405-V1 -20...+50 
o
C  ±0,5 

o
C 

2. Anemomeeter Testo 405-V1 0...10 m/s ±0,1 m/s 

3. Luksmeeter TES 1336 20...20 000 lx ±3 % 

4. Müramõõtur TES 1351 35...130 dB ±1,5 dB 

5. Hügromeeter Comet S3120 5...95 % ±2,5 % 

6. Lasermõõtur Bosch DLE50 0,05...20 m ±1,5...3 m 



Lisa 2. QEC hindamisleht tööasendite hindamiseks 

48 



Lisa 3. QEC meetodil kasutatud kaamera tehnilised andmed 

Tabel 3.1. Kaamera tehnilised andmed [45] 

Parameeter Andmed 

1. Mark ja mudel Canon EOS 1000D 

2. Maksimaalne resolutsioon 3888×2592 pikslit 

3. Megapikslite arv 10 

4. Sensori tüüp CMOS 

5. Ekraani suurus 2,5 tolli 
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Lisa 4. Täitmata ankeetküsitlus 

Tabel 4.1. Täitmata ankeetmeetodi küsitlus 

NIMI:                    TÖÖÜLESANDED: 

1. Füüsikalised ohutegurid (sisekliima) 

1.1. Õhutemperatuur on 

tööruumides sobiv 
Hinnang 

Ruum 

1 

ei nõustu 

üldse 

2 

pigem ei 

nõustu 

3 

neut-

raalne 

4 

pigem 

nüustun 

5 

nõustun 

täielikult 

Ei oska 

hinnata 

Pruulikoda       

Ladu       

Villimisliin       

Kontor       

1.2. Valgustus on 

tööruumides sobiv 
1 2 3 4 5 

Ei oska 

hinnata 

Pruulikoda       

Ladu       

Villimisliin       

Kontor       

1.3. Müratase 

tööruumides ei häiri 
1 2 3 4 5 

Ei oska 

hinnata 

Pruulikoda       

Ladu       

Villimisliin       

Kontor       

1.4. Õhuniiskus on 

tööruumides sobiv 
1 2 3 4 5 

Ei oska 

hinnata 

Pruulikoda       

Ladu       

Villimisliin       

Kontor       

1.5. Tuuletõmbus 

tööruumides ei häiri 
1 2 3 4 5 

Ei oska 

hinnata 

Pruulikoda       

Ladu       

Villimisliin       

Kontor       

1.6. Ventilatsioon on 

tööruumides sobiv 
1 2 3 4 5 

Ei oska 

hinnata 

Pruulikoda       

Ladu       

Villimisliin       

Kontor       
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Tabel 4.1. Järg 

1.7. Tolm tööruumides 

ei häiri 
Hinnang 

Ruum 

1 

ei nõustu 

üldse 

2 

pigem ei 

nõustu 

3 

neut-

raalne 

4 

pigem 

nõustun 

5 

nõustun 

täielikult 

Ei oska 

hinnata 

Pruulikoda       

Ladu       

Villimisliin       

Kontor       

2. Keemilised ohutegurid 

2.1. Kemikaalid on 

sobivalt märgistatud 
1 2 3 4 5 

Ei oska 

hinnata 

Pruulikoda       

Ladu       

Villimisliin       

Kontor       

2.2. Kemikaalide 

kasutamine on ohutu 
1 2 3 4 5 

Ei oska 

hinnata 

Pruulikoda       

Ladu       

Villimisliin       

Kontor       

3. Bioloogilised ohutegurid 

3.1. Töökeskkonnas 

puudub oht nakatuda 

viirustesse ja puutuda 

kokku seentega 

1 2 3 4 5 
Ei oska 

hinnata 

Pruulikoda       

Ladu       

Villimisliin       

Kontor       

4. Füsioloogilised ohutegurid 

4.1. Töö ei ole füüsiliselt 

raske 
1 2 3 4 5 

Ei oska 

hinnata 

Pruulikoda       

Ladu       

Villimisliin       

Kontor       
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Tabel 4.1. Järg 

4.2. Töös ei tule ette 

sundasendeid 

1 

ei nõustu 

üldse 

2 

pigem ei 

nõustu 

3 

neut-

raalne 

4 

pigem 

nõustun 

5 

nõustun 

täielikult 

Ei oska 

hinnata 

Pruulikoda       

Ladu       

Villimisliin       

Kontor       

4.3. Tööd tehes ei pea 

pidevalt seisma 
1 2 3 4 5 

Ei oska 

hinnata 

Pruulikoda       

Ladu       

Villimisliin       

Kontor       

4.4. Töökohal on 

piisavalt liikumisruumi 
1 2 3 4 5 

Ei oska 

hinnata 

Pruulikoda       

Ladu       

Villimisliin       

Kontor       

4.5. Töös ei  esine tihti 

raskuste tõstmist ja 

teisaldamist 

1 2 3 4 5 
Ei oska 

hinnata 

Pruulikoda       

Ladu       

Villimisliin       

Kontor       

4.6. Raskuste 

teisaldamisel on 

võimalik kasutada 

abivahendeid 

1 2 3 4 5 
Ei oska 

hinnata 

Pruulikoda       

Ladu       

Villimisliin       

Kontor       

4.7. Töökeskkonnas ei 

leidu objekte, mis 

võivad kergelt ümber 

kukkuda 

1 2 3 4 5 
Ei oska 

hinnata 

Pruulikoda       

Ladu       

Villimisliin       

Kontor       
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Tabel 4.1. Järg 

5. Psühholoogilised ohutegurid 

5.1. Töö on piisavalt 

mitmekesine 

1 

ei nõustu 

üldse 

2 

pigem ei 

nõustu 

3 

neut-

raalne 

4 

pigem 

nõustun 

5 

nõustun 

täielikult 

Ei oska 

hinnata 

Pruulikoda       

Ladu       

Villimisliin       

Kontor       

5.2. Töökorraldus on 

sobiv 
1 2 3 4 5 

Ei oska 

hinnata 

Pruulikoda       

Ladu       

Villimisliin       

Kontor       

5.3. Töö ei ole 

stressirohke 
1 2 3 4 5 

Ei oska 

hinnata 

Pruulikoda       

Ladu       

Villimisliin       

Kontor       
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Lisa 5. Sisekliima parameetrite mõõtmistulemused 

Tabel 5.1. Sisekliima parameetrite mõõtmistulemused 28.04.2016 käsitsi villimise ajal 

Mõõtmis-

koht 

Mõõtmis-

kord 

Temperat-

uur, 
o
C 

Õhu 

suhteline 

niiskus, 

% 

Õhu 

liikumis-

kiirus, 

m/s 

Valgus-

tatus, 

lx 

Müratase, 

db (A) 

