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Spordihoonete sportimistingimused ja  sisekliima ei tohiks vähendada treenivate inimeste 

sooritusvõimet. Varasematest uuringutest selgub, et spordihoonete halb õhu kvaliteet 

suurendab terviseprobleemide teket ning vähendab kehalise aktiivsuse võimekust. 

Uurimistöö eesmärgiks oli mõõta sisekliima parameetreid: müra, mikrokliimat, 

valgustatus, õhu kvaliteeti ning võrrelda neid standardites etteantud piirnormidega ja 

uurida, milliseid ohutusnõudeid on spordihoones kasutatud.  

Uurimistöö läbiviimiseks kasutati riskihindamise, vaatlus-, ankeet-,  mõõte- ja 

andmetöötlusmeetodeid.  

Mõõdetud parameetritest selgub, et treeningute käigus suureneb CO2 sisaldus oluliselt ning 

ületab piirnormi. Kõige suuremad andmed saadi palliplatsil 1289±120 ppm ja 

maadlusringis 1289±41 ppm. Treeningute ajal kui ka enne treeninguid oli O2 sisaldus 

oluliselt madalam, kui piirmäär. Töökohtadel sooritatud mõõtmistest selgus, et O2 sisaldus 

õhus saadi samuti alla piirmäära. Mõõtetulemustest saab järeldada, et spordihoones on 

hapnikuvaene sisekeskkond. Spordihoones tuleks ventilatsioonisüsteem üle vaadata ning 

vajadusel seadistada soovituslikele piirnormidele. 

Märksõnad: sisekliima, spordirajatised, ohutus, riskihindamine, tööruumid 
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Sporting conditions and indoor climate of sports hall should not reduce the performance 

capacity of people training on the facilities. Previous research reveals that poor air quality 

increases the occurrence of health problems and reduces the capability of physical activity.  

The purpose of the research was to measure indoor climate parameters: noise, 

microclimate, lightning, air quality, and to compare these to limits set out by standards. 

Furthermore, to study which safety measures have been used in the gymnasium.  

The methods used in this research were risk assessment, observation, survey, measuring 

and data processing.  

The parameters measured demonstrate a significant increase in the content of CO2 during 

training that exceeds the limits. The highestdata was 1289±120 ppm on the ball court and 

1289±41 ppm on the wrestling ring. The O2 content was significantly under the limits 

before and during training. Measuring performed on work posts revealed an O2 content 

under the limits as well. Based on the measurement results it can be concluded that 

gymnasium has an indoor environment with poor oxygen content. The ventilation system 

of the sports hall should be examined and adjusted to the recommended limits if necessary.  
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SISSEJUHATUS 

 

Parema tervise ja kvaliteetsema elu saamiseks tuleb tegeleda spordiga, näiteks jalutada 

looduses, sõita jalgrattaga, käia jooksmas. Puhas ning saastumatu keskkond on oluline 

tingimus inimese tervise ja heaolu tagamiseks. Keskkonnaaspektidele kõige suuremat 

muret Euroopas tekitab sise- ja välisõhu reostus, mistõttu valivad paljud inimesed 

sportimiseks kohti, kus oleks vähem saastunud õhku, milleks võiksid olla puhta õhuga 

metsarajad või kontrollitud sisekliimaga treeningruumid. Spordihoonete siseõhu kvaliteeti 

mõjutavad ruumide korrashoid, ehitusmaterjalid, toimiv ventilatsioon jms. Nimetatud 

hoonete eripäraks on see, et neid külastab suur hulk inimesi ning seal harrastatakse 

erinevate aktiivsustasemetega spordialasid [1]. 

Ohutu töökoha disainimisel lähtutakse eelkõige sellest, kuidas  töökohal vähendada 

füüsilist ülekoormust, sundasendeid ja monotoonset töökorraldust, samas jäetakse 

tahaplaanile teised ohutegurid, näiteks madal õhutemperatuur, suur müratase jne, mida 

tuleks samuti arvestada. Need ohud töökeskkonnas, millega kontoritöötajad puutuvad 

pidevalt kokku, käsitletakse stressiteguritena, mis häirivad organismi talitust ning 

kahjustavad kesk- ja perifeerset närvisüsteemi [2]. 

Uurimistöö eesmärgiks oli mõõta sisekliima parameetreid: mürataset, mikrokliimat 

(õhutemperatuur, õhu liikumiskiirus, õhu suhteline niiskus), valgustatust, õhu kvaliteeti 

(tolmu osakeste sisaldust, CO2, O2) ning võrrelda neid standardites etteantud piirnormidega 

ja uurida, milliseid ohutusnõudeid on spordihoones kasutatud. 

Uurimistöö eesmärgi saavutamiseks on lahendada järgmised ülesanded: 

1. Tutvuda standardites kehtestatud sisekliima piirnormidega ning spordihoone 

ohutusalaste nõuetega. 

2. Teha kindlate kriteeriumite järgi koostatud grupile küsitlusankeet (rahulolu, 

sisekliima, vigastused, ohutus) ning analüüsida neid. 

3. Teha sisekliima mõõtmised enne treeninguid ja treeningute ajal ning töökohtadel. 

4. Koostada spordisaali ja töökohtade riskianalüüs. 

5. Anda järeldusi ja soovitusi parema sisekliima tagamiseks. 
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Töö uudsuseks on see, et uurimisobjektiks on spordihoone, mida mujal Eestis ega ka 

Skandinaavias pole teadaolevalt varem ehitatud. Objektil on loodud võimalus harrastada 

suhteliselt väikesel maaalal mitmeid erinevaid spordialasid.  

 

Minu uurimistöö on aktuaalne, kuna spordihoonete sportimistingimused ja sisekliima ei 

tohiks vähendada treenivate inimeste sooritusvõimet. On tehtud vähe uuringuid 

nendevaheliste seoste kohta nii Eestis, kui välismaal. 
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1. PROBLEEMI OLEMUS  

 

1.1. Spordihoone töökeskkonna sisekliima 

 

1.1.1. Müra 

 

Vabariigi Valituse määruse „Töötervishoiu ja tööohutuse nõuded mürast mõjutatud 

töökeskkonnale, töökeskkonna piirnormid ja müra mõõtmise kord” kohaselt ei tohi 8-

tunnilise tööpäeva jooksul müratase ületada 85 dB(A) ning müra vähendamise abinõud 

tuleks kasutusele võtta juba 80 dB(A) korral [3]. Eesti Standardis EVS-EN 15251:2007 

„Sisekeskkonna algandmed hoonete energiatõhususe projekteerimiseks ja hindamiseks 

lähtudes siseõhu kvaliteedist, soojuslikust mugavusest, valgustatusest ja akustikast“ on 

sätestatud, et spordirajatiste mürataseme normväärtus peaks olema 35-50 dB(A) vahel, see 

on ilmselt mõeldud seljuhul, kui spordirajatistes treeninguid ei toimu [4]. 

Londoni koolihoonetele koostatud 2003. aasta standardis "Akustiline disain koolidele" 

(BB 93 – Building Bulletin 93) on määratletud saalide müratase ning reverberatsiooniaeg, 

need on toodud tabelis 1.1 [5]. 

 

Tabel 1.1. BB93 müratase ja reverberatsiooniaeg spordisaalis ja gümnaasiumi võimlas [5] 

Ruumi tüüp Müratase ümbrisevas ruumis 

dB(A) 

Tmf 

s 

Sisehalli spordihall ≤ 40 < 1.5 

Gümnaasiumi võimla ≤ 40 < 1.5 

 

Londonis tehtud uuringus mõõdeti ruumide mürataset tühjades spordisaalis ja 

gümnaasiumi võimlas ning hiljem, kui toimus kehalise kasvatuse tund. Müra mõõtmised 

tehti 1,5 m kõrguselt Norsonics N140 heli analüsaatoriga, millel oli ka mikrofon. Mõõdeti 

1-5 minuti jooksul. Akustikat mõõdeti tühjades ruumides, kus purustati õhupall ja vastav 

mõõteseade salvestas heliimpulsid analüsaatorisse. Tühjade saalide keskmine järelkõla 

gümnaasiumi võimlas saadi 1,8±0,4 s ja spordisaalis 4,35±1,2 s. Järelkõla oli spordisaalis 

pikem, kuna see on oma ehituselt gümnaasiumi võimlast palju suurem, kasutuses on 

rohkem neelduvamaid materjale ning ruumis paiknevad erinevad sportimisvahendid 
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(matid, võimlemisriistad), mis hajutavad ja neelavad heli. Tühjades ruumides mõõdeti 

gümnaasiumi võimla müratasemeks 38,5±3,6 dB(A) ja spordisaalis 33,5±5,6 dB(A). 

Spordisaalis on müratase väiksem, kuna hoone asub koolist eraldi. Müratase on kehalise 

kasvatuse tundide ajal suhteliselt vali, spordisaalis saadi keskmiseks tulemuseks 

74,4 dB(A) ning gümnaasiumi võimlas 82,5 dB(A). Järelkaja oli spordisaalis kehalise 

kasvatuse tundide ajal järjekordselt suurem kui gümnaasiumi võimlas. Uuringust selgub, et 

spordisaalis ja gümnaasiumi võimlas kehalise kasvatuse tunni ajal oli kõrge müratase ning 

õpetaja jutu sisust oli raske aru saada. Mürataset tuleb kindlasti nendes hoonetes 

vähendada, kasutades summutavaid materjale. Selle abil paraneks omavaheline 

kommunikatsioon treeneri, õpetaja ja õpilase vahel ning see ei kaoks ruumikaja tõttu ära. 

Paremad tingimused suurendavad ohutust ning vähendavad terviseriske ja stressi [5]. 

 

 

1.1.2. Õhu kvaliteet 

 

Spordisaalides ning tööruumides paiknevate seadmete ja pindade sagedane hooldus koos 

pidevalt ringluses oleva siseõhuga, vähendab keemiliste ning mikrobioloogiliste ainete 

sattumist sisekeskkonda. Õhu kvaliteedi puuduste tõttu võib töö sooritamise kiirus 

väheneda ning tekkida erinevad terviseprobleemid. Seega tuleks nimetatud ruumides 

mõõta saasteainete sisaldust erinevatel aastaaegadel ning neid tulemusi omavahel võrrelda 

[6].  

Ameerika Ühendriigi keskkonnaagentuuri (USEPA – United States Environmental 

Protection Agency) poolt tehtud uuringust selgus, et inimeste kokkupuude saastunud 

siseõhuga võib olla 2-5 korda, vahetevahel isegi 100 korda kõrgem, kui kokkupuude 

välisõhus olevate saasteainetega [7]. 

Hapnikusisalduse lubatud madalaimaks piirmääraks olenemata kõrgusest kinnistes 

ruumides on 19,5%, kui näitaja on alla 19,5%, siis on tegemist hapnikuvaese keskkonnaga 

[8]. 

Eesti Standardi „Sisekliima“ EVS 839:2003 andmete põhjal on süsinikdioksiidi suurim 

lubatud sisaldus ruumide siseõhus 1000 ppm [9] ka Tööohutuse ja Töötervishoiu Riikliku 

Instituudi (NIOSH – NationalInstituteforOccupationalSafety and Health) andmetel ei 

tohiks ruumiõhu süsinikdioksiidi sisaldus olla rohkem, kui 1000 ppm-i [10]. Ruumiõhu 
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süsihappegaasi sisalduse suurenemine põhjustab vaimset väsimust ning töövõime langust 

[11].  

Sisehalli loomuliku ventilatsiooni kohta tehtavas uuringust selgus, et CO2 tase on 

spordihalli treeningute ajal (40-50 inimest) 800 ppm, mis on üsna hea, jäädes madalamaks 

kui ülempiir, mis on 1000 ppm-i. See näitab, et spordihoones on hea ventilatsiooni ja õhu 

kvaliteet. Kõrge välistemperatuur ja päikesekiirgus tekitab trenni tehes ebamugavustunde. 

CO2 taseme järgi saab öelda, et 3-4 h ilma välise ventilatsiooniga on võimlik teha kõrge 

aktiivsusega trenni. Õhutase on küll rahuldav, aga pikema treeningu korral tõuseb 

õhutemperatuur jõudsasti ning tekitab umbsust [12]. 

Vabariigi Valitsuse määrusest „Välisõhu saastatuse taseme piir- ja sihtväärtused, saasteaine 

sisalduse muud piirnormid ning nende saavutamise tähtajad“ tulenevalt on peente PM10-

osakestega saastatuse taseme keskmine piirväärtus 24 tunni jooksul 50 mikrogrammi 

kuupmeetris ning eriti peente PM2,5-osakeste saastatuse taseme keskmine piirväärtus 

24 tunni jooksul 25 mikrogrammi kuupmeetris [13]. Suurenenud tolmu osakeste sisaldus 

õhus põhjustab ärritust hingamisteedes [11]. 