1 

1 22,4 37,3 0,01 265 52,5 

2 22,4 37,4 0,01 271 54,4 

3 22,5 37,3 0,02 266 52,1 

Keskmine: 22,4 37,3 0,01 267,3 53 

Standardhälve: 0,06 0,06 0,01 3,21 1,23 

2 

1 22,6 37,5 0,01 223 55,6 

2 22,5 37,4 0,02 230 52,6 

3 22,5 37,4 0,01 229 53,1 

Keskmine: 22,53 37,4 0,0 227,3 53,8 

Standardhälve: 0,06 0,06 0,01 3,79 1,61 

3 

1 22,5 35,8 0,00 540,3 52,3 

2 22,6 35,1 0,01 539,2 52,2 

3 22,5 36,2 0,01 538,8 50,1 

Keskmine: 22,5 35,7 0,01 359 51,5 

Standardhälve: 0,06 0,56 0,01 1 1,2 

4 

1 22,6 32,4 0,02 758 54,9 

2 22,7 32,3 0,02 752 55,1 

3 22,6 32,4 0,01 755 56,2 

Keskmine: 22,6 32,4 0,02 755 55,4 

Standardhälve: 0,06 0,06 0,01 3 0,7 

5 

1 22,4 32,5 0,02 486 55,2 

2 22,4 32,4 0,01 488 55,5 

3 22,5 32,4 0,01 484 56,2 

Keskmine: 22,4 32,4 0,01 486 55,63 

Standardhälve: 0,06 0,06 0,01 2 0,51 

6 

1 22,3 32,6 0,01 1082 54,2 

2 22,4 32,6 0,01 1088 54,6 

3 22,4 32,3 0,01 1083 53,3 

Keskmine: 22,4 32,4 0,01 1084,3 54,0 

Standardhälve: 0,06 0,17 0 3,21 0,67 

7 

1 22,2 32,5 0,01 653 58,4 

2 22,3 32,5 0,02 655 57,9 

3 22,3 32,4 0,01 650 55,6 

Keskmine: 22,3 32,5 0,01 652,7 57,3 

Standardhälve: 0,06 0,06 0,01 2,5 1,5 
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Tabel 5.1. Järg 

Mõõtmis- 

koht 

Mõõtmis-

kord 

Temperat-

uur, 
o
C 

Õhu 

suhteline 

niiskus, 

% 

Õhu 

liikumis-

kiirus, 

m/s 

Valgus-

tatus, 

lx 

Müratase, 

db (A) 

8 

1 22,1 32,7 0,01 252 56,3 

2 22,2 32,7 0,01 256 58,2 

3 22,1 32,8 0,02 254 58,1 

Keskmine: 22,1 32,8 0,01 254 57,5 

Standardhälve: 0,06 0,06 0,01 2 1,07 

9 

1 22,0 31,8 0,02 491 55,6 

2 22,1 31,8 0,01 498 56,7 

3 22,1 31,7 0,01 495 57,2 

Keskmine: 22,1 31,8 0,01 495 56,5 

Standardhälve: 0,06 0,06 0,01 3,5 0,82 

10 

1 21,7 32,1 0,02 718 60,0 

2 21,8 32,2 0,01 720 58,2 

3 21,6 32,1 0,02 715 56,2 

Keskmine: 21,7 32,1 0,02 718 58,1 

Standardhälve: 0,1 0,06 0,01 2,52 1,9 

11 

1 21,6 34,2 0,02 240 59,2 

2 21,7 34,2 0,01 245 57,2 

3 21,7 34,8 0,01 238 60,1 

Keskmine: 21,7 34,4 0,01 241 58,8 

Standardhälve: 0,06 0,35 0,01 3,6 1,5 

12 

1 22,1 34,5 0,01 330 58,1 

2 22,1 34,9 0,01 314 56,6 

3 22,2 34,5 0,01 321 59,2 

Keskmine: 22,1 34,6 0,01 321,7 58,0 

Standardhälve: 0,06 0,2 0 8,0 1,31 

13 

1 21,9 40,2 0,02 350 62,1 

2 21,9 39,4 0,01 349 65,3 

3 21,9 39,4 0,01 352 66,1 

Keskmine: 21,9 39,7 0,01 350,3 64,5 

Standardhälve: 0 0,5 0,01 1,5 2,1 

14 

1 21,3 37,2 0,01 201 63,4 

2 21,3 37,4 0,01 210 65,7 

3 21,2 34,9 0,01 205 62,3 

Keskmine: 21,3 36,5 0,01 205,3 63,8 

Standardhälve: 0,06 1,4 0 4,5 1,7 
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Tabel 5.1. Järg  

Mõõtmis- 

koht 

Mõõtmis-

kord 

Temperat-

uur, 
o
C 

Õhu 

suhteline 

niiskus, 

% 

Õhu 

liikumis-

kiirus, 

m/s 

Valgus-

tatus, 

lx 

Müratase, 

db (A) 

15 

1 21,7 35,9 0,02 310 56,2 

2 21,7 36,2 0,01 316 56,1 

3 21,7 36,0 0,02 310 54,8 

Keskmine: 21,7 36,0 0,02 312 55,7 

Standardhälve: 0 0,15 0,01 3,5 0,8 

16 

1 21,8 35,2 0,01 291 56,1 

2 21,6 34,9 0,02 299 55,2 

3 21,8 35,1 0,01 298 55,8 

Keskmine: 21,7 35,1 0 296 55,7 

Standardhälve: 0,1 0,2 0 4,4 0,5 

17 

1 21,9 32,8 0,01 165 56,1 

2 21,8 32,6 0,00 175 55,2 

3 21,9 32,5 0,01 168 55,8 

Keskmine: 21,8 32,63 0,01 169,3 55,7 

Standardhälve: 0,06 0,15 0,01 5,13 0,5 

18 

1 22,5 33,7 0,01 194 55,1 

2 22,6 34,2 0,01 201 53,0 

3 22,7 33,9 0,01 198 54,2 

Keskmine: 22,6 33,9 0,01 197,7 54,1 

Standardhälve: 0,1 0,25 0 3,51 1,1 
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Tabel 5.2. Sisekliima parameetrite mõõtmistulemused 29.04.2016 Linnaste jahvatamise ja 

meskimise ajal 

Mõõtmis-

koht 

Mõõtmis-

kord 

Temperat-

uur, 
o
C 

Õhu 

suhteline 

niiskus, 

% 

Õhu 

liikumis-

kiirus, 

m/s 

Valgus-

tatus, 

lx 

Müratase, 

db (A) 

1 

1 25,1 35,6 0,01 288 75,8 

2 25,1 36,2 0,01 280 77,3 

3 25,1 36,0 0,01 293 75,1 

Keskmine: 25,1 35,91 0,01 287 76,1 

Standardhälve: 0,06 0,31 0 6,6 1,1 

2 

1 25,0 36,1 0,02 244 76,6 

2 25,1 36,8 0,01 248 77,8 

3 25,1 36,5 0,01 236 75,3 

Keskmine: 25,1 36,47 0,01 242,7 76,6 

Standardhälve: 0,06 0,35 0,01 6,11 1,3 

3 

1 25,0 33,6 0,00 552 78,8 

2 25,0 34,2 0,00 561 77,0 

3 25,0 34,0 0,01 551 78,1 

Keskmine: 25 33,93 0 554,7 78,0 

Standardhälve: 0 0,31 0,01 5,51 0,9 

4 

1 25,5 34,6 0,01 765 78,0 

2 25,4 33,3 0,01 760 79,1 

3 25,5 35,2 0,00 771 79,4 

Keskmine: 25,5 34,4 0,01 765,3 78,8 

Standardhälve: 0,06 0,97 0,01 5,51 0,74 

5 

1 25,3 34,8 0,01 510 75,8 

2 25,3 35,2 0,01 502 76,1 

3 25,4 35,2 0,01 492 76,5 

Keskmine: 25,3 35,1 0,01 501,3 76,1 

Standardhälve: 0,06 0,17 0 9,0 0,35 

6 

1 25,2 34,1 0,01 1091 75,1 

2 25,2 34,6 0,00 1099 75,9 

3 25,1 34,4 0,01 1089 74,2 

Keskmine: 25,2 34,4 0,01 1093 75,1 

Standardhälve: 0,06 0,25 0,01 2,6 0,9 

7 

1 25,8 34,6 0,01 668 78,2 

2 25,8 34,6 0,01 671 78,8 

3 25,7 34,8 0,02 667 76,1 

Keskmine: 25,8 34,7 0,01 668,7 77,7 

Standardhälve: 0,06 0,12 0,01 2,08 1,42 
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Tabel 5.2. Järg 

Mõõtmis- 

koht 

Mõõtmis-

kord 

Temperat-

uur, 
o
C 

Õhu 

suhteline 

niiskus, 

% 

Õhu 

liikumis-

kiirus, 

m/s 

Valgus-

tatus, 

lx 

Müratase, 

db (A) 

8 

1 25,8 32,0 0,01 268 78,5 

2 25,7 32,8 0,00 275 75,5 

3 25,8 32,8 0,01 272 76,2 

Keskmine: 25,8 32,5 0,01 271,7 76,7 

Standardhälve: 0,06 0,46 0,01 3,51 1,57 

9 

1 25,6 34,5 0,01 512 76,8 

2 25,7 34,0 0,01 521 74,5 

3 25,6 35,2 0,01 504 75,5 

Keskmine: 52,6 34,6 0,01 512,3 75,6 

Standardhälve: 0,06 0,60 0,00 8,50 1,15 

10 

1 25,0 35,2 0,01 736 78,2 

2 25,1 35,1 0,01 730 78,1 

3 25,1 36,0 0,02 733 76,5 

Keskmine: 25,07 35,43 0,01 733 77360 

Standardhälve: 0,06 0,49 0,01 , 0,95 

11 

1 25,2 34,2 0,01 278 79,4 

2 25,1 34,8 0,01 281 78,2 

3 25,1 34,8 0,01 285 78,4 

Keskmine: 25,13 34,60 0,01 281,33 78,67 

Standardhälve: 0,06 0,35 0 3,51 0,64 

12 

1 25,2 35,2 0,00 341 77,2 

2 25,1 35,0 0,01 338 76,3 

3 25,2 35,2 0,01 345 76,8 

Keskmine: 25,17 35,2 0,01 341,33 76,77 

Standardhälve: 0,06 0,12 0,01 3,51 0,45 

13 

1 25,0 36,6 0,01 361 77,8 

2 25,1 36,8 0,00 355 76,5 

3 25,1 36,8 0,01 368 77,7 

Keskmine: 25,07 36,73 0,01 361,33 77,33 

Standardhälve: 0,06 0,12 0,01 6,51 0,72 

14 

1 24,9 36,3 0,01 236 75,5 

2 24,9 36,0 0,01 242 75,8 

3 24,9 36,0 0,02 232 76,2 

Keskmine: 24,9 36,10 0,01 236,67 75,83 

Standardhälve: 0 0,17 0,01 5,03 0,35 
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Tabel 5.2. Järg 

Mõõtmis- 

koht 

Mõõtmis-

kord 

Temperat-

uur, 
o
C 

Õhu 

suhteline 

niiskus, 

% 

Õhu 

liikumis-

kiirus, 

m/s 

Valgus-

tatus, 

lx 

Müratase, 

db (A) 

15 

1 25,0 36,5 0,01 342 77,8 

2 25,0 36,0 0,01 344 78,5 

3 25,1 36,3 0,01 335 77,0 

Keskmine: 25,03 36,27 0,01 340,33 77,77 

Standardhälve: 0,06 0,25 0 4,73 0,75 

16 

1 24,9 34,9 0,00 301 77,4 

2 24,9 35,5 0,01 308 75,9 

3 24,8 35,2 0,01 319 77,2 

Keskmine: 24,87 35,20 0,01 309,33 76,83 

Standardhälve: 0,06 0,3 0,01 9,07 0,81 

17 

1 24,8 33,9 0,00 162 76,8 

2 24,8 34,2 0,00 172 77,0 

3 24,7 34,2 0,01 165 75,8 

Keskmine: 24,77 34,10 0 166,33 76,53 

Standardhälve: 0,06 0,17 0,01 5,13 0,64 

18 

1 24,7 36,2 0,01 208 77,9 

2 24,8 35,7 0,01 215 77,2 

3 24,8 35,5 0,01 203 76,3 

Keskmine: 24,77 35,8 0,01 208,67 77,23 

Standardhälve: 0,06 0,36 0 6,03 0,65 
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Tabel 5.3. Sisekliima parameetrite mõõtmistulemused 29.04.2016 Villimisliinil sildista-

mise ja virde keedu ajal 

Mõõtmis-

koht 

Mõõtmis-

kord 

Temperat-

uur, 
o
C 

Õhu 

suhteline 

niiskus, 

% 

Õhu 

liikumis-

kiirus, 

m/s 

Valgus-

tatus, 

lx 

Müratase, 

db (A) 

1 

1 25,3 36,2 0,01 279 77,4 

2 25,2 35,5 0,02 275 78,4 

3 25,2 36,3 0,01 286 77,3 

Keskmine: 25,23 36 0,01 280 77,7 

Standardhälve: 0,06 0,44 0,01 5,57 0,61 

2 

1 25,2 35,4 0,00 252 77,2 

2 25,2 35,7 0,01 238 77,3 

3 25,1 36,8 0,01 243 75,1 

Keskmine: 25,17 35,97 0,01 244,33 76,53 

Standardhälve: 0,06 0,74 0,01 7,09 1,24 

3 

1 25,1 35,1 0,00 555 75,8 

2 25,1 37,4 0,01 571 74,3 

3 25,0 35,5 0,01 562 74,5 

Keskmine: 25,07 36 0,01 262,67 74,87 

Standardhälve: 0,06 1,23 0,01 8,02 0,81 

4 

1 25,2 33,8 0,01 761 78,4 

2 25,1 35,4 0,01 754 75,3 

3 25,1 35,6 0,01 759 76,3 

Keskmine: 25,13 34,93 0,01 758 76,67 

Standardhälve: 0,06 0,99 0 3,61 1,58 

5 

1 25,2 33,6 0,01 501 77,9 

2 25,3 34,1 0,02 494 77,0 

3 25,3 34,5 0,01 513 76,8 

Keskmine: 25,27 34,07 0,01 502,67 77,23 

Standardhälve: 0,06 0,45 0,01 9,61 0,59 

6 

1 25,1 35,8 0,01 1068 78,3 

2 25,1 35,0 0,00 1055 79,2 

3 25,1 35,4 0,00 1052 77,4 

Keskmine: 25,1 35,4 0 1058,33 78,3 

Standardhälve: 0 0,4 0,01 8,5 0,9 

7 

1 26,1 32,8 0,01 642 77,1 

2 26,0 33,1 0,01 638 79,4 

3 26,0 33,6 0,01 659 78,5 

Keskmine: 26,03 33,17 0,01 646,33 78,33 

Standardhälve: 0,06 0,4 0 11,15 1,16 

 



61 

 

Tabel 5.3. Järg 

Mõõtmis- 

koht 

Mõõtmis-

kord 

Temperat-

uur, 
o
C 

Õhu 

suhteline 

niiskus, 

% 

Õhu 

liikumis-

kiirus, 

m/s 

Valgus-

tatus, 

lx 

Müratase, 

db (A) 