Portugalis tehtud uuringus mõõdeti spordiruumide süsinikdioksiidi ja tolmu osakeste 

sisaldust õhus. Portugali õigusnormid Portaria n. 353-A/2013 määratlevad siseõhu 

piirväärtused PM10, PM2,5, CO2. Need on toodud tabelis 1.2 [2]. 

 

Tabel 1.2. Portugali õigusnormidega määratletud siseõhu piirväärtused [2] 

Saasteaine Piirväärtus 

PM10 50 mg/m
3(a)

 

PM2,5 25 mg/m
3(a)

 

CO2 2250 mg/m
3(b)

 

Märkus. 
a
maksimaalne väärtus 

b
keskmine väärtus 

 

Portugalis vaatluse alla võetud saali mahub treenima maksimaalselt 35 inimest, hoone on 

ehitatud 2005. aastal ja asub linnapargis. Saalis on mehaaniline ventilatsioon. Antud saalis 

tehti mõõtmised päevasel ajal treeningute käigus, kui väline õhutemperatuur oli 21 C ning 

õhu suhteline niiskus 44%. Keskmised tulemused, mis mõõtmistel saadi olid järgmised: 

CO2 1188 mg/m
3
, PM10  48 mg/m

3
, PM2,5 1,2 mg/m

3
, PM1 0,9 mg/m

3
, õhutemperatuur 

20 C ja õhu suhteline niiskus 76%. Mõõdetavaid parameetreid mõjutavad suuresti see, kui 

intensiivne on seal tehtav treening ning milline on selle ruumi ventilatsioon. Parema 
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siseõhu saavutamiseks tuleb õhufiltritega tagada hea õhusisselaskesüsteem, millega ei 

pääseks sisekeskkonda liigselt saasteained. See suurendab ka kehalise aktiivsuse võimekust 

[2].  

 

 

1.1.3. Õhutemperatuur 

 

Ruumis on üheks tähtsamaks sisekliima parameetriks õhutemperatuur. Optimaalne 

temperatuur on see, mis suudab rahuldada enamikku (95%) inimesi kehalise aktiivsuse 

ning vastava riietuse korral [14]. „Riskijuhtimise alused. Terviseriskid“ on välja toodud 

TKNE-1995 määrusest normvahemikud erinevate raskusastmetega töödele, mis sõltuvad 

sellest, kas tegemist on sooja või külma aastaajaga. Soojal aastaajal on kerge töö puhul 

optimaalne õhutemperatuur vahemikus 22-25 C. Keskmise raskusastme korral 20-23 C 

ning raske töö ajal 18-20 
o
C. Külmal aastaajal on kerge töö ajal optimaalne õhutemperatuur  

19-24 C, keskmise raskusastme korral 16-20 C ning raske töö ajal 5-19 C. Kerge 

füüsilise kategooriasse kuuluvad tööd, (energiakulu moodustab 500-600 kJ/h) mida tehakse 

istudes või seistes ning kaasneb vähene füüsiline pingutus või puudub sootuks. Keskmise 

raskusega füüsiline töö on seotud käimise ning väikeste (1-10 kg) esemete teisaldamisega 

seistes või istudes ning kaasneb teatud või mõõdukas füüsiline pingutus (energiakulu 630-

1050 kJ/h).  Raske füüsilise töö korral toimub pidev liikumine, suuremate raskuste (üle 10 

kg) kandmine või teisaldamine ning nõuab suurt füüsilist pingutust (energiakulu üle 

1050 kJ/h). Suurenenud õhutemperatuur treeningu ajal, kui ka tööruumides soodustab 

higistamist, seeläbi suureneb mineraalainete kadu organismis ning langeb ka töö 

sooritamise kiirus [11]. 

Londonis asuva Queen Mary Ülikooli ruumide õhutemperatuuri eeskirjade kohaselt peaks 

talvel kontoriruumides õhutemperatuur jääma 19-21 C vahemikku ning suvel olema 

<26 C. Talvel spordihalli õhutemperatuur 13-16 C ning suvel <26 C [15]. Sportlased 

teevad parima soorituse, kui õhutemperatuur jääb 18 C piiresse. Tribüünil seisvate 

pealtvaatajate jaoks on aga sobilik, kui õhutemperatuur on 22 C. Seega on spordihoones 

vaja luua erinevad õhutemperatuuride vahemikud, mis sobiksid pealtvaatajatele tribüünil, 

kui ka sportlastele [16]. 
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1.1.4. Õhu liikumiskiirus 

 

Õhu liikumiskiirus TKNE-1995 määruse kohaselt treeningu ajal ning keskmise 

raskusastme töö korral peaks olema 0,2 m/s ning mitte ületama 0,3 m/s. Kerge töö puhul 

oleks soovituslikuks normväärtuseks 0,1 m/s ning mitte ületama 0,2 m/s. Vähene õhu 

liikumiskiirus kogub inimese lähedusse liigset väljahingatud õhku, mistõttu on naha 

ainevahetusprotsessid häiritud [11].  

Ameerika kütte, jahutus ja õhukonditsioneeri inseneride ühiskonna (ASHRAE – American 

Society of Heating, Refrigerating, and Air-Conditioning Engineers) uuringu andmetel ei 

tohiks õhu liikumiskiirus ületada 0,2 m/s, kuna see võib põhjustada suuremat soojuse ära 

andmist [17]. 

 

 

1.1.5. Õhu suhteline niiskus 

 

Eesti Standardi „Sisekliima“ kohaselt peaks siseruumide suhteline niiskus talvisel ajal 

jääma 25-45% vahemikku ning suvisel perioodil 30-70% piiridesse [9]. Tööohutuse ja 

Töötervishoiu Agentuur (OSHA – Occupational Safety & Health Administration) on välja 

toonud, et parima siseõhu tagamiseks peaks töökohal soovituslik õhu suhteline niiskus 

olema 20-60% [10].  

Liiga kuiva siseõhu korral võivad tekkida erinevad terviseprobleemid, milleks on silmade 

ja naha kuivus, silmade kipitus, ärritused hingamisteedes, limaskestades ja nahal. Samuti 

suureneb bakterite levik, mis on probleemiks liiga madala kui ka liiga kõrge õhu suhtelise 

niiskuse korral. Õhu suhteline niiskus on määratletud järgmiselt: 0-25% liiga madal ning 

70-100%  liiga kõrge [11].  

 

 

1.1.6. Valgustatus 

 

Eesti Standardis EVS-EN 15251:2007 „Sisekeskkonna algandmed hoonete 

energiatõhususe projekteerimiseks ja hindamiseks lähtudes siseõhu kvaliteedist, 

soojuslikust mugavusest, valgustatusest ja akustikast“ on sätestatud, et spordirajatiste 
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valgustatuse normväärtuseks on 300 lx [4]. EVS-EN 12464-1:2011 „Valgus ja valgustatus 

töökohavalgustatus. Osa:1“ standardi kohaselt peaks kontoriruumides soovituslik 

valgustustihedus olema 500 lx ning administraatori töökohal 300 lx [18].  

Cambridge Ülikoolis on kehtestanud spordihoonetele valgustatuse kriteeriumid erinevatele 

treeningutele, mis jagunevad valgustustiheduse poolest omakorda 3 klassi, need on esitatud 

tabelis 1.3 [21]. 

 

Tabel 1.3. Erinevate spordialade klassid ja nõuded valgustatusele [19] 

Spordiala Klass 1 

lx 

Klass 2 

lx 

Klass 3 

lx 

Korvpall 750 500 200 

Tantsimine/aeroobika 500 300 200 

Jalgpall 750 500 200 

Käsipall 750 500 200 

Võrkpall 750 500 200 

Maadlus 750 500 200 

Lauatennis 750 500 300 

 

Tabelis 1.3 toodud valgustatuse klasside selgitused on järgmised [19]: 

1. Klass 1 – Rahvusvaheline ja riiklik võistlus. Võistluskoht asub kaugemal tribüünist 

ning pealtvaatajate hulk on suur. 

2. Klass 2 – Kesktaseme võistlus kohalike klubide või maakonna meeskondade vahel. 

Võistluskoht asub tribüünist keskmisel kaugusel ning pealtvaatajaid on samuti 

keskmiselt. 

3. Klass 3 – Nõrgema tasemega võistlus kohalike või väiksemate klubide vahel. 

Võistluskoht asub pealvaatajate läheduseses, pealtvaatajaid on minimaalselt või 

pole üldse. 

Eestis tehtud uuringus võeti aluseks (n=33) erinevates ettevõtetes töötavad kontoritöölised 

ning mõõdeti nendel töökohtadel valgustatust luksmeeter TES 1332 töölaual, ekraani ja 

klaviatuuri juurest 0,80 m kõrguselt põrandapinnast. Tulemustest selgus, et kontorites on 

tihtipeale valgustatus alla normi, aga enamasti on töökohtadel olemas võimalused, et tõsta 

seda normi piiresse (400-500 lx), paraku ei pööra kõik töötajad sellele erilist tähelepanu 

[2]. Vähene valgustatus mõjutab otseselt nägemisorganeid, mille tulemusel tekib silmade 

kipitus ja nägemise halvenemine ning ka üldine väsimus [20]. 
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1.2. Sisekeskkonnast tulenevad spordivigastused 

 

Põrandapinnana kasutatavate materjalide tüübid on üheks põhjuseks erinevatele 

vigastustele. Kõva ning nõuetele mittevastav puidust põrandakate on ajendiks alajäsemete 

vigastustele kui ka alaselja valudele [21]. 

Austraalias uuriti noorukite pahkluu- ja põlvevigastuste seotust huvi- ja sporditegevusega, 

uuringus osales noorukite grupid vanuses 11-12 aastased ja 15-16 aastased. Populaarsemad 

tegevused olid austraalia jalgpall, jalgpall, korvpall, erinevad tantsud, jõusaalis käimine, 

võrkpall ja käsipall. Intensiivse treeningu ajal on jalalihased ja -liigesed tugeva füüsilise 

pinge all, mistõttu on põlved ja pahkluud need kehaosad, kus tekivad sagedasemad 

vigastused. Seetõttu tuleb neid piirkondi kaitsta ning ennetada traumade tekkimist. 

Uuringust selgub, et kõige rohkem vigastusi põhjustavad järgmised spordialad: austraalia 

jalgpall, korvpall, jooksmine ja jalgpall. Vigastused võivad olla tingitud inimese lihasjõust, 

üldisest lihaste lõtvusest, kasutusel olevatest jalanõudest, sportlase oskustest ja võimetest, 

spordiala liigist ja spordihoone põrandamaterjalist. Tulemustest selgub, et noorte seas on 

pahkluud ja põlved kõige sagedamini vigastatud kehaosad, mis kõikidest vigastustest 

esineb 27% juhtudel. Pikaajaline põlvevigastus nooremas eas välistab täiskasvanueas 

sportimise. Treenerid peaksid teadma, millised on need riskifaktorid, mis tekitavad 

vigastusi. Vastavalt spordialale õpetada sobivamaid sportimisvõtteid, mis välistaksid 

vigastuste teket, näiteks pallimängudes tuleks juhendada noorukeid kasutamaks õigeid 

maandumise- ja löögi oskuseid, kuna enamus vigastusi tekib just valesti kukkumise või 

löömise tulemusel. Iga spordiala jaoks tuleks rakendada asjakohaseid venitusharjutusi [22]. 

 

 

1.3. Spordihoone energiasäästmine sisekliima parendamisega 

 

Soodsa kliima ja ehitustüübi korral võib õhukonditsioneeri asemel kasutada loomulikku 

ventilatsiooni, mis säästab kogu energiatarbimise pealt 10-30% [12]. Londonis asuva 

Queen Mary Ülikoolis on suure energiatarbimise tõttu kasutusele võetud energia 

vähendamise programm, mida rakendatakse terve ülikooli ulatuses. Ühe põhjusena tuuakse 

välja, miks energiatarbimine on suurenenud, on see, et kasutatakse kaugjuhitavat 
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kliimaseadet, mistõttu ei saa seda reguleerida antud ülikoolilinnakus ning süsteem töötab 

täiel võimsusel ka siis, kui selleks põhjust pole [15]. 

Soojuskadusid saab tuvastada termokaameraga, selle abil pildistatakse nii välisfassaad kui 

ka siseruumid. Kaamera märgib ära kõiksugused soojuskaod akendel, ustel, seinadel ning 

toob esile ka külmsillad ning halvasti soojustatud ning niiskunud seinapinnad [23]. 