8 

1 25,9 35,7 0,01 255 76,2 

2 26,0 34,7 0,01 248 75,8 

3 26,0 35,4 0,01 235 78,8 

Keskmine: 25,97 35,27 0,01 246 76,93 

Standardhälve: 0,06 0,51 0 10,15 1,63 

9 

1 25,8 33,9 0,01 493 79,1 

2 25,8 35,1 0,00 482 77,6 

3 25,8 34,7 0,01 472 77,1 

Keskmine: 25,8 34,57 0,01 482,33 77,93 

Standardhälve: 0 0,61 0,01 10,5 1,04 

10 

1 25,1 34,5 0,01 728 79,5 

2 25,2 33,5 0,01 720 78,4 

3 25,2 34,1 0,00 730 79,3 

Keskmine: 25,17 34,03 0,01 726 79,07 

Standardhälve: 0,06 0,5 0,01 5,29 0,59 

11 

1 25,6 35,8 0,01 265 80,2 

2 25,6 34,2 0,02 260 78,5 

3 25,5 34,7 0,01 271 79,6 

Keskmine: 25,57 34,9 0,01 265,33 79,43 

Standardhälve: 0,06 0,82 0,01 5,51 0,86 

12 

1 25,9 36,3 0,00 330 78,8 

2 26,0 35,5 0,01 325 79,5 

3 26,0 36,3 0,01 332 80,1 

Keskmine: 25,97 36,03 0,01 329 79,47 

Standardhälve: 0,06 0,46 0,01 3,61 0,65 

13 

1 25,7 33,9 0,01 342 79,7 

2 25,8 34,2 0,00 350 78,0 

3 25,7 34,5 0,00 334 78,9 

Keskmine: 25,73 34,2 0 342 78,87 

Standardhälve: 0,06 0,3 0,01 8 0,85 

14 

1 25,2 33,4 0,01 242 77,2 

2 25,2 33,2 0,01 225 78,5 

3 25,2 33,2 0,01 234 78,8 

Keskmine: 25,2 33,27 0,01 233,67 78,17 

Standardhälve: 0 0,12 0 8,5 0,85 

 



62 

 

Tabel 5.3. Järg 

Mõõtmis- 

koht 

Mõõtmis-

kord 

Temperat-

uur, 
o
C 

Õhu 

suhteline 

niiskus, 

% 

Õhu 

liikumis-

kiirus, 

m/s 

Valgus-

tatus, 

lx 

Müratase, 

db (A) 

15 

1 25,3 35,2 0,01 321 79,9 

2 25,3 34,8 0,02 323 81,2 

3 25,2 35,2 0,01 331 80,5 

Keskmine: 25,27 35,07 0,01 325 80,53 

Standardhälve: 0,06 0,23 0,01 5,29 0,65 

16 

1 25,2 33,4 0,00 310 81,2 

2 25,2 34,8 0,01 295 80,4 

3 25,2 34,1 0,01 302 79,8 

Keskmine: 25,2 34,1 0,01 302,33 80,47 

Standardhälve: 0 0,7 0,01 7,51 0,7 

17 

1 24,9 32,3 0,01 167 78,2 

2 24,9 33,2 0,01 160 77,5 

3 24,9 33,4 0,01 161 76,3 

Keskmine: 24,9 32,97 0,01 162,67 77,33 

Standardhälve: 0 0,59 0 3,79 0,96 

18 

1 24,9 35,7 0,00 211 79,5 

2 24,8 35,9 0,00 220 78,2 

3 24,9 36,0 0,01 205 79,1 

Keskmine: 24,87 35,87 0 212 78,93 

Standardhälve: 0,06 0,15 0,01 7,55 0,67 



Lisa 6. Riski hindamise ankeet 

Tabel 6.1. Riskianalüüs – füüsikalised ohutegurid 

Ohutegur Esinemiskoht Riski kirjeldus ja tagajärg 
Riski-

hinne 
Meetmed riski vältimiseks 

1. FÜÜSIKALISED OHUTEGURID 

1.1. 

KUKKUMIS- JA 

KOMISTAMISOHT 

Pruulikoda 

1. Pruulimisseadmete- ja vahendite 

puhastamisel ja pesemisel on kasutusel 

kuni kaks voolikut, mis asetsevad 

puhastustööde ajal pruulikoja põrandal. 

Ala milles pruulimiseks vajalikud 

mahutid asuvad on kitsas, seega peab 

töötaja voolikutest üle astuma ning ta 

jalg võib takerduda vooliku taha, mille 

tagajärjel võib töötaja komistada. 

2. Pruulimismahutite pesemisel- ja 

puhastamisel peab töötaja ronima 

redeli abil mahutite otsa, et neid pesta. 

Tasakaalu kaotamisel võib töötaja 

kukkuda. 

3. Meski segamisel kasutab töötaja 

redelit, mille pealt on tal parem 

ülevaade meskile. On oht, et töötaja 

kaotab tasakaalu ning kukub redelilt 

alla. 

III 

 

 

 

 

 

 

 

 

II 

 

 

 

 

II 

 

1. Paigaldada mahutite kohale fikseeritud puhastussüsteem/ paigaldada 

voolikud lakke/ Märgistada torud ergaste värvidega. 

 

 

 

 

 

 

2. Vahetada redel välja suurema toetuspinnaga ning piiretega redeli 

vastu. 

 

 

 

3. Vahetada redel välja suurema toetuspinnaga ning piiretega redeli 

vastu. 

Ladu 

1. Toodete või esemete asetamisel 

kõrgematele riiulitele võib töötaja 

kaotada tasakaalu ning seejärel 

kukkuda. 

2. Pruulikojas või laos ringi liikudes 

võib töötaja komistada kahveltõstuki 

otsa. 

II 

 

 

 

II 

1. Võtta kasutusele suurema toetuspinnaga platvorm. 

 

 

 

2. Asetada kahveltõstuk liikumisaladest eemale. 

Villimisliin 
Villimisliinil töötades on kukkumis- ja 

komistamisoht väga ebatõenäoline. 

II  

Kontor 
Kuna kontor asub teisel korrusel, võib 

töötaja trepil kukkuda, mis on väga 

ebatõenäoline. 

II 1. Lisada trepi kõrvale käsipuu. 

Keskmine:  2,1 (II)  
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Tabel 6.1. Järg 

Ohutegur Esinemiskoht Riski kirjeldus ja tagajärg 
Riski-

hinne 
Meetmed riski vältimiseks 

1. FÜÜSIKALISED OHUTEGURID 

1.2. 

LIBISEMISOHT 

Pruulikoda 

1. Pruulikoja põrand on kaetud 

materjaliga, millel liikudes on 

libisemisoht väga väike, ka märja 

põranda puhul. 

2. Kuna mahutid on valmistatud 

roostevabast terasest, võib töötaja 

neile toetudes libiseda, kuigi see oht 

on väga ebatõenäoline. 

II 

 

 

 

I 

1. Põranda või pruulimisseadmete pesemisel teavitada kaastöötajaid 

oma tegevusest/ asetada põrandapesu pesemisprotsesside ajaks 

nähtavale kohale hoiatav silt. 

 

2. Teavitada töötajaid mahutitele mittetoetumise kohta. 

Ladu 

1. Kuna laoruumis on väga vähe 

ruumi ja selle põrand on kaetud 

libisemisvastase kattega, on seal 

libisemine väga ebatõenäoline. 

2. Töötaja võib aluselt libiseda 

toodete või esemete asetamisel 

kõrgemale riiulile, mis on väga 

ebatõenäoline. 

II 

 

 

 

II 

1. Kanda libisemisvastaseid jalatseid 

 

 

 

2. Kanda libisemisvastaseid jalatseid, kasutada õigeid töövõtteid. 

 

Villimisliin 

1. Kuna villimisliin asub pruulikojaga 

samas ruumis, on sealne põrand 

kaetud libisemisvastase kattega. 

Tõenäosus libisemiseks on 

ebatõenäoline ka märja põranda 

puhul. 

II  

Kontor 

1. Kontori põrand on ehitatud 

karedapinnalistest saepuruplaatidest, 

millel libisemisoht on ebatõenäoline. 

2. Kontorikorruseni viival trepil võib 

libiseda, kuigi see on ebatõenäoline. 

II 

 

 

II 

1. Kanda libisemisvastaseid jalatseid. 

 

 

2. Lisada trepi kõrvale käsipuu. 

RH keskmine:  1,9 (II)  
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Tabel 6.1. Järg 

Ohutegur Esinemiskoht Töö kirjeldus, riski tagajärg 
Riski-

hinne 
Meetmed riski vältimiseks 

1. FÜÜSIKALISED OHUTEGURID 

1.3. 

LÕIKAMISOHT 

Pruulikoda 

1. Töötaja võib kätt vigastada 

linnase või mõne muu tooraine kotti 

noaga lahti lõigates. 

2. Töötaja võib saada lõikehaavu 

erinevate pruulimisvahendite 

otsikuid vahetades, kuigi see on 

ebatõenäoline. 

III 

 

 

II 

1. Noa kasutamisel kasutada vastavaid kaitsekindaid. 

 

 

2. Otsikute vahetamisel kasutada vastavaid kaitsekindaid. 

Ladu 

1. Töötaja võib tootekastide 

tõstmisel ja ladustamisel saada 

lõikehaavu, mis on ebatõenäoline. 

II 1. Laos töötades kasutada kindaid. 

Villimisliin 

1. Igas villimisliini etapis võib 

töötaja põrandale kukutada tühja 

klaaspudeli või villitud toote, mille 

purunemisel võib töötaja enda 

klaasikildudega kahjustada. 

2. Käsitsi villimisel on võimalik, et  

korkimise etapis surub töötaja 

korkimismasinaga pudeli kildudeks, 

mille tagajärjel võib töötaja endale 

sisselõikehaavu tekitada. 

3. Pappkastide voltimisel ja nende 

tõstmisel võib töötaja end vigastada, 

lõigates end kasti servaga, mis on 

väga ebatõenäoline. 

II 

 

 

 

 

II 

 

 

 

 

I 

1. Villimisliinil kasutada pikki pükse ja kaitsvaid kindaid. 

 

 

 

 

2. Pudelite käsitsi korkimisel peaks töötaja kandma pikki pükse, 

pikkade varrukatega särki, kaitsekindaid ja ka kaitseprille. 

 

 

 

3. Kinnaste kandmine. 
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Tabel 6.1. Järg 

Ohutegur Esinemiskoht Töö kirjeldus, riski tagajärg 
Riski-

hinne 
Meetmed riski vältimiseks 

1. FÜÜSIKALISED OHUTEGURID 

1.3. 

LÕIKAMISOHT  

(järg) 

Kontor 

1. Kontoris võib töötaja end vigastada 

töid tehes, mis on seotud paberite 

käsitlemisega, näiteks lõikuda end 

paberiga, kuid see on väga 

ebatõenäoline. 

2. Kontoris asuvad mitmed toodete 

näidispudelid, mille käsitlemisel võib 

töötaja need maha kukutada ning 

klaasikildudega end vigastada, mis on 

väga ebatõenäoline. 

I 

 

 

 

 

I 

 

RH keskmine:  1,8 (II)  

1.4. 

OTSASÕITMIS-, 

MULJUMIS-  

JA LÖÖGIOHT 

Pruulikoda 

1. Linnaste- ja muude toorainekottide 

teisaldamisel ja tõstmisel võib töötajal 

see käest libiseda ning jala peale 

kukkuda. 

II 1. Toorainekottide tõstmisel kasutada kaastöötaja abi ja hea 

haaramisvõimega kindaid. ja kaitsejalatseid Teisaldamisel kasutada 

pruulikojas olevat kahveltõstukit. 

Ladu 

1. Tootekastide ja vaatide teisaldamisel 

võivad need töötajal käest libiseda ning 

varvaste peale kukkuda. 

2. Kõrgete kaubaaluste teisaldamisel 

võib kahveltõstuki käsitleja 

kaastöölisele otsa sõita. 

II 

 

 

II 

1. Kasutada kaastöötajate abi, vastavaid kindaid ja kaitsejalatseid. 

Võimalusel kasutada kahveltõstukit. 

 

2. Kaubaaluste teisaldamisel teavitada kaastöötajaid oma tegevusest, 

pruulikoja põrandale märkida liikumisteed. 

Villimisliin 

1. Villimisliin asub laouste kõrval, 

seega on võimalik, et õnnetus leiab aset 

kuigi see on pigem ebatõenäoline. 

Samas on tagajärjed ohtlikud 

III 1. Töötajate teavitamine oma tegevustest. 

Kontor 
1. Otsasõitmis-, muljumis-, ja löögioht 

on kontoriruumis väga ebatõenäoline 

I  

RH keskmine:  2,0 (II)  
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Tabel 6.1. Järg 

Ohutegur Esinemiskoht Töö kirjeldus, riski tagajärg 
Riski-

hinne 
Meetmed riski vältimiseks 

1. FÜÜSIKALISED OHUTEGURID 

1.5. KUKKUVAD 

ESEMED 

Pruulikoda 

1. Termose peale asetatakse erinevaid 

pisemamõõdulisi abivahendeid. Kuna 

termos on kõrge, ei näe töötajad 

vajalikke vahendeid ning peavad 

pimesi nende järgi haarama, seetõttu 

võivad teised esemed hakata veerema 

ning termoselt maha kukkudes 

vigastada töötajaid, kuna sinna 

asetatakse pisemaid ja kergemaid 

vahendeid, on tagajärjed 

väheohtlikud. 

II 1. Paigaldada tarvikute jaoks vastav riiul töökoha lähedale. 

Ladu 
1. Töötaja võib kauba ladustamisel 

või laoriiulilt tõstmiselt selle maha 

pillata ning end vigastada. 

II 1. Kasutada laotöödel libisemisvastaseid kindaid ja kõrgematel 

riiulitel ladustamisel kasutada pukki või alust. 

Villimisliin 

1. Villimisliinil töötades võib töötaja 

vastu minna liinil olevale pudelile 

ning see võib maha kukkuda. Kuna 

villimisliin on piiretega, on see 

ebatõenäoline. 

2. Villimisliini lõpus kastide tõstmisel 

kaubaalusele võivad laotud kastid 

ümber kukkuda. Kuna töötajad on 

kogenud, on see ebatõenäoline. 

III 

 

 

 

 

III 

1. Villimisliinil töötamisel kasutada kindaid. 

 

 

 

 

2. Paigutada kastid süsteemselt ja turvaliselt. 

Kontor 

Pruulmeistri kontorilaua kõrval asuva 

trepi juures asuvad erinevad esemed, 

sealhulgas mitmed klaasid ja pudelid, 

neile kogemata vastu minnes võivad 

need ümber kukkuda. 

II 1. Paigutada esemed mujale või ehitada nende ette läbipaistvast 

materjalist piire. 