Uuringu kohaselt on spordihoonetes suur energiakulu, mida mõjutavad tugevasti ka 

spordisaali sisetingimused. Väiksemates spordisaalides saab kasutada loomulikku 

ventilatsiooni, kuid suuremad kui 1000 m
2
 suurused spordihallid peaksid olema varustatud 

mehaanilise ventilatsiooniga. See on vajalik selleks, et anda ruumi vajalik kogus välisõhku, 

säilitada see ning eemalda sees olevad lõhnad ja niiskus. Ruumides ei tohiks tekkida 

soojuse kihistumist ning õhu liikumiskiirus ei tohiks ületada 0,1 m/s. Soovitatavad 

sisetingimuste parameetrid spordisaalide rajatistele on toodud tabelis 1.4 [24]. 

 

Tabel 1.4. Sisetingimused spordisaalis [24] 

 

Ruumi osa 

Sise- 

temperatuur 
o
C 

Valgustatus 

lx 

 Õhu 

suhteline 

niiskus 

% 

Mehaaniliste 

seadmete 

müratase 

dB(A) 

Areen 18-20 200
a
 500-1300

b 
<70 45 

Pealtvaataja 20-22 200 - - 

Märkused. 
a
Treening.

b
Teleülekanne. 

 

Keskmine valgustatus ei tohi olla väiksem kui 200 lx või 400 lx, see oleneb tegevusest, 

mida antud ruumis tehakse. Spordisündmuste teleülekannete tarvis peaks valgustatus 

olema üle 1000 lx ja sisetemperatuur spordiplatsil 18-20 C ning pealtvaatajate tribüünil 

20-22 C. Soovituslik õhu suhteline niiskus spordisaalis võiks olla <70% ning mehaaniliste 

seadmete (ventilatsioon) poolt tekitatud müratase 45 dB(A). Spordihallis saab 

energiatarbimist piirata, kui võtta arvesse need näitajad [24]. 

 

 

1.4. Spordihoone ohutusnõuded 

 

Vabariigi Valituse tuleohutusnõuete määruses „Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded“ on 

toodud, et võimaliku tulekahju puhkemise korral peaks hoone ehitise kandevõime säilima 
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ajani, mille jooksul inimesed pääsevad ohutusse kohta. Tuletõkkesektsiooniga on 

takistatud nii suitsu kui ka tule tekkimine ja levik terve hoone ulatuses ning ka tule levik 

naaberehitistele. Tulekahju korral peaks olema võimalik ehitistest väljuda liikudes mööda 

kergesti läbitavaid ning selgesti märgistatud evakuatsiooniteid ja –pääse. Hoonetes peavad 

paiknema tulekahju signalisatsiooisüsteemid [25]. 

Koristustöödeks kasutatavate olmekemikaalide kasutamisel tuleb lähtuda Vabariigi 

Valituse poolt kehtestatud „Kemikaaliseadusest“, et see ei tekitaks ohtu inimese elule ja 

tervisele ning ümbritsevale keskkonnale. Kemikaalidega käitlemisel peab teadma vastava 

aine füüsikalisi ja keemilisi omadusi, ohtlikkust, ohutusnõuete ja kahjustamise kohta ning 

olema kemikaali käitlemiseks vajalikud teadmised ja oskused. Töötaja, kes puutub kokku 

kemikaalidega on kohustatud tundma ohutuskaardil olevaid märgistusi ning vastavalt selle 

teabe alusel sooritama tööülesandeid. Õnnetuse korral oskab kasutada esmaseid pääste- ja 

abivahendeid ning vajadusel on valmis andma esmaabi [26]. 

Ohutu keskkonna tagamiseks tuleb igapäevaselt kontrollida ja hooldada spordirajatisi ning 

sportimiseks kasutatavaid vahendeid. Samuti peab koolitama ka hoonetes töötavat 

personali, et nad saaksid hakkama ohtlike olukordadega ning suudaksid potentsiaalseid 

ohuallikaid juba eos märgata. Hoone ohutusnõuded ja sisekorra eeskiri peavad olema 

kõikidele külastajatele ja töötajatele kergesti kättesaadavad ning nendest kinni pidamine on 

kohustuslik. Ohtu tekitavad seadmed või kohad tuleb lühidalt ja silmatorkavalt märgistada 

kergelt loetava tekstiga. Tõsiste vigastuste korral tuleb koheselt koostada raport ning kirja 

panna kõik detailid, mis õnnetust põhjustasid. Mobiiltelefon peab töötajatel olema igal ajal 

käepärast, võimaldades hädaolukorras abi kutsuda. Hoones peab paiknema skeem, kus on 

ära märgistatud võimalikud pääste- ja evakuatsiooniteed. Esmaabivahendite asukoht peab 

olema kõikidele töötajatele teada [27].  

 

  



16 

 

 

2. UURIMISTÖÖ METOODIKA 

 

2.1. Uurimisobjekt 

 

Spordiregistri andmetel on 2015. aasta seisuga Eestis kokku 743 võimlat, spordihalli ja –

saali [28]. Väljavalitud spordihoone ehitati 2004. aastal. Tegemist on universaalse 

spordikompleksiga, kus saab üheaegselt harrastada pallimänge, kergejõustiku, maadlust, 

poksi ja aeroobikat.  

Hoone võib jaotada sisuliselt kaheosaliseks – kolmekorruseline olme- või kontoriruumide 

osa ja spordisaal.  

Olmehoone on kolmekorruseline, esimesel korrusel on administraatori töökoht, fuajee ja 

riietusruumid, teisel korrusel kontoriruumid, kohvik, aeroobikasaal, saunad ja kolmandal 

korrusel ventilatsiooniruum.  

Spordisaali osa sisaldab:  

1) vahekardinatega üksteisest eraldatud 3 palliplatsi, mille ühe väljaku suurus on 

1164,8 m
2
; 

2) kaugus- ja kõrgushüppe alasid, vajadusel saab paigaldada jooksuraja peale ka 

teivashüppe mati; 

3) jooksuringi, mis on 173 m pikk ning sisaldab 3 rada; 

4) 60 m pikkust sprindisirget, mis koosneb 4 rajast; 

5) kuulitõukeringi; 

6) maadlusringi. 

 

Jooksurajad on kaetud Mondo kummipõrandaga, millele on määratud EN 13501-1 

standardi alusel tulekindlus klass Cfl - s1. Põrandakatet on testitud ning vastab lenduvate 

orgaaniliste ühendite (VOC – Volatile organic compound) ISO 16000 standardile [29].  

Palliväljakud on puidust elastse põrandakattega, mis vastab Rahvusvahelise Korvpalli 

Föderatsiooni (FIBA – International Basketball Federation) sertifikaadile ja EN 14904 
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standardile ning millele on omistatud CE-märgistus [30]. Spordisaalis on kaldkurvide 

seinad ja rajaäärsed postid kaetud vineerkilpidega. 

Aeroobikasaali suurus on 144 m
2
 ning kõrgus 3,5 m. Põrandamaterjalina on kasutatud 

mittelibisevad polüvinüülkloriid (PVC – Polyvinyl chloride) katet. Ühes seinas on  maast 

laeni ulatuvad peeglid. 

Hoone küttesüsteem on kombineeritud ning kaugjuhitav. Kontori ja administraatori 

töökohad on keskküttega ning spordi- ja aeroobikasaali köetakse ventilatsiooniga, selle abil 

on säästetud energia pealt hinnanguliselt 30%. Energiatarbimise vähendamiseks on 

suveperioodil ventilatsioonisüsteem saalist välja lülitatud ning kasutatakse loomulikku 

ventilatsiooni. Loomuliku ventilatsiooni suurendamiseks saab saalis avada 

evakuatsioonipääsu uksed, mis asuvad kuulitõukeringi ja kaugushüppe ala läheduses. 

Spordihoones töötab 2016 aasta seisuga 10 töötajat, neist 4 administraatorit, 2 koristajat, 2 

saalitöötajat ning juhataja ja projektijuht. Igapäevaselt külastab spordihalli kokku ligikaudu 

mitusada inimest. 

 

 

2.2. Vaatlusmeetod 

 

Spordihoones on põhjaliku vaatluse teel kindlaks tehtud spordisaali osade, aeroobikasaali, 

töökohtade paiknemine, töötajate tööks kasutatavad töövahendid ning hinnatud nende 

ohutust. Hilisemaks analüüsiks on need üles pildistatud. Piltide tegemisel on kasutatud 

nutitelefoni Samsung Galaxy A3. Termokaamera abiga on hinnatud spordihoone uste ja 

akende soojapidavust, seadme tehnilised andmed on toodud lisa 1. 

 

 

2.3. Ankeetmeetod 

 

Ankeetmeetod annab külastajate ja töötajate subjektiivse arvamuse põhjal ülevaate 

spordihoone sisekliimast, ohutusest ning vastanute tervisest. Töötajatele ja külastajatele on 

koostatud erinevad küsimustikud, mis on kombineeritud kahest ankeetküsimustikust 

„Rahvusvaheline töö- ja tervise uuring“ ning [31] Tartu Ülikooli tervishoiu instituudi poolt 
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koostatud „Töökeskkonna riskianalüüsi ankeetküsimustik“ [32], külastajatele koostatud 

ankeetküsimustiku päis on toodud joonisel 2.1. 

 

 

Joonis 2.1. Külastajatele koostatud ankeetküsimustiku päis 

 

Külastajate küsimustik koosneb 35 ja töötajate oma 45 küsimusest, mis on välja toodud 

lisas 2 ja lisas 3. Küsimustele vastati valikvastusega ning sai välja tuua ka täpsustavaid 

kommentaare. Külastajatele suunatud ankeetküsitlusse on kaasatud sihtgrupp, kes 

treenivad spordisaalis vähemalt 2-3 korda nädalas ning on teinud seda antud hoones 

vähemalt 6 kuud, vanuses >13 a. Küsimustikud koosnevad kolmest osast, mis omakorda 

jagunevad erinevateks teemaplokkideks, need puudutavad, üldandmeid, sisekliimat (müra, 

vibratsioon, valgustatus, mikrokliima), vigastusi, tervist, tuleohutust ja esmaabi. 

 

 

2.4. Mõõte- ja andmetöötlusmeetod 

 

Mõõtemeetodit kasutades saab teada, milline on spordihoone sisekliima ning kas see 

vastab spordihoonetele kehtestatud piirnormidele ja standarditele. Mõõtmistel kasutatakse 

vastavaid mõõtureid: mürataseme mõõtmiseks Müralogger DVM173SD, hapniku andur 

FYA 600 O2, süsinikdioksiidi andur FYA 600 CO2, valgustatuse andur FLA 623-VL, õhu 

suhtelise niiskuse ja õhutemperatuuri andur Almemo D6, õhu liikumiskiiruse andur FVA 

935-TH5Kx, tolmu osakeste suurust mõõdeti Aerosool-spektromeeter Grimm 1.108. 

Seadmete tehnilised andmed on toodud lisas 1.  
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Spordisaalis on tehtud mõõtmised 1,5 m kõrguselt põrandapinnast. Mõõtmised viidi läbi 

tühjas saalis ning treeningute ajal 31 punktis, millest 12 punkti on jooksurajal ja 

palliplatsil, 4 punkti sprindisirgel, 1 punkt maadlusringis, kõrgushüppe ala juures ning 

kuulitõukeringis, kus igas punktis on mõõdetud 2 minutit 10 sekundilise intervalliga. 

Mõõtekohad on toodud joonisel 2.2. 

 

 

Joonis 2.2. Spordisaali skeem sisekliima parameetrite mõõtekohad: 1...12 – jooksuring; 

13...24 – palliplats; 25 – maadlusring; 26...29 – sprindisirge; 30 – kõrgushüppe ala; 31 – 

kuulitõukering  

 

Treeningute ajal toimusid saalis järgmised tegevused: saalihoki, kus oli kasutuses terve 

väljak; maadlus; kõrgus- ja kaugushüpe; jooksmine nii sprindi- kui ka ringrajal. Spordisaali 

üldine täituvus oli 50-60 inimest. 

Aeroobikasaalis sooritati mõõtmised tühjas saalis ning hiljem aeroobikatunni ajal. 

Mõõtmised tehti 4 punktis 1,5 m kõrguselt põrandapinnast ning igas punktis mõõdeti 2 

minutit 10 sekundilise intervalliga. Mõõtekohtade asetus on toodud joonisel 2.3. 
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Joonis 2.3. Aeroobikasaali skeem sisekliima parameetrite 1...4 mõõtekohad 

 

Aeroobikasaalis tehtava treeningtunni pikkuseks oli 45 minutit, ruumi täituvus oli 15 

inimest. Spordi- ja aeroobikasaalis sooritati mõõtmised 27.01.2016, kui väline 

õhutemperatuur oli 3 C ning õhuniiskus 96%. 

Samade parameetrite mõõtmised teostati ka administraatori, juhataja ja projektijuhi 

töökohal. Administraatori ametikohal mõõdeti 0,1 m, 1 m ja 1,5 m kõrguselt 

põrandapinnast, kuna administraator sooritab oma tööülesandeid nii seisvas kui ka istuvas 

asendis. Juhataja ja projektijuhi töökohal mõõdeti 0,1 m ja 1 m kõrguselt põrandapinnast. 

Tööruumide mõõtmised toimusid 25.03.2016, kui väline õhutemperatuur oli 4,4 C ning 

õhuniiskus 49%. 

 

Mõõtepunktide näitarvude aritmeetilised keskmised avalduvad järgmise valemiga [33]: 

𝑥 =
1

𝑛
 𝑥𝑖
𝑛
𝑖=1 ,                (2.1) 

kus  𝑥 on parameetri aritmeetiline keskmine; 

 n – parameetri esinemissagedus; 

 𝑥𝑖  – parameetri i-s arvväärtus. 
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Standardhälve on leitud järgmise valemiga [33]: 

𝜎 =  
1

𝑛−1
 (𝑥𝑖 − 𝑥)2𝑛
𝑖=1 ,               (2.2) 

kus   𝜎 on standardhälve; 

  𝑥  – parameetri aritmeetiline keskmine; 

  n – parameetri esinemissagedus; 

  𝑥𝑖  – parameetri i-s arvväärtus. 

 

Mõõtekohtade näitajate aritmeetilised keskmised ja standardhälbed ning 

ankeetküsimustikest saadud tulemuste protsentuaalsed osakaalud on töödeldud MS Excel 

2010 tarkvaraga. Saadud mõõtetulemused on vormistatud tabelitesse ning esitatud lisas 4, 

5, 6, 7. Tulpdiagrammidega on võrreldud mürataset; valgustatust; õhu liikumiskiirust; õhu 

suhtelist niiskust; hapniku, süsinikdioksiidi ja tolmu osakeste sisaldust õhus enne 

treeninguid ning treeningute ajal spordi- ja aeroobikasaalis kui ka töökohtadel ning tuuakse 

välja statistiliselt olulised erinevused, p<0,05, p<0,01, p<0,001, kasutades tulemuste 

võrdlemisteks piirnormidega ja mõõtetulemuste omavaheliseks võrdlemiseks t-test’i [34].  

 

 

2.5. Riskihindamine 

 

Riskide hindamisel teabe kogumiseks ja ohutegurite väljaselgitamiseks sooritati 

spordihallis üldine vaatlus, mikrokliima parameetrite mõõtmised ning koostati 

ankeetküsitlused külastajatele ja töötajatele. Riskihindamisel on kasutatud Euroopa 

Töötervishoiu ja Tööohutuse Agentuuri eestikeelset riskihindamisjuhendi maatriksit, mis 

on esitatud tabelis 2.1 [35]. 

Tabel 2.1. Riskihindamise maatriks [35] 

 

Tõenäosus 

Tagajärgede raskusaste 

Mõõdukalt 

kahjulik 

Keskmiselt 

kahjulik 

Väga kahjulik 

Väga ebatõenäoline Madal (1) Madal (1) Keskmine (2) 

Tõenäoline Madal (1) Keskmine (2) Kõrge (3) 

Väga tõenäoline Keskmine (2) Kõrge (3) Kõrge (3) 
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Järgnevalt on seletatud tabelist 2.1 esitatud tõenäosuse, tagajärgede ja raskusastmete 

tähendused [35]: 

 

1. Väga ebatõenäoline – töötaja kogu töötamise aja jooksul ei tohiks ilmneda kordagi 

riski.  

2. Tõenäoline – riskiga kokkupuutumine võib töötajal olla kogu töötamise aja jooksul 

ainult paar korda.  

3. Väga tõenäoline – kogu töötamise aja jooksul võib töötajal ilmneda riskiga korduv 

kokkupuude.  

4. Mõõdukalt kahjulik – õnnetused ja haigused, mille tagajärjel ei teki pikaajalisi 

kahjustusi, näiteks: kerged haavad, silmaärritus, peavalu.  

5. Keskmiselt kahjulik – õnnetused ja haigused, mis on oma olemuselt kerged, kuid 

pikaajalised ning üldjuhul ka korduvad kahjustused, näiteks: haavad, kerged 

luumurrud, teise astme põletushaavad piiratud osal kehapinnast, nahaallergia.   

6. Väga kahjulik -  õnnetused ja haigused, mille tagajärjel tekib raske ja püsiv kahjustus, 

halvemal juhul võib lõppeda ka surmaga, näiteks: amputatsioon, põletushaavad suurel 

osal kehapinnast. 

 

Ohuteguri tuvastamisel tuleks kindlaks teha, kas tegemist on madala, keskmise või kõrge 

riskiga ning seejuures arvestada ohuteguri tõenäosust ning raskusastet [35]. 
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3. SPORDIHOONE SISEKLIIMA 

 

3.1. Külastajate hinnang spordihoonele ankeetmeetodil 

 

Ankeetküsitlus viidi läbi 27.01.2016, mis täideti vabatahtlikkuse alusel. Küsimustest võttis 

osa 35 külastajat, neist 63% olid mehed ja 37% naised. Vastanute keskmiseks vanuseks oli 

21 aastat, kellest noorim oli 13 aastane ja vanim 48. Tulemustest selgus, et keskmine 

treeningstaaž on 7 aastat, millest lühim on 6 kuud ja pikim 30 aastat. Treeningute keskmine 

kestvus on 91 minutit, neist lühemaajaline aeroobikatund 45 minutit ning pikim 

kergejõustiku trenn 180 minutit. Kõikidest vastanutest treenivad 83% ennast spordihallis 2-

3 korda nädalas, 14% 4-5 korda nädalas ning 3% rohkem kui 5 korda nädalas.  

Spordihoone külastajatest 71% on rahul seal oleva õhutemperatuuriga, mõnikord on aga 

tunda õhutemperatuuri kõikumisi. Vastanutest 94% on spordisaali valgustatusega rahul. 

Enamus vastanutest märgivad, et spordisaalis puudub müra, aga 40% arvab siiski, et 

treeningute käigus tekib saalis keskmise tugevusega katkendlik müra. Treeningute 

läbiviimiseks on spordisaalis piisavalt ruumi, külastajate sõnul on aga aeroobikasaal väike. 

Põranda libeduse tõttu on 9% vastanutest treeningsaalis kukkumise tagajärjel tekkinud 

kergemaid põrutusi. 

Lihasvaevused on tekkinud 17 vastajal, kes on vanuses 13-17. Enamlevinumad probleemid 

selles eas on põlvega seonduvad vigastused, mis segavad osalemist treeningus. Viimase 12 

kuu jooksul on põlvedega seonduvate probleemide tõttu pidanud loobuma treeningule 

minemast 17 vastajast 1-5 päeva 53%, 6-30 päeva 41% ning enam kui 30 päeva 6% (joonis 

3.1). 
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Joonis 3.1. Ankeetküsimustikule vastanutel esinenud põlvevigastused viimase 12 kuu 

jooksul vanuses 13-17 (n=17) 

 

Küsimustikest saadud vastuste põhjal saab väita, et spordihalli külastajad on suhteliselt 

terved ning vanemad kui 20 aastat, kes käivad 2-3 korda nädalas spordihallis trennis, ei 

teki treeningutest seonduvaid lihasvaevusi, kuna nende treeningkoormus pole noorematega 

võrreldes nii suur.  

Kõikide vastanute hulgast on muu haigus seganud viimase 12 kuu jooksul treeningutest osa 

võtmast 1-5 päeva 34% ja 6-30 päeva 3%. 

 

 

3.2. Töötajate hinnang spordihoonele ankeetmeetodil 

 

Töötajatele mõeldud ankeetküsitlus viidi läbi 27.01.2016. Küsimustikust võttis osa 10st 

töötajast 7, neist 29% olid mehed ja 71% naised. Nende keskmine vanus on 42 aastat, 

kellest noorim on 21 aastane ja vanim 68. Spordihoones keskmine töötamise staaž on 

6 aastat, kõige pikemalt on töötatud 9 aastat ning kõige lühemalt 3 kuud. Töötajad 

sooritavad oma tööülesandeid spordihoones 40 tundi nädalas, välja arvatud juhataja ja 

projektijuht, kes ürituste korraldamise tõttu täidavad tööülesandeid ka väljaspool 

spordihoonet ning nende tööaeg spordihallis jääb umbes 30 tunni ringi nädalas. 

53%41%

6%

1-5 päeva

6-3 päeva

enam kui 30 päeva
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Vastanutest 43% käivad ka ise spordihoones treenimas, 43% märgib, et saalis on keskmise 

tugevusega katkendlik müra, mis enamjaolt ei kandu tööruumidesse. Töökoha ning üldise 

hoone õhutemperatuuri ja valgustatusega on kõik rahul, trenni tehes võib ainult palliplatsile 

paistev päike veidikene häirida, aga mitte oluliselt. Vastanutest 57% puutuvad mõnikord 

kuus kokku nakkushaiguste levikuga, ülejäänud vähem. Hoones on paigaldatud 

nõuetekohaselt suitsuandurid ning tulekustutid, mille töökorrasolekut kontrollitakse 

regulaarselt. Koostatud on skeem, kuidas õnnetusohu korral käituda, samuti on kõik 

töötajad saanud vastava väljaõppe, mida kriisiolukorras teha. Personal on saanud 

esmaabialast väljaõpet ning hoones on esmaabivahendid, mille asukohta teavad kõik 

vastanutest. Töötajad peavad ennast üsna terveks, viimase 12 kuu jooksul on 29% 

vastanutest haigestumisi olnud 1-5 päeva ning viimase 7 päeva jooksul on 43% tundnud 

väsimust, mis tekib 1-2 korda nädalas. 

 

 

3.3. Spordihoone sisekliima analüüs mõõte- ja andmetöötlusmeetodil 

 

3.3.1. Müra mõõtetulemused 

 

Määruses “Töötervishoiu ja tööohutuse nõuded mürast mõjutatud töökeskkonnale, 

töökeskkonna piirnormid ja müra mõõtmise kord” on välja toodud, et 8-tunnilise tööpäeva 

jooksul ei tohi müratase olla üle 85 dB(A) ning 80 dB(A) juures tuleks kasutusele võtta 

müra vähendamise abinõud [3]. Spordi- ja aeroobikasaalis mõõdetud müratase enne ja 

pärast treeningut on välja toodud joonisel 3.2. 
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Joonis 3.2. Spordi- ja aeroobikasaalis mõõdetud müratase (dB(A)) enne treeninguid ja 

treeningute ajal koos piirnormidega (keskmine ± SD) ***p<0,001 

 

Mõõtmistest selgub, et nii spordi- kui ka aeroobikasaalis oli müratase treeningute ajal 

normide piires. Aeroobikasaalis oli müra põhjuseks trenni ajal kasutatav muusika. Ka enne 

treeninguid tehtud mõõtmistel oli müratase Eesti Standardi EVS-EN 15251:2007 poolt 

kehtestatud normväärtuse piires. Tühjades saalides tekib müra ventilatsiooni kui ka välisest 

keskkonnast kanduvate helide tõttu. Enne treeninguid ning treeningu ajal mõõdetud 

kõikide mõõtekohtade keskmised müratasemed on statistiliselt olulise erinevusega 

(p<0,001). Töökohtadel mõõdetud müratase on toodud joonisel 3.3. 
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Joonis 3.3. Administraatori, juhataja ja projektijuhi töökohal mõõdetud müratase (dB(A)) 

koos piirnormidega (keskmine ± SD) 

Administraatori-, juhataja- ja projektijuhti töökohal on müratase samuti alla seaduses 

kehtestatud piirnormi. Töökohtadel saadud keskmise mürataseme näitajad ei ole omavahel 

võrreldes statistiliselt olulise erinevusega. Juhataja kabinet on eemal palliplatsist ning 

seetõttu ei kandu sinna müra, mis saalis trennide ajal tekib. Samuti ei pääse väga suur müra 

ka projektijuhi kabinetti, aga palli põrgatamist on ruumis siiski selgesti kuulda. 

Administraatori töökohal on suuremate ürituste ajal müratase tunduvalt suurem, kui 

tavaliselt. 