RH keskmine:  2,4 (II)  
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Tabel 6.1. Järg 

Ohutegur Esinemiskoht Töö kirjeldus, riski tagajärg 
Riski-

hinne 
Meetmed riski vältimiseks 

Norm/ 

standard 

1. FÜÜSIKALISED OHUTEGURID 

1.6. 

TÖÖKOHA 

VALGUSTATUS  

Pruulikoda 

1. Sisekliima parameetrite mõõtmiste 

tulemusena on keskmine 

valgustustihedus pruulikojas 322 lx, 

mis vastab standardile. Lisaks 

tehisvalgusele on pruulikojas ka 

loomuliku valgust. 

I  

EVS-EN 

12464-1 

Ladu 

1. Laoruumide keskmine 

valgustustihedus on  186 lx, mis ei 

vasta standardile. Minimaalselt peab 

laoruumi valgustustihedus olema 200 

lx [29]. 

II 1. Tõsta valgustustihedust, paigaldades 

laoruumidesse lisavalgusteid. 

Villimisliin 

1. Villimisliinil on keskmine 

valgustustihedus 314lx, mis on vastav 

standardile. Villimisliini alguses, kus 

töötaja kontrollib klaaspudelite 

kvaliteeti, on valgustustihedus 

standardile mittevastav. Klaaside 

kvaliteedi kontrollimisel peab vastav 

näitaja olema vähemalt 500 lx. 

II 1. Tõsta valgustustihedus, paigaldades 

villimisliini algusesse lisavalgusteid. 

Kontor 

1. Kontoris on keskmine 

valgustustihedus 535 lx, mis on 

standardile vastav. Lisaks pääseb 

kontorisse läbi katuseakende palju 

loomuliku valgust. 

I  

RH keskmine:  1,5 (II)  
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Tabel 6.1. Järg 

Ohutegur Esinemiskoht Töö kirjeldus, riski tagajärg 
Riski-

hinne 
Meetmed riski vältimiseks 

Norm/ 

standard 

1. FÜÜSIKALISED OHUTEGURID 

1.7. 

MÜRA  

Pruulikoda 

1. Maksimaalne müra on pruulikojas 

80 dB(A). Müraallikateks on linnaste 

veski ja villimisliin. Veski kasutamise 

ajal kannavad kõik töötajad peale ühe 

kuulmiskaitsevahendeid, villimis- 

liini töösolemise ajal kuulmis-

kaitsevahendeid ei kasutata. Veski 

töötab kuni pool tundi. Villimisliin on 

töös maksimaalselt 3 tundi päevas. 

II 1. Kuulmiskaitsevahendite kasutamine ka 

villimisliini töösolemise ajal, Töötajate 

koolitamine mürast tulenevate terviseriskide 

alal. 

TTOS: Müra 

Ladu 
1. Kuna ladu paikneb villimisliini 

kõrval on sealne müra villimisliini 

töösoleku ajal suurusjärgult sama. 

II 1. Villimisliini ja veski töösolemise ajal 

kasutada laos kuulmiskaitsevahendeid 

Villimisliin 
1. Villimisliin on tekitab pruulikojas 

enim müra. Villimisliin on töös 

maksimaalselt 3 tundi päevas. 

II 1. Villimisliini töösolemise ajal kasutada 

kuulmiskaitsevahendeid. 

Kontor 

1. Kuna kontor on avatud ehitusega, 

levib müra ka kontoriruumi – see 

segab tööle keskendumist. 

Villimisliini või veski töösoleku ajal 

on keskmine müratase kontoris 

77dB(A). 

Kui pruulikojas olevad müraallikad ei 

ole töös, on keskmine müratase 

kontoris 55dB(A), mis on 

aktsepteeritav. 

II 1. Planeerida tööd nii, et mürarikka tööprotsessi 

ajal ei pea kontoritöid tegema. 

Kasutada kuulmiskaitsevahendeid 

Ehitada kontoriruum kinniseks. 

RH keskmine:  2,0 (II)  
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Tabel 6.1. Järg 

Ohutegur Esinemiskoht Töö kirjeldus, riski tagajärg 
Riski-

hinne 
Meetmed riski vältimiseks 

Norm/ 

standard 

1. FÜÜSIKALISED OHUTEGURID 

1.8. 

ÕHU-

TEMPERATUUR  

Pruulikoda 

1. Kui pruulimisprotsessi ei toimu on 

pruulikoja keskmine õhutemperatuur 

21,8
o
C, mis on optimaalne näitaja. 

Pruulimisprotsesside ajal nagu 

meskimine ja virde keetmine, on 

keskmine õhutemperatuur 25,2
o
C. Kuna 

pruulimisega seotud tööd kuuluvad 

töökategooriasse IIb, ei mahu 

temperatuur lubatud vahemiku – 

mõõdetud temperatuur ületab 2,2
o
C 

lubatu piiri. Seega on töötajatel palav. 

II Ventilatsioonisüsteemi parendamine 

Konditsioneeri parendamine 

Soojaallikate parem isoleerimine 

TKNE-5/1995 

Ladu 

1. Kui pruulimisprotsessi ei toimu, on 

keskmine temperatuur laoruumides 

optimaalne.  

Pruulimisprotsesside ajal ületab 

laoruumi temperatuur maksimaalse 

lubatud väärtuse 1,85
o
C võrra. 

II Ventilatsioonisüsteemi parendamine 

Konditsioneeri parendamine 

Soojaallikate parem isoleerimine 

Laoruumi parem isoleerimine 

Villimisliin 

1. Villimisliin asub pruulikojaga samas 

ruumis – pruulimisprotsesside ajal ei 

vasta keskmine õhutemperatuur lubatud 

väärtustele.  

Kui pruulimisprotsesse ei toimu, on 

temperatuur optimaalne. 

II Ventilatsioonisüsteemi parendamine 

Konditsioneeri parendamine 

Soojaallikate parem isoleerimine 

 

Kontor 

1. Kui pruulimisprotsesse ei toimu, on 

keskmine õhutemperatuur kontoris 

22,4
o
C ehk optimaalne. 

Pruulimisprotsesside ajal on keskmine 

temperatuur 25,4
o
C  - see ei ole 

optimaalne väärtus, kuid vastab lubatud 

nõuetele. 

I  

RH keskmine:  1,75 (II)  
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Tabel 6.1. Järg 

Ohutegur Esinemiskoht Töö kirjeldus, riski tagajärg 
Riski-

hinne 
Meetmed riski vältimiseks 

Norm/ 

standard 

1. FÜÜSIKALISED OHUTEGURID 

1.9. 

TUULETÕMBUS  

Pruulikoda 1. Töötajate täidetud ankeetküsitluse 

järgi nõustusid täielikult kõik 4 

töötajat, et tuuletõmbus nende 

töötegemist ei häiri – mitte ühelgi 

töökohal. 

I  

TKNE-

5/1995 

Ladu 

Villimisliin 

Kontor 

RH keskmine: 1,0 (I) 

1.10 

SUHTELINE 

ÕHUNIISKUS 

Pruulikoda 

1. Suhteline õhuniiskus on pruulikoja 

kõikidel töökohtadel samas 

suurusjärgus. Mõõtmiste tulemusena 

on keskmine näit 34,8%, mis on 

lubatust 5,2% madalam. 

Töötajate poolt täidetud 

ankeetküsitluse järgi on õhuniiskuse 

sobiuvse keskmine keskmine hinne 

3,58 – seega on töötajad 

õhuniiskusega pigem rahul. 