 

 

3.3.2. Õhu kvaliteedi mõõtetulemused 

 

Eesti Standardi „Sisekliima“ andmete põhjal on lubatud süsinikdioksiidi sisaldus ruumide 

siseõhus 1000 ppm [9]. Treeningsaalides saadud süsinikdioksiidi mõõtetulemused on näha 

joonisel 3.4. 
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Joonis 3.4. Spordi- ja aeroobikasaalis mõõdetud CO2 (ppm) sisaldus õhus enne treeninguid 

ja treeningute ajal koos piirnormiga (keskmine ± SD) ***p<0,001 

 

Enne treeninguid spordisaali mõõtepunktides keskmine CO2 sisaldus õhus vastab Eesti 

Standardi „Sisekliima“ nõuetele, treeningute ajal suureneb CO2 sisaldus oluliselt ning 

ületab normväärtust (p<0,001). Kõige suuremad tulemused saadi palliplatsil 

1289±120 ppm, kus toimus terve saali ulatuses saalihoki trenn ning maadlusringis 

1289±41 ppm, kus tehti soojendusharjutusi. Aeroobikasaalis oli enne trenni keskmine 

süsinikdioksiidi sisaldus õhus 631±7 ppm, mis tunni ajal tõusis oluliselt 1115±85 ppm-le 

ületades normväärtust (p<0,001). 

Hapnikusisalduse lubatud madalaimaks piirmääraks olenemata kõrgusest kinnistes 

ruumides on 19,5% [8]. Spordi- ja aeroobikasaalis saadud hapnikusisalduse 

mõõtetulemused on esitatud joonisel 3.5. 
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Joonis 3.5. Spordi- ja aeroobikasaalis mõõdetud O2 (%) sisaldus õhus enne treeninguid ja 

treeningute ajal koos piirnormiga (keskmine ± SD) ***p<0,001 

 

Treeningute ajal kui ka enne treeninguid oli O2 sisaldus statistiliselt oluliselt madalam 

(p<0,001), kui piirmäär, mille kohaselt on ruumides hapnikuvaene sisekeskkond. Terve 

spordisaali ulatuses olid mõõtetulemused üsna sarnased. Enne treeninguid oli keskmine 

hapnikusisaldus spordisaalis 18,69±0,01% ning aeroobikasaalis 18,44±0,01%. 

Treeningute käigus vähenes ruumides O2 sisaldus veelgi, spordisaali keskmiseks 

tulemuseks saadi 18,38±0,03% ning aeroobikasaali tulemuseks 18,35±0,03%. 

Treeningsaalis on paigaldatud andurid, mis peaksid saalis tagama kindla õhutemperatuuri, 

hapniku- ja süsihappegaasi sisalduse. Režiim on paika pandud ning ära seadistatud kindlate 

näitajate alustel, näiteks kui saalis suureneb CO2 sisaldus, hakkab ventilatsioon 

suurendama värske õhu juurdelasku. Suurüritustel, kui uksed on pidevalt avatud ning kui 

toimub kaubavedu, ei suuda andurid liigse õhu liikumise tõttu hoida näitajaid stabiilsetena 

ning seeläbi on häiritud antud süsteemi töökorraldus. Tulemustest on näha, et seadeldis 

pole töökorras ka treeningute ajal. 

Aeroobikasaali on paigaldatud poolautomaatsed andurid, mis peaksid reageerima ning 

suurendama õhu ventileerimist, kui ruumis on vähene hapnikusisaldus või kui CO2 sisaldus 
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suureneb õhus. Paraku mõõtmiste kui ka juhatajaga tehtud intervjuu käigus selgus, et antud 

seadeldis pole täies ulatuses töökorras, automaatne osa töötab, kuid mehhaniseeritud 

osapoole töö on pärsitud, seetõttu on ka näitajad üle normväärtuse [36]. Joonisel 3.6. on 

toodud töökohadel mõõdetud süsinikdioksiidi sisaldused. 

 

 

Joonis 3.6. Administraatori, juhataja ja projektijuhi töökohal mõõdetud CO2 (ppm) sisaldus 

õhus koos piirnormiga (keskmine ± SD) ***p<0,001 

 

Juhataja ja projektijuhi töökohal on CO2 sisaldus õhus kõikidel mõõtekõrgustel alla 

1000 ppm-i, mis näitab, et konkreetsete näitajate põhjal on kabinettides piisav 

ventilatsioon. Administraatori töökohal on 1,5 m ja 0,1 m kõrgusel keskmised tulemused 

madalamad, kui piirmäär, 1 m kõrgusel on keskmine CO2 sisaldus õhus aga 1087±95 ppm, 

mis ületab oluliselt soovituslikku piirväärtust (p<0,001). Teiste töökohtadega võrreldes 

toimub selles ruumis pidev inimeste liikumine, mistõttu on ka näitajad seal kõrgemad. 

Kõikidel töökohtadel on süsinikdioksiidi sisaldus 1 m kõrgusel üksteisega võrreldes 

statistiliselt olulise erinevusega. Töökohtadel mõõdetud hapnikusisalduse tulemused on 

esitatud joonisel 3.7. 
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Joonis 3.7. Administraatori, juhataja ja projektijuhi töökohal mõõdetud O2 (%) sisaldus 

õhus koos piirnormiga (keskmine ± SD) ***p<0,001,* p<0,05 

 

Töökohtadel mõõdetud O2 sisaldus õhus on samuti oluliselt alla piirmäära ning ka 

tööruumides on tegemist hapnikuvaese sisekeskkonnaga (p<0,001). Kõige madalam 

näitaja saadi juhataja töökohal 1 m kõrgusel 18,28±0,03%.  

Eriti peente PM2,5-osakeste sisaldus õhus ei tohi ületada piirväärtust, milleks on 25 μg/m
3 

ning peente PM10-osakeste sisaldus õhus ei tohi ületada piirväärtust 50 μg/m
3 

[13]. Spordi- 

ja aeroobikasaalis mõõdetud tolmu osakeste sisaldus õhus on esitatud joonisel 3.8. 
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Joonis 3.8. Spordi- ja aeroobikasaalis mõõdetud tolmu osakeste (μg/m
3
) sisaldus õhus 

enne treeninguid ja treeningute ajal (keskmine ± SD)  

 

Mõõtetulemustest on näha, et enne treeninguid kui ka treeningute ajal tolmu osakeste 

sisaldus kõigis mõõtekohtades ei ületa piirnormi. Spordisaali erinevate osade kui ka 

aeroobikasaali tulemused on omavahel üsna sarnased. Eriti peenete PM2,5-osakeste 

(2,9±0,5 μg/m
3
) ja PM10-osakeste (9,9±3,4 μg/m

3
) sisaldus õhus oli kõige suurem 

aeroobikasaalis treeningu ajal. Joonisel 3.9. on toodud töökohtadel saadud tolmu osakeste 

sisaldus õhus.  
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Joonis 3.9. Administraatori, juhataja ja projektijuhi töökohal mõõdetud tolmu osakeste 

(μg/m
3
) sisaldus õhus (keskmine ± SD)  

 

Töökohtadel tehtud mõõtmistest selgub, et tolmu osakeste sisaldus õhus on normis. 

Administraatori töökohal saadi kõige madalamad mõõtetulemused. Projektijuhi kabinetis 

mõõdeti kõrgeim PM10-osakeste sisaldus õhus 0,1 m kõrguselt, mis oli 14,6±1,9μg/m
3
, 

kuigi ka see tulemus ei ületa piirväärtust. Tööruumide hügieen on heal tasemel ning 

töökohal olev olmetolm ei tekita töötajatele terviseriske. 

 

 

3.3.3. Õhutemperatuuri mõõtetulemused 

 

Määruse TKNE-1995 kohaselt on treeningutest osavõtjatele soovituslikuks 

õhutemperatuuriks 17...20 C ning administraatori, juhataja kui ka projektijuhi töökohal 

19...23 C [11]. Spordi- ja aeroobikasaalis saadud õhutemperatuuri mõõtetulemused on 

toodud joonisel 3.10. 
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Joonis 3.10. Spordi- ja aeroobikasaalis mõõdetud õhutemperatuur (C) enne treeninguid ja 

treeningute ajal koos piirnormide vahemikuga (keskmine ± SD) ***p<0,001 

 

Enne treeninguid on spordisaalis õhutemperatuur lubatud normide piires, aga tõusis 

oluliselt treeningute ajal (p<0,001). Õhutemperatuur spordisaalis treeningute ajal ületab 

kõikides mõõtepunktides soovitusliku normvahemiku, kõrgeim õhutemperatuur mõõdeti 

palliplatsil 20,9±0,3 C, mis on statistilise olulisusega üle piirnormi (p<0,001). 

Aeroobikasaali õhutemperatuur enne trenni (20,5±0,0 C) ja treeningu ajal (20,1±0,1 C) 

ületab soovituslikku piirväärtust. Töökohtadel (administraator, projektijuht ja juhataja) 

mõõdetud õhutemperatuurid on esitatud joonisel 3.11. 
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Joonis 3.11. Administraatori, juhataja ja projektijuhi töökohal mõõdetud õhutemperatuur 

(C) koos piirnormide vahemikuga (keskmine ± SD) ***p<0,001 

 

Õhutemperatuur administraatori töökohal jääb kõikidel mõõtekõrgustel etteantud 

soovitusliku normväärtuste vahele, mis tagab hea sisekliima töökeskkonnas. Juhataja 

töökohal on keskmine õhutemperatuur 1 m kõrgusel 23,4±0,0 C ning projektijuhti 

töökohal 23,7±0,0 C. Nendes ruumides on õhutemperatuur veidi üle piirnormi. Kõikidel 

töökohtadel on õhutemperatuur 1 m kõrgusel üksteisega võrreldes statistiliselt olulise 

erinevusega (p<0,001). Hea sisekeskkonna tagamiseks, tuleks kabinettides 

ventilatsioonisüsteem üle vaadata ning seadistada õhutemperatuuridele, mis jäävad lubatud 

näitajate piiridesse. 

 

 

3.3.4. Õhu liikumiskiiruse mõõtetulemused 

 

Õhu liikumiskiirus TKNE-1995 määruse kohaselt treeningu ajal peaks olema 0,2 m/s. 

Kontori- ja administraatori töökohal oleks soovituslik normväärtus 0,1 m/s [11]. Enne 

treeninguid ning treeningute ajal teostatud õhu liikumiskiiruse mõõtmised on esitatud 

joonisel 3.12. 
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Joonis 3.12. Spordi- ja aeroobikasaalis mõõdetud õhu liikumiskiirus (m/s) enne 

treeninguid ja treeningute ajal koos piirnormiga (keskmine ± SD) *p<0,05, **p<0,01, 

***p<0,001 

 

Õhu liikumiskiirus peaks treeningute ajal olema vähemalt 0,2 m/s. Spordi- kui ka 

aeroobikasaalis on mõõtmistel saadud õhu liikumiskiiruseks vähem kui 0,2 m/s. 

Statistiliselt oluline erinevus enne trenni ja treeningu ajal saadi jooksuringil, palliplatsil, 

sprindisirgel, maadlusringis ning aeroobikasaalis. Jooksuringil keskmine õhu 

liikumiskiirus treeningute ajal (0,172±0,075 m/s) oli teistega võrreldes kõrgeim, kuna 

jooksmise käigus tekib suurem õhu liikumine, aga ka see jääb alla soovitusliku 

piirväärtuse. Samad tulemused mõõdeti treeningu käigus nii palliplatsil (0,147±0,068 m/s) 

kui ka aeroobikasaalis (0,147±0,047 m/s). Administraatori, juhataja ja projektijuhi 

töökohal mõõdetud õhu liikumiskiiruse tulemused on toodud 3.13. 
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Joonis 3.13. Administraatori, juhataja ja projektijuhi töökohal mõõdetud õhu 

liikumiskiirus (m/s) koos piirnormiga (keskmine ± SD) ***p<0,001 

 

Hea sisekeskkonna tagamiseks peab kerge füüsilise töö korral õhu liikumiskiirus olema 

0,1 m/s. Kõikidel töökohtadel on õhu liikumiskiirus 1 m ja 1,5 m kohal statistiliselt 

oluliselt üle soovitusliku piirnormi (p<0,001). Administraatori töökohal mõõdeti õhu 

liikumiskiirus 1 m kõrgusel 0,162±0,041 m/s, mis on juhataja ja projektijuhi kabinetis 

saadud tulemustest oluliselt erinevad (p<0,001). Administraatori töökoha läheduses 

paikneva välisukse avamisel võib tekkida tuuletõmbus ning suureneda õhu liikumiskiirus, 

mistõttu tuleks vältida ukse pikemat avatust. Juhataja töökoha keskmine õhu liikumiskiirus 

1 m kõrgusel oli 0,204±0,010 m/s. Töötaja teeb tihti avatud uksega tööd ning seeläbi 

suureneb ka ruumis õhu liikumiskiirus. Projektijuhi kabinetis keskmine mõõtetulemus 1 m 

kõrgusel saadi 0,209±0,030 m/s. Töökohtadel tuleks üle vaadata ventilatsioonisüsteem 

ning õhutamiseks vältida uste ja juhataja töökohal ka akende avamist. 

 

 

3.3.5. Õhu suhtelise niiskuse mõõtetulemused 

 

Eesti Standardi „Sisekliima“ kohaselt peaks siseruumide õhu suhteline niiskus talvisel ajal 

jääma 25-45% vahemikku [9]. Spordi- ja aeroobikasaali õhu suhteline niiskus on esitatud 

joonisel 3.14. 
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Joonis 3.14. Spordi- ja aeroobikasaalis mõõdetud õhu suhteline niiskus (%) enne 

treeninguid ja treeningute ajal koos piirnormide vahemikuga (keskmine ± SD), 

***p<0,001 

 

Treeningute käigus kui ka enne treeninguid jääb õhu suhteline niiskus vahemikku 25-45%. 

Tulemustest on näha, et enne trenni, kui saalid olid tühjad ning mingisugust tegevust ei 

toimunud, oli õhu suhteline niiskus madalam. Treeningute käigus kasvasid tulemused 

oluliselt ning jäid ka hiljem etteantud soovituslike piiride vahele (p<0,001). 

Administraatori-, juhataja- ja projektijuhti töökohal mõõdetud õhu suhtelise niiskuse 

väärtused on toodud joonisel 3.15. 
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Joonis 3.15. Administraatori, juhataja ja projektijuhi töökohal mõõdetud õhu suhteline 

niiskus (%) koos piirnormide vahemikuga (keskmine ± SD) **p<0,01,***p<0,001 

 

Administraatori töökohal saadi keskmiseks õhu suhteliseks niiskuseks 1 m kõrgusel 

32,9±2,4%, mis on oluliselt erinev juhataja kabinetis mõõdetud tulemusest 27,3±1,9%, 

mõlemad väärtused vastavad Eesti Standardi „Sisekliima“ poolt kehtestatud nõuetele. 

Projektijuhi töökohal on keskmine õhu suhteline niiskus 1 m kõrgusel 24,7±1,7%, mis on 

teiste töökohtade näitajatega statistiliselt olulise erinevusega, jäädes veidi madalamaks, kui 

piirväärtus. Projektijuhi kabinetis on liiga kuiv õhk ning võib tekkida silmade kipitus, 

hingamisteede ja naha ärritus ning ka bakterite levik ruumis [11]. 

 

 

3.3.6. Valgustatuse mõõtetulemused 

 

Eesti Standardis EVS-EN 15251:2007 „Sisekeskkonna algandmed hoonete 

energiatõhususe projekteerimiseks ja hindamiseks lähtudes siseõhu kvaliteedist, 

soojuslikust mugavusest, valgustatusest ja akustikast“ on valgustatuse normväärtuseks 

spordirajatistes 300 lx [4]. Kontoriruumides soovituslik valgustustihedus on 500 lx ning 

administraatori töökohal 300 lx [18]. Joonisel 3.16 on esitatud spordi- ja aeroobikasaalis 

mõõdetud valgustatuse tulemused. 
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Joonis 3.16. Spordi- ja aeroobikasaalis mõõdetud valgustustihedus (lx) enne treeninguid ja 

treeningute ajal koos piirnormiga (keskmine ± SD) 

 

Valgustatuse hindamiseks on spordi- ja aeroobikasaalis aluseks võetud mõõtmised, mis 

tehti treeningute ajal. Mõõtetulemustest on näha, et treeningruumide valgustatus on üle 

nõutava taseme. Spordi- ja aeroobikasaali pääseb akende kaudu loomulik valgus, kuid 

kasutatakse ka üldvalgusteid, mis valgustavad tervet spordisaali ja aeroobikaruumi 

ühtlaselt. Statistiliselt olulist erinevust ei leitud järgnevate ruumiosade vahel: 

maadlusringis ja aeroobikasaalis, jooksurajal ja maadlusringis, jooksurajal ja kõrgushüppe 

alas, palliplatsil ja sprindisirgel, palliplatsil ja maadlusringis ning sprindisirgel ja 

maadlusringis. Ülejäänute vahel oli statistiliselt oluline erinevus. Töökohtadel saadud 

valgustatuse mõõtetulemused on esitatud joonisel 3.17. 
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Joonis 3.17. Administraatori, juhataja ja projektijuhi töökohal mõõdetud valgustustihedus 

(lx) koos piirnormidega (keskmine ± SD)***p<0,001 

 

Administraatori kui ka juhataja töökohale pääseb loomulik valgus. Projektijuhi kabinetis 

on küll aken, aga see on suunaga platsi poole ning vajalikku loomulikku valgust ei anna. 

Töökohtadel tehtud mõõtmistest selgub, et juhataja ja projektijuhti töökoha valgustatus on 

heal tasemel ning nende vahel ei leitud statistilist erinevust. Mõlema tööruumi ulatuses on 

ühtlane valgustatus, kasutatakse nii üld- kui ka kohtvalgustit. Administraatori töökoha 

keskmiseks tulemuseks 1 m kõrgusel mõõdeti 252±19 lx ning 1,5 m kõrgusel 256±12 lx, 

need tulemused on oluliselt madalamad kui soovituslik valgustustihedus (p<0,001). 

Administraatori töökohale tuleks valgustatuse suurendamiseks lisada kohtvalgusti. 

 

 

3.4. Spordihoone töökeskkonna ohutus 

 

Vihmaste ning tuuliste ilmade korral esineb spordihallis üksikutes kohtades 

laekonstruktsioonide leket, seda just ebasoodsa tuulesuuna korral ehk siis, kui tuul puhub 

vihmavee katusepleki alla. Vihmavee kogumiseks on pandud ämbrid kohtadele, kus katus 

lekib, nendeks on jooksurada ning sprindisirge. Katus tuleks võimalusel korda teha ning 

selle seisukorda tuleks regulaarselt kontrollida. Ala, kus paikneb ämber, tuleks märgistada 

silmatorkava teibiga, et spordihalli külastajatele see sportimise käigus näha oleks. 
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Uste ja akende soojapidavuse hindamiseks on termokaameraga tehtud pildid ning 

analüüsitud neid. Joonis 3.18 on toodud kuulitõuke sektori juures olev välisuks läbi 

termokaamera ning reaalne seisukord. 

 

 

Joonis 3.18. Kuulitõuke sektori juures olev välisuks, vasakul pool pilt läbi termokaamera 

ning paremal reaalne pilt 

 

Üldjoontes on akende ja uste soojapidavus hea välja arvatud kuulitõuke sektori juures asuv 

evakuatsioonipääsu uks, mis pole piisavalt ilmastikukindel, külma- ja tuuletõkkeks on 

paigaldatud teip. Paraku antud lahendus ei ole piisav, kuna termokaameraga tehtud pildilt 

on näha, et ukse äärest tuleb külma läbi. Uksele tuleks paigaldada toimiv uksetihend. 

Talvisel ajal tuleks ohutuse seisukorrast puhastada katus lumest. Liivatada spordihalli esine 

teerada graanulite või mõne muu libeduse tõrjeks sobiva materjaliga. Kaaluda erinevaid 

tehnilisi vahendeid, mille abil saab libedust vältida, nt paigaldada välisukse juures kõnnitee 

pinnakihi all olevasse liivakihti sulatuskaablid, mis hoiavad tee jäävabana [37]. 

Administraatori töökohal paiknevad juhtmed ebakorrapäraselt (joonis 3.19 ), millesse võib 

takerduda ning ennast vigastada. 
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Joonis 3.19. Administraatori töökohal asuvate seadmete juhtmed 

 

Lahtised juhtmed võivad osutuda ohuallikaks nii administraatorile, koristajale, kui ka 

teistele töötajatale, kes seal igapäevaselt toimetavad. Töökohal paiknevad juhtmed tuleks 

paigutada liikumisteest eemale ning kinnitada laua alla vastavate vahenditega.  

Suureks ohuallikaks sportlastele ja töötajatele võib kujuneda jooksuraja ja palliplatsi 

parketi metallist ühenduskoht. Mängusituatsioonis sellele komistamine või takerdumine 

võib põhjustada üsna tõsiseid vigastusi. Lahtine jooksuraja ja parketivaheline kinnituskoht 

on näha joonisel 3.20. 

 

 

Joonis 3.20. Jooksuraja ja palliplatsi parketivaheline metallist ühenduskoht 

Osaliselt on kinnituskoht juba väljavahetatud, kuid suuremal määral on vahetustööd 

tegemata. Kindlasti tuleks esmajärjekorras kinnituskohad täies ulatuses ära vahetada. 
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Vastavalt Eesti Vabariigi Tuleohutuse seaduse kohaselt toimub päästeameti järelvalvel 

spordihoones pidev tuleohutuse kontroll. Töötajatele korraldatakse kord aastas 

tuletõrjeõppus, mille alusel vormistatakse vastav aruanne ning esitatakse päästeametile. 

Terves hoones on nõuetekohaselt paigaldatud evakuatsioonimärgistused, nende 

korrasolekut kontrollitakse iga nädal. 

Koristustöödeks kasutavad spordihalli puhastusteenindajad olmekemikaale, tarvitatavad 

vahendid on toodud lisas 8 koos keemiliste ühendite sisaldusega, ohtude ning 

kaitsemeetmetega. Töökohal puuduvad puhastusvahendite ohutuskaardid, mis peavad 

kemikaaliseadusest lähtuvalt olema ning töötajad pole saanud kemikaalide käitlemise 

kohta vastavat koolitust. 

Juhataja kabinetis oleval töötoolil leiti suur puudus. Käetoed on reguleeritavad, kuid parem 

käetugi on kinni kiilunud ning ei toesta kätt. Töötooli on näha joonisel 3.21. 

 

 

 3.21. Juhataja töökohal olev töötool 

 

Käed pole samal tasapinnal, mis tekitab lihaspingeid ning seeläbi aeglustub ka töö 

sooritamise kiirus. Hiljuti on välja vahetatud kõikidel töökohtadel arvutiekraanid 

suuremate vastu ning paigutatud vastavalt silmade kõrgusele.  
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Spordihoone välise ümbruse eest kantakse hoolt kogu aeg. Ohutuse tagamiseks on enne 

spordihalli pääsemist sissesõiduteele asetatud tõkkepuu, mis reguleerib liikluskorraldust 

spordihalli esisel alal ning väldib ohtliku olukorra tekkimist.  

 

 

3.5. Töökeskkonna riskianalüüs 

 

Töökohtadel ning spordi- ja aeroobikasaalis on riskide hindamiseks mõõdetud järgmised 

parameetrid: müra, valgustatus, õhutemperatuur, õhu suhteline niiskus, õhu liikumiskiirus, 

tolmu osakeste sisaldus õhus, O2 ja CO2. Töötajate riskide hindamise tabelis, mis asub 

lisas 9 on hinnatud spordihoones asuvaid töökohti ning toodud välja seal esinevad 

füüsikalised-, bioloogilised-, keemilised-, füsioloogilised- ja psühholoogilised ohutegurid. 

Spordi- ja aeroobikasaali riskide hindamise tabelis, mis asub lisas 10 on kirjeldatud seal 

esinevaid füüsikalisi-, bioloogilisi- ja keemilisi ohutegureid.  

Spordisaali kõikides piirkondades ja aeroobikasaalis hinnati keskmise riskitasemega õhu 

liikumiskiirust. Samades mõõtekohtades hinnati keskmise riskitasemega ka õhu kvaliteeti, 

CO2 sisaldus õhus on üle soovitusliku piirmäära ning O2 sisaldus on vähem, kui peaks 

olema. Suurenenud CO2 sisaldus vähendab kehalist aktiivsust ning vähene O2 sisaldus 

näitab, et saalides on hapnikuvaene sisekeskkond. Treeningruumides tuleks 

ventilatsioonisüsteem üle vaadata ning seadistada vastavalt soovituslikele piirväärtustele, 

see tagaks treeningkohtades parema sisekliima. Osades treeningpaikades on tegemist 

kukkumise ohuga. Jooksuringi kattev Mondo kummipõrand pole terves ulatuses tasane 

ning seda hinnati keskmise riskitasemega. Kuulitõukeala maandumismatil on terav plekiäär 

lahtine, millele komistades võib endale viga teha ning seda hinnati ka keskmise 

riskitasemega. Jooksuraja ja palliplatsi parketivaheline metallist ühenduskoht on osaliselt 

lahtine, mis on väga ohtlik seal treenivatele inimestele, kui ka tööd tegevatele saalitöötajale 

ning koristajale, kukkumise tagajärjel võib tekkida tõsine vigastus, mistõttu hinnati seda 

kõrge riskitasemega. 

Riskide hindamiseks vaadeldi ja tehti mõõdmised administraatori, juhataja, projektijuhi, 

saalitöötaja ja koristaja töökohal. Administraatori töökohal kõige suuremateks ohtudeks on 

vähene valgustatus ja kukkumise oht, neid hinnati keskmise riskitasemega. Administraatori 

töökohale tuleks lisada kohtvalgusti ning paigutada juhtmed liikumisteedest eemale. 