II 1. Paigaldada pruulikotta õhuniisutusseade. 

Ladu 

Villimisliin 

Kontor 

RH keskmine: 2,0 (II) 
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Tabel 6.2. Riskianalüüs – keemilised ohutegurid 

Ohutegur Esinemiskoht Töö kirjeldus, riski tagajärg 
Riski-

hinne 
Meetmed riski vältimiseks 

2. KEEMILISED OHUTEGURID 

2.1. 

TOLM  

Pruulikoda 1. Tolmuga puutub töötaja kokku 

vähesel määral linnaseid veskisse 

kühveldades. 

2. Küsitlusankeedi tulemusena on 

töötajad täielikult nõus väitega, et 

tolm neid pruulikojas töötades ei 

häiri, sama kehtib ka teiste 

töökohtade puhul. 

II  

Ladu  

Villimisliin 

Kontor 

RH keskmine: 2,0 (II) 

2.2. KEMIKAALIDE 

KÄSITLEMINE 

Pruulikoda 1. Pruulikojas kasutataks kemikaale 

eelkõige seadmete ja voolikute 

puhastamiseks ja pesemiseks. 

Mahutite desinfitseerimiseks 

kasutatakse mugavat CIP (Clean in 
Place) süsteemi. Süsteemil on 2 

kemikaalimahutit, mida töötaja peab 

täitma. Seadme täitmisel võib 

söövitav kemikaal pritsida töötaja 

riietele, näo- ja kätenahale. Töötaja 

kasutab seadme täitmiseks 

isikukaitsevahendeid. 

2. Õlle käärimisel kasutatakse 

süsihappegaasi (CO2). Ballooni leke 

võib tekitada peavalu- ja põõritust. 

Kuna pruulikojas on õhuvahetus 

võrdlemisi hea, on õnnetuse oht 

ebatõenäoline. 

III 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II 

1. Lisaks isikukaitsevahenditele nagu põll ja kindad, tuleks 

kasutada ka kaitseprille. 

Tuleks koostada juhend kemikaalide käitlemiseks. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Gaasiballoonide regulaarne kontrollimine. 
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Tabel 6.2. Järg 

Ohutegur Esinemiskoht Töö kirjeldus, riski tagajärg 
Riski-

hinne 
Meetmed riski vältimiseks 

2. KEEMILISED OHUTEGURID 

2.2. 

KEMIKAALIDE 

KÄSITLEMINE 

(järg) 

Ladu 
1. Laos hoitakse CO2 balloone, mis 

võivad lekkida. 
II 1. Gaasiballoonide regulaarne kontrollimine 

Villimisliin 
1. Villimisliini hoolduse ja 

puhastamise käigus on õnnetusoht 

väga ebatõenäoline 

II 1. Koristus- ja puhastustöödel kasutada kindaid. 

Kontor 
1. Kontori puhastamise käigus on 

õnnetusoht väga ebatõenäoline 
I 1. Koristus- ja puhastustöödel kasutada kindaid. 

RH keskmine:  2,0 (II)  

2.3. 

HÜGIEEN 

Pruulikoda 

1. Pruulimisel on töötajate ja 

töövahendite hügieen esmatähtis – 

üksikud ebavajalikud bakterid võivad 

pruuli rikkuda. Tõenäosus on väike, 

kuid võimalik. 

II 1. Igal pruulimisprotsessil kanda ühekordseid kindaid, enne 

tööd pesta käsi. 

Ladu 

1. Laoruumis hoitakse kinniseid 

pakendeid, üldine puhtus on hea. 

Ohuteguri tõenäosus on väga 

ebatõenäoline. 

I  

Villimisliin 

1. Ka villimisliini alguses on 

võimalus, et toode saab rikutud 

bakterite poolt. Tõenäosus on väike, 

kuid võimalik. 

II 1. Villimisliinil töötades kanda kindaid, enne tööd pesta käsi. 

Kontor 

1. Kontoriruumis tootmist ei toimu, 

seega puudub oht rikkuda tooteid. 

Samas on kontor avatud ja vaatega 

pruulikojale. Ohutegur on väga 

ebatõenäoline. 

I  

RH keskmine:  1,5 (II)  
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Tabel 6.3. Riskianalüüs – bioloogilised ohutegurid 

3. BIOLOOGILISED OHUTEGURID 

3.1. 

HAIGESTUMINE 

VIIRUS-

HAIGUSTESSE 

Pruulikoda Kuna tegu on pruulikojaga ehk 

toiduainetööstusega, on tähtis, et 

haige töötaja ei nakataks teisi 

töötajaid või levitaks viirusbaktereid 

pruulimise mistahes etapis. 

II Töötajatel on kohustus teatada tööandjat oma haigestumisest. 

Haigena ei tohi pruulikojas töötada. 
Ladu 

Villimisliin 

Kontor 

RH keskmine:  2,0 (II)  

Tabel 6.4. Riskianalüüs – Kolmandate isikute ohustatus 

Ohutegur Esinemiskoht Töö kirjeldus, riski tagajärg 
Riski-

hinne 
Meetmed riski vältimiseks 

4. KOLMANDATE ISIKUTE OHUSTATUS 

4.1. 

ÕNNETUSOHT 

KOLMANDATE 

ISIKUTEGA 

Pruulikoda Kõik ohuallikad (puhastuseks 

vajalikud kemikaalid ja villimisliin) 

on märgistatud ohtu teavitavate 

piktogrammidega. Kuna pruulikoda 

on väike, on pruulimisalas võrdlemisi 

kitsas, seega võivad kolmandad 

isikud töötajatele ette jääda. 

Ohuteguri tõenäosus on pigem 

ebatõenäoline 

II Liikumisteede märgistamine põrandale. 

Ladu I 

Villimisliin II 

Kontor 

I 

RH keskmine:  1,5 (II) 
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Tabel 6.5. Riskianalüüs – füsioloogilised ohutegurid 

Ohutegur Esinemiskoht Töö kirjeldus, riski tagajärg 
Riski-

hinne 
Meetmed riski vältimiseks 

Norm/ 

standard 

5. FÜSIOLOOGILISED OHUTEGURID 

5.1. 

RASKUSTE 

KÄSITSI  

TEISALDAMINE  

Pruulikoda 

1. Linnaste- ja muude toorainete 

teisaldamine pruulimise eel – 

kasutatakse kahveltõstukit, millele 

tõstetakse raskus enamasti kahekesi. 

Raskuste teisaldamisel võivad tekkida 

luu- ja lihaskonna vaevused.  

2. Raba kühveldamine – tõstetav 

raskus ei ole väga suur, kuid raskust 

tuleb tõsta mitmeid kordi järjest. 

II 

 

 

 

 

 

II 

Kasutada õigeid töövõtteid 

 

 

 

 

 

Kasutada õigeid töövõtteid 

RT: 

Raskuste 

käsitsi 

teisaldamise 

töötervis-

hoiu ja 

tööohutuse 

nõuded 

Ladu 
1. Laos töötades esineb kõige rohkem 

raskuste käsitsi teisaldamist – alates 

30kg vaatidest kuni 4kg kastideni. 

II Kasutada õiged töövõtteid 

Villimisliin 
Villimisliinil esineb raskuste 

teisaldamist villimisliini alguses ja 

lõpus. 

II  

Kontor 
Kontoris esineb raskuste teisaldamist 

väga harva. 
I  

 RH keskmine:  1,8 (II)   

5.2. 