46 

Juhataja ja projektijuhi töökohal oli kõige suuremaks ohuks liiga suur õhu liikumiskiirus, 

millele määrati keskmine riskitase. Õhu liikumiskiiruse vähendamiseks tuleb kindlasti üle 

kontrollida ventilatsioonisüsteem ning vältida ruumi õhutamiseks uste avamist (juhataja 

kabinetis ka akende avamist), kuna liigne õhu liikumine istuva töö puhul võib tekitada 

külmetushaigusi ja viirushaigusi. Samuti võib tuuletõmbuse tagajärjel tekkida erinevaid 

närvijuurte põletikke (nimme-ristluu radikuliit või ka roietevaheline närvide põletik) [22]. 

Koristaja kasutab oma töös olmekemikaale, et nende kasutamine ei tekitaks töötajatele 

ohtu, tuleb töötajatele teha kemikaalide ohutusalane juhendamine, praegusel hetkel hinnati 

keemiliste ainete kokkupuudet keskmise riskitasemega. Koristajal kui ka saalitöötajal 

hinnati keskmise riskitasemega ka tööasendeid, kuna enamus töö käib siiski seistes ning 

toimub pidev kummardamine ning kükitamine. Saalitöötaja puhul on väga suureks ohuks 

raskuste käsitsi teisaldamine, mida hinnati keskmise riskitasemega, kuna töötaja peab üles 

panema ning platsilt ära vedama korvpallikorve, radadelt tõkkeid, kandma matte ja tegema 

ka muid parandustöid. Valede töövõtete vältimiseks tuleks saalitöötajale teha raskuste 

käsitsi teisaldamise kohta vastav koolitus. Kõikide töötajate kui ka külastajate jaoks on 

talvisel ajal suureks ohuks välisukse juures olev libe tee. 
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KOKKUVÕTE 

 

Uurimistöö eesmärgiks oli mõõta sisekliima parameetreid: mürataset, mikrokliimat 

(õhutemperatuur, õhu liikumiskiirus, õhu suhteline niiskus), valgustatust, õhu kvaliteeti 

(tolmu osakeste sisaldust, CO2, O2) ning võrrelda neid standardites etteantud piirnormidega 

ja uurida, milliseid ohutusnõudeid on spordihoones kasutatud. Eesmärgis tulenevalt on 

bakalaureusetöö tulemused, järelduse ja hinnangud järgmised: 

1. Uuring teostati spordihoones, mille sarnast teist Eestis ei ole. Spordihoones sisekliima 

ja tervisliku seisundi hindamiseks viidi läbi ankeetküsitlus, kus osales 35 külastajat ja 7 

töötajat. Lisaks ankeetküsitlusele teostati ka sisekliima mõõtmised (valgustatus, müra, 

õhu liikumiskiirus, õhutemperatuur, õhu suhteline niiskus, tolmu osakeste sisaldus, 

CO2, O2). 

2. Külastajate ankeedist selgus, et 71% on rahul seal oleva õhutemperatuuriga, mõnikord 

on aga tunda õhutemperatuuri kõikumisi ja 94% on rahul spordisaali valgustatusega. 

Treeningute läbiviimiseks on spordisaalis piisavalt ruumi, kuid aeroobikasaal on väike. 

Enamlevinumad probleemid vanuses 13-17 on põlvega seonduvad vigastused, mis 

segavad osalemist treeningus.  

3. Töötajatele koostatud ankeedist selgus, et 43% käivad spordisaalis treenimas. 

Õhutemperatuuri ja valgustatusega on kõik töötajad rahul. Vastanutest 57% puutuvad 

mõni kord kuus kokku nakkushaiguste levikuga, ülejäänud vähem. Hoones on 

paigaldatud nõuetekohaselt suitsuandurid ning tulekustutid, mille töökorrasolekut 

kontrollitakse regulaarselt. Personal on saanud esmaabialast väljaõpet ning hoones on 

esmaabivahendid, mille asukohta teavad kõik vastanutest. 

4. Mõõtetulemustest selgus, et müra ja tolmu osakeste sisaldus olid standardis kehtestatud 

piirnormide piires. CO2 ja O2 sisaldus spordihoones on statistiliselt oluliselt erinev 

piirnormist (p<0,001), va juhataja ja projektijuhi töökohal mõõdetud CO2 tase. 

Õhutemperatuur juhataja ja projektijuhi töökohal ületas oluliselt soovitulikke 

normvahemikke (p<0,001). Administraatori töökohal mõõdeti õhu liikumiskiiruseks 1 

m kõrguselt 0,162±0,041 m/s, juhataja töökohal 0,204±0,010 m/s ja projeketijuhi 

kabinetis 0,209±0,030 m/s, mis on statistilselt oluliselt üle piirnormi väärtuse 

(p<0,001). Projektijuhi töökohal on keskmine õhu suhteline niiskus 1 m kõrgusel 
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24,7±1,7%, mis on piirväärtusest statistiliselt olulise erinevusega (p<0,001). 

Administraatori töökoha keskmiseks valgustatuse tulemuseks mõõdeti 248±25 lx, mis 

on oluliselt madalam kui soovituslik valgustustihedus (p<0,001). 

5. Keskmise riskitasemega hinnati treeningruumide õhu kvaliteeti ja õhu liikumiskiirust. 

Suurenenud CO2 sisaldus vähendab kehalist aktiivsust ning vähene O2 sisaldus näitab, 

et saalides ja tööruumides on hapnikuvaene sisekeskkond. Palliplatsil on jooksuraja ja 

parketi ühenduskoht osaliselt lahtine, mis hinnati kõrge riskitasemega. Administraatori 

töökohal kõige suuremateks ohtudeks on vähene valgustatus ja kukkumise oht, neid 

hinnati keskmise riskitasemega. Juhataja ja projektijuhi töökohal oli kõige suuremaks 

ohuks liiga suur õhu liikumiskiirus, millele määrati keskmine riskitase. Koristajal 

hinnati keemiliste ainete kokkupuudet keskmise riskitasemega. Koristajal kui ka 

saalitöötajal hinnati keskmise riskitasemega tööasendeid, kuna enamus töö käib seistes 

ning toimub pidev kummardamine ning kükitamine. Saalitöötaja puhul on väga suureks 

ohuks raskuste käsitsi teisaldamine, seda hinnati keskmise riskitasemega. Kõikide 

töötajate kui ka külastajate jaoks on talvisel ajal suureks ohuks välisukse juures olev 

libe tee. 

 

Treeningruumides tuleks ventilatsioonisüsteem üle vaadata ning vajadusel seadistada 

vastavalt soovituslikele piirväärtustele, mis tagaks treeningkohtades parema sisekliima. 

Administraatori töökohale tuleks lisada kohtvalgusti ning paigutada juhtmed 

liikumisteedest eemale ning kinnitada laua alla vastavate vahenditega. Õhu liikumiskiiruse 

vähendamiseks tuleb töökohtadel kontrollida ventilatsioonisüsteem ning vältida ruumi 

õhutamisel uste avamist (juhataja kabinetis ka akende avamist), kuna liigne õhu liikumine 

istuva töö puhul võib tekitada külmetus- ja viirushaigusi. Koristaja kasutab oma töös 

olmekemikaale, et nende kasutamine ei tekitaks töötajatele ohtu, tuleb töötajatele teha 

kemikaalide ohutusalane juhendamine. Valede töövõtete vältimiseks tuleks saalitöötajale 

teha raskuste käsitsi teisaldamise kohta vastav koolitus. Treeningsaalis lahtine jooksuraja ja 

parketivaheline kinnituskoht tuleb esmajärjekorras välja vahetada. Kuulitõuke sektori 

juures paiknevale evakuatsioonipääsu uksele tuleks paigaldada toimiv uksetihend. Juhataja 

töökohal olev tool, tuleks ära parandada või välja vahetada. 
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SPORTS HALL INDOOR CLIMATE AND SAFETY REQUIREMENTS 
 

SUMMARY 

 

The purpose of the research was to measure indoor climate parameters: noise, 

microclimate (air temperature, air velocity, relative humidity), lightning, air quality (dust 

panicle content, CO2, O2), and to compare these to limits set out by standards. 

Furthermore, to study which safety measures have been used in the gymnasium. A 

common issue in sport facilities is that the indoor climate indicators do not respond to the 

limits set in standards.  

Surveys give an overview of sports hall indoor climate, safety and the health of surveyed 

based on subjective opinion of visitors and employees. The results were analysed and 

proportions reflected in percentages. The survey contains of 35 questions for the visitors 

and 45 questions for the employees. The survey directed at visitors includes a target group 

of people using the faculties at least 2-3 times per week, have done so in the given facility 

for at least 6 months, and are aged >13 years. Survey contains of 3 parts, which divide into 

further units. These concern: general information, indoor climate (noise, vibration, 

lighting, microclimate), injuries, health, fire safety, and first aid. 

In order to find out the gymnasium’s indoor climate the measurements were conducted on 

31 points in the gymnasium and 4 points in aerobics hall before and during training at the 

height of 1,5m. The following activities took place during training in the hall: floor 

hockey, where the whole court was in use; wrestling; high and long jump; running on both 

sprint track and speedway. Gymnasium’s overall capacity was 50-60 people. The activities 

taking place in the aerobics hall were aerobic sessions with 15 participants. Measuring 

indoor climate was also undertaken in the administrator, project leader and manager’s 

work post. The t-test was used to compare the results from the measurement positions with 

the standard limits and between one another, and the statistically important differences 

were brought out. 

European Agency for Safety and Health Work risk assessment matrix was used for the risk 

assessment. 
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The visitors survey revealed that 71% are satisfied with the surrounding air temperature, at 

times however the fluctuation of the temperature is evident, and 94% are satisfied the 

lighting of gymnasium. According to the survey 17 adolescence in the age of 13-17 

experienced muscle alignments. Most common problems at that age are knee related 

injuries, which hinder participation in training.  

Seven out of ten employees participated in the survey. Employees exercise their work 

responsibilities in the gymnasium 40 hours per week. That excludes manager and project 

leader who are on the move more often due to organising events. Their working time is 

about 30 hours per week. Personnel has undergone first aid course and the building 

contains first aid equipment which location is known for all respondents.  

Measuring results revealed that the noise and the content of dust particles were within the 

norms established in the standards. CO2 and O2 content in the gymnasium were 

significantly over the limits, except the CO2 measured in the working posts. Air 

temperature surpassed the norms significantly in the manager’s and project leader’s work 

posts. The air velocity at the work post of administrator was measured as 0,162±0,041 m/s 

at the height of 1m, 0,204±0,010 m/s at the manager’s post and 0,209±0,030 m/s in the 

project leader’s office, which is and statistically excessively over the limits. The average 

relative humidity at the height of 1m at the project leader’s work post 24,7±1,7%, which 

differentiates from the norms significantly. The average lighting was 248±25 lx at the 

administrator’s work post, which is significantly lower than recommended illuminance.  

The ventilation system of the gymnasium should be examined and adjusted to the 

recommended limits if necessary in order to guarantee a better indoors climate in training 

areas. Spotlights should be added to the administrators work post. The ventilation systems 

should be checked and opening of doors when airing the rooms should be avoided to 

reduce the velocity of air. The connection point of ball court and tartan should be fully 

exchanged. Measuring the air quality should be repeated during different seasons in order 

to achieve more accurate data. 
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Lisa 1. Mõõturite andmed 

Mõõtur Mõõtepiirkond Mõõteviga 

Müramõõtur  

Müralogger 

(DVM173SD) [38] 

 

30...130 dB(A) 

 

+/-1,4 dB 

Hapnik (FYA 600 O2) [39] 0...100% 1% 

Süsinikdioksiid (FYA 600 CO2) 

[39] 

0...2,5% 2% 

Valgustatus (FLA 623-VL) [39] 0...26000 lx 1% 

Õhu suhteline niiskus (Almemo 

D6) [39] 

Temp 

Niiskus 

 

-20...+80 
o
C 

5...98% 

 

0,2 
o
C 

+/-1,8% 

Õhu liikumiskiirus (FVA935-

TH5Kx) [39] 

Temp 

Õhu liikumiskiirus 

 

-20...+70 
o
C 

0...20 m/s 

 

0,2
o
C 

+/-0,2 m/s 

Aerosool-spektromeeter Grimm 

1.108 [40] 

1…100,000 µg/m3 +/-2% 

TermokaameraFluke Ti30 [41] -10...250 
o
C +/-2 

o
C 
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Lisa 2. Külastajate küsitlusankeet 

Lugupeetud spordihoone külastaja! Kuupäev:  

   päev  kuu       aasta 

Olen Kertu Kattai, Eesti Maaülikooli bakalaureuseõppe tudeng ja ma teen oma lõputöö 

teemal „Spordihoone sisekliima ja ohutusnõuded“.  Uurimustöö eesmärgiks on mõõta 

sisekliima parameetreid ja uurida, milliseid ohutusnõudeid on spordihoones kasutatud, et 

välja selgitada probleeme, millele parendusettepanekuid teha.  