SUNDASENDID, 

KORDUV-

LIIGUTUSED 

Pruulikoda 

Linnaste kühveldamisel, meski 

segamisel, pruulimisseadmete 

puhastamine – kõigis esineb 

sundasendeid ja korduvliigutusi. 

Tagajärjeks võivad olla luu- ja 

lihaskonna vaevused. Ükski 

eelnimetatud tegevus ei kesta tervet 

tööpäeva. Risk on esinev pikaajalisel 

töötamisel 

II Õigete töövõtete kasutamine, töötajate rotatsioon 

Ladu 
Laos esineb ohutegurit lühiajaliselt, 

seega on risk ebatõenäoline. 

II Õigete töövõtete kasutamine, töötajate rotatsioon 
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Tabel 6.5. Järg 

Ohutegur Esinemiskoht Töö kirjeldus, riski tagajärg 
Riski-

hinne 
Meetmed riski vältimiseks 

5. FÜSIOLOOGILISED OHUTEGURID 

5.2. 

SUNDASENDID, 

KORDUV-

LIIGUTUSED 

(järg)  

Villimisliin 

Villimisliinil esineb korduvliigutusi 

igas etapis – tühjade pudelite 

asetamisel liinile, valmistoodete 

asetamisel kastidesse. Käsitsi 

villimise korral esineb korduvliigutusi 

pudelite asetamisel lauale, 

keraamiliste korkide kinnitamisel 

pudelitele, pudeliloputamisel, 

villimisel, korkimisel ja pudelite 

asetamisel kastidesse ja alusele. Kuna 

tõstetakse kergeid esemeid on 

füüsiline koormatus väiksemapoolne, 

probleemiks on pigem üksluisus, kuid 

üldiselt käib töötajate vahel 

eelnimetatud tööde ajal vestlus 

(käsitsi villimise puhul) Eelnimetatud 

tööd ei kesta tervet tööpäeva, 

töötajatele on võimaldatud 

puhkepausid. Töötajatele esitatud 

ankeedis on töötajad pigem nõus 

väitega, et nende töös ei esine 

sundasendeid. 

III Töötajate rotatsioon. 

 Kontor 
Kontoris esineb sundasendeid ja 

korduvliigutusi harva, oht on 

ebatõenäoline. 

II  

 RH keskmine:  2,3 (II)  
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Tabel 6.6. Riskianalüüs – psühholoogilised ohutegurid 

Ohutegur Esinemiskoht Töö kirjeldus, riski tagajärg 
Riski-

hinne 
Meetmed riski vältimiseks 

6. PSÜHHOLOOGILISED OHUTEGURID 

6.1. 

TÖÖ- JA 

LIIGUTUSTE 

KIIRUS  

Pruulikoda 

Üldiselt on pruulimistööd rahuliku 

tempoga. Kiiremaid liigutusi tuleb 

ette linnaste kühveldamisel veskisse, 

meski segamisel ja õlleraba 

kühveldamisel. Oht on ebatõenäoline. 

I  

Ladu 

Kuna pruulikoja ladu on väike, on 

laotööde kestus lühiajaline. Oht on 

ebatõenäoline. Samas võib ette tulla 

olukordi, kus korraga tuleb rohkem 

kaupa ladustada või laost välja tõsta. 

II  

Villimisliin 

Villimisliinil peab töötaja olema kiire. 

Tihti tuleb sammu pidada teiste 

töötajatega. Kuna töötajad on 

kogenud, ei ole neil probleemi 

töötempo hoidmisega. Oht on pigem 

ebatõenäoline. 

II Töötajate rotatsioon, puhkepausid, efektiivsed töövõtted. 

Kontor 
Kontoris on ohutegur väga 

ebatõenäoline. Samas võib ette tulla 

olukordi, kus kontoritöid on palju 

II  

RH keskmine:  1,8 (II) 

6.2. 

ÜKSINDA 

TÖÖTAMINE 

Pruulikoda Pruulikoda on väike ning alati on tööl 

korraga vähemalt kaks inimest. 

Lisaks on terve pruulikoda avatud 

ehitusega. 

I  

Ladu 

Villimisliin 

Kontor 

RH keskmine: 
 1,0 (I) 
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Tabel 6.5. Järg 

Ohutegur Esinemiskoht Töö kirjeldus, riski tagajärg 
Riski-

hinne 
Meetmed riski vältimiseks 

6. PSÜHHOLOOGILISED OHUTEGURID 

6.3. 

TÖÖ 

ORGANISEERITUS 

Pruulikoda Töö organiseeritus ei ole ettevõttes 

tõenäoline ohutegur. Tegu on väikese 

pruulikojaga, tööülesanded on 

ühtlaselt jaotatud nii, et säiliks 

mitmekesisus. Töötajad on kogenud. 

I  

Ladu 

Villimisliin 

Kontor 

RH keskmine:  1,0 (I) 

6.4. 

VASTUTAV TÖÖ 

Pruulikoda 

Kuna töötajaid on pruulikojas vähe, 

on igaühe vastutus 

pruulimisprotsessis pigem suur. 

Pruuli riknemisel tuleb see maha 

kallata, mis on kulukas ja rikub 

pruulimisgraafiku. Samas on ohutegur 

ebatõenäoline. 

III  

Ladu 

Laoruumis tuleb kaubad ja vahendid 

optimaalselt paigutada. Kogenud 

töötajate puhul on ohuteguri 

tõenäosus väike. 

II  

Villimisliin 

Käsitsi villimine on vastutus jaotatud 

4 töötaja peale, villimisliinil töötades 

2 töötaja peale. Vastutus on 

keskmine, ohuteguri tõenäosus väike. 

II  

Kontor 
Kontoritöödel on vastutus suur, kuid 

töötajad on kogenud -  ohuteguri 

tõenäosus on väike 

II  

RH keskmine:  2,3 (II) 
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Tabel 6.6. Järg 

Ohutegur Esinemiskoht Töö kirjeldus, riski tagajärg 
Riski-

hinne 
Meetmed riski vältimiseks 

6. PSÜHHOLOOGILISED OHUTEGURID 

6.5. 

MONOTOONNE JA 

ÜKSLUINE TÖÖ 

Pruulikoda 

Pruulimikojas on kõige monotoonsem 

töö linnaste kühveldamine veskisse. 

Kuna ülesanne kestab kuni pool tundi, 

ei ole ohutegur tõenäoline. 

Ankeetküsitluse tulemusena on 

pruulikoja töö kõige mitmekesisem. 

I  

Ladu 

Laotööd on lühiajalised, seega pole 

ohutegur tõenäoline, samas võib 

kiirematel perioodidel üksluisust 

esineda 

II  

Villimisliin 

Villimisliini kõik tööetapid on 

monotoonsed. Päevas teostatakse 

villimistöid kuni 3 tundi. 

Ankeetküsitluse tulemusena on töö 

villimisliinil kõige üksluisem. 

III Töötajate rotatsioon, puhkepausid 

Kontor 
Ankeetküsitluse tulemusena on 

kontoritöö üks mitmekesisematest. 

I  

RH keskmine:  1,8 (II) 

6.6. 

KOLLEKTIIVI 

OMAVAHELISED 

SUHTED 

Pruulikoda Kollektiiv on omavahel sõbralik ja 

kõik töötajad naudivad oma tööd. 

Ohuteguri tõenäosus on väga 

ebatõenäoline. 

I  

Ladu 

Villimisliin 

Kontor 

RH keskmine: 1,0 (I) 
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