Küsimustikule vastamisel märkige palun rist või linnuke sobiva vastuse variandi juurde ja 

vastamine on anonüümne ning vabatahtlik. Vastused kogub kokku uurija ja tulemused 

analüüsitakse grupi tasemel.  

Küsimuste korral saate pöörduda uurija poole aadressil kertu.kattai@student.emu.ee     

 

Esimene osa: Üldandmed 

1. Sugu Mees Naine  

2. Vanus : ________ a. 

3. Treeningute tegemise staaž ____________ aastat/____________kuud 

4. Kaua üks treening kestab keskmiselt? _______________ minutit 

5. Mitu korda nädalas spordihoonet külastate?  

1 kord 2-3 korda 4-5 korda   rohkem kui 5 korda 

 

Teine osa: Keskkond 

Müra 

6. Kas spordihoones on müra? Ei  Jah 

Kui jah, siis: 

7. Missugune on müra iseloom? Pidev ühtlane Katkendlik Pidev ebaühtlane  

8. Kuidas hindate müra tugevust? Tugev Keskmine Nõrk 

 

Vibratsioon 

9. Kas tunnete spordihoones vibratsiooni? Ei  Jah  

Kui jah, siis millist? Üldist  Kätele Jalgadele 

Valgustatus 

10. Kas Te olete rahul spordihoone valgustatusega?  Ei  Jah 

Kui ei, siis palun täpsustage, mis häirib. 

Häiriv tegur Kus ruumis?  

(treeningsaal, jõusaal, 

aeroobikasaal) 

Kui sageli häirib? 

Häirib 

pidevalt 

Pool 

tööajast 

Häirib 

vähe 

11.  Liiga ere   

12.  Liiga hämar     

13.  Ebaühtlane 

valguse jaotus   

 
 

14.  Värelev valgus   

15.  Muu _________   
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Mikrokliima 

16. Kas Te olete rahul spordihoone õhutemperatuuriga? Ei  Jah 

Kui ei, siis palun täpsustage, mis häirib. 

Häiriv tegur Kas häirib? 

Pidevalt Mõnikord Vähe 

17. Liiga soe    

18. Liiga külm    

19. Temperatuuri suured 

kõikumised 

   

20.  Kas spordihoones esineb häirivat tuuletõmbust?   Pidevalt  Mõnikord  Ei   

21.  Kas Te olete rahul õhu kvaliteediga spordihoones?  Ei  Jah 

Kui esineb häirivaid omadusi, siis palun täpsustage. 

Häiriv tegur Missuguses ruumis? 

(treeningsaal, jõusaal, 

aeroobikasaal) 

Kas häirib? 

Pidevalt Mõnikord Vähe 

22. Umbne         

23. Liiga 

niiske 

    

24. Kuiv õhk     

25. Halvad 

lõhnad 

    

26. Tolmune     

27. Muu     

Traumade oht 

28. Kas spordihoones on põrand Teile ohtlik? Ei  Jah 

Kui jah, siis täpsustage kuidas. 

Põranda olukord Missuguses ruumis? (treeningsaal, jõusaal, 

aeroobikasaal) 

29. Põrutab jalgu   

30. Libe   

31. Muu   

32. Kas Teil on treeninguks piisavalt ruumi? Ei  Jah 

Kui ei, siis palun täpsustage millise tegevuse juures 

_________________________________ 

33. Kas olete saanud traumasid antud spordihoones? Ei  Jah 

Kui jah, siis millega 

seoses?____________________________________________________ 

 

Kolmas osa: Teie tervisest üldisemalt 

Viimase aasta jooksul 

34. Kas Teil on esinenud liiges- või lihasvigastusi?   Ei  Jah 

      Kui jah, siis kui sageli?    _____ korda 
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35. Kui mitmel päeval viimase 12 kuu jooksul on järgnev põhjus takistanud Teid 

treeningusse minemast? 

      a) seljaprobleemid 

      0 päeva        1-5 päeval  6-30 päeval  Enam kui 30 päeval  

      b) kaelaprobleemid 

      0 päeva        1-5 päeval  6-30 päeval  Enam kui 30 päeval  

      c) õlaprobleemid 

      0 päeva        1-5 päeval  6-30 päeval  Enam kui 30 päeval  

      d) küünarliigese probleemid 

      0 päeva        1-5 päeval  6-30 päeval  Enam kui 30 päeval  

      e) randmeprobleemid 

      0 päeva        1-5 päeval  6-30 päeval  Enam kui 30 päeval  

      f) käelabaprobleemid 

      0 päeva        1-5 päeval  6-30 päeval  Enam kui 30 päeval  

      g) põlveprobleemid 

      0 päeva        1-5 päeval  6-30 päeval  Enam kui 30 päeval  

      h) muu haigus 

      0 päeva        1-5 päeval        6-30 päeval             Enam kui 30 päeval  

Kas olete tundnud viimase 7 päeva jooksul järgmist? 

 Mitte 

kunagi 

1-2 korda 

nädalas 

3-4 korda 

nädalas 

Korra iga 

päev 

Mitu korda 

päevas 

Väsimus      

Kuulmislangus      

Hingamisteede 

ärritus 
     

Nahaärritus      

Peapööritus      

Iiveldus      

Õhupuuduse tunne      

Lihaste nõrkus      

 

 

 

Aitäh vastamast!  
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Lisa 3. Töötajate küsitlusankeet 

Lugupeetud spordihoone töötaja!  Kuupäev:  

päev  kuu     aasta 

Olen Kertu Kattai, Eesti Maaülikooli bakalaureuseõppe tudeng ja ma teen oma lõputöö 

teemal „Spordihoone sisekliima ja ohutusnõuded“.  Uurimustöö eesmärgiks on mõõta 

sisekliima parameetreid ja uurida, milliseid ohutusnõudeid on spordihoones kasutatud, et 

välja selgitada probleeme, millele parendusettepanekuid teha.  

Küsimustikule vastamisel märkige palun rist või linnuke sobiva vastuse variandi juurde ja 

vastamine on anonüümne ning vabatahtlik. Vastused kogub kokku uurija ja tulemused 

analüüsitakse grupi tasemel.  

Küsimuste korral saate pöörduda uurija poole aadressil  kertu.kattai@student.emu.ee 

 

 

Esimene osa: Üldandmed 

 

1. Sugu Mees Naine  

2. Vanus : ________ a. 

3. Spordihoones töötamise staaž __________ aastat/__________kuud (kui alla 1 aasta) 

4. Mitu tundi nädalas teete tööd spordihoones? ____________tundi 

5. Kas teete mõnda lisatööd? Ei  Jah 

6. Kas teete ise trenni spordihoones? Ei  Jah 

 

Teine osa: Keskkond 

 

Müra 

7. Kas spordihoones on müra? Ei  Jah 

8. Kui jah, siis: 

9. Missugune on müra iseloom? Pidev ühtlane Katkendlik Pidev ebaühtlane  

10. Kuidas hindate müra tugevust? Tugev Keskmine Nõrk 

 

Vibratsioon 

11. Kas tunnete spordihoones vibratsiooni? Ei  Jah  

Kui jah, siis millist? Üldist  Kätele Jalgadele 

 

Valgustatus 

12. Kas Te olete rahul spordihoone valgustatusega?  Ei  Jah 

Kui ei, siis palun täpsustage, mis häirib. 

Häiriv tegur Kus ruumis?  

(treeningsaal, jõusaal, 

garderoob) 

Kui sageli häirib? 

Häirib 

pidevalt 

Pool 

tööajast 

Häirib vähe 

13. Liiga ere   

14. Liiga hämar     

15. Ebaühtlane valguse 

jaotus   

 
 

16. Värelev valgus   

17. Muu    

 

Mikrokliima 

18. Kas Te olete rahul spordihoone õhutemperatuuriga? Ei  Jah 
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Kui ei, siis palun täpsustage, mis häirib. 

Häiriv tegur Kas häirib? 

Pidevalt Mõnikord Vähe 

19. Liiga soe    

20. Liiga külm    

21. Temperatuuri 

suured kõikumised 

   

22. Kas spordihoones esineb häirivat tuuletõmbust?   Pidevalt  Mõnikord  Ei   

23. Kas Te olete rahul õhu kvaliteediga spordihoones?  Ei  Jah 

Kui esineb häirivaid omadusi, siis palun täpsustage. 

Häiriv tegur Missuguses ruumis? 

(treeningsaal, 

jõusaal, garderoob) 

Kas häirib? 

Pidevalt Mõnikord Vähe 

24. Umbne         

25. Liiga niiske     

26. Kuiv õhk     

27. Halvad 

lõhnad 

    

28. Tolmune     

29. Muu_______     

 

Nakkusoht 

30. Kas te puutute oma töökohas kokku nakkusohuga? Ei  Jah 

Kui jah, siis kui sageli Te puutute kokku nakkusohuga?  

 iga päev           mõni kord nädalas          mõni kord kuus       harvem 

 

31. Kas Teil on esinenud juhuslikke traumasid töövahendite kasutusest tulenevalt?  

Ei   Jah: millisel viisil? torked   lõiked   muu__________________ 

32. Kui jah, siis kas Te olete neid registreerinud? Ei  Jah 

 

Tuleoht 

33. Kas Teie töökohas on olemas suitsuandurid? Ei  Jah 

34. Kas Teie töökohas on olemas tulekustutid?    Ei  Jah 

35. Kas Teie töökohas on olemas skeem õnnetusohu korral käitumiseks? Ei  Jah  

36. Kas Teile on tehtud väljaõpet avariiolukorras tegutsemiseks? Ei  Jah 

 

Esmaabi 

37. Kas Teie töökohas on olemas esmaabivahendid? Ei  Jah 

38. Kas nende asukoht on Teile teada? Ei  Jah 

39. Kas Teie töökohas on olemas esmaabi andmise eest vastutav isik? Ei  Jah 

40. Kas Teie olete saanud esmaabialast väljaõpet? Ei  Jah 

Kui jah, kas olete valmis õnnetusjuhtumi korral abi andma? Ei  Jah 

 

Traumade oht 

41. Kas spordihoones on põrand Teile ohtlik? Ei  Jah 

42. Kas Teil on töötamiseks piisavalt ruumi? Ei  Jah 

Kui ei, siis palun täpsustage millise tegevuse juures ______________________________ 

43. Kas olete saanud traumasid tööd tehes? Ei  Jah 
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Lisa 3 järg 

Kui jah, siis millega seoses?_________________________________________________ 

Kolmas osa: Teie tervisest üldisemalt 

 

Viimase aasta jooksul 

44. Kas Teil on esinenud liiges- või lihasvigastusi?   Ei  Jah 

      Kui jah, siis kui sageli?    _____ korda 

45. Kui mitmel päeval viimase12 kuu jooksul on järgnevad põhjused takistanud Teid 

tööle minemast? 

      a) selja-, kaela-, õla-, küünarliigese-, randme-, käelaba- või põlveprobleemid 

      0 päeva        1-5 päeval  6-30 päeval  Enam kui 30 päeval  

      b) muu haigus 

      0 päeva  1-5 päeval   6-30 päeval  Enam kui 30 päeval  

Kas olete tundnud viimase 7 päeva jooksul järgmist? 

 Mitte 

kunagi 

1-2 korda 

nädalas 

3-4 korda 

nädalas 

Korra iga 

päev 

Mitu korda 

päevas 

Väsimus      

Kuulmislangus      

Hingamisteede 

ärritus 
     

Nahaärritus      

Peapööritus      

Iiveldus      

Õhupuuduse tunne      

Lihaste nõrkus      

 

 

 

Aitäh vastamast! 

 

 



Lisa 4. Mõõtetulemused spordisaalis treeningute ajal 

Mõõtepunktid 

 

Õhutem-

peratuur 

°C 

CO2 

ppm 

Valgus-

tihedus 

lx 

O2 

% 

 

Õhu 

suhteline 

niiskus 

% 

 

Õhu  

liikumis-

kiirus 

m/s 

Müra 

dB(A) 

Tolm 

µg/m
3
 

PM1 PM2,5 PM10 

A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Jooksuring 

1. x ± SD 20,6±0,0 1149±24 14±1 18,40±0,00 39,2±0,1 0,140±0,024 63,1±5,1 0,9±0,6 1,9±0,1 7,8±1,3 

2. x ± SD 20,5±0,0 1149±23 49±3 18,40±0,01 39,4±0,1 0,173±0,059 68,1±3,1 1,6±0,1 1,9±0,3 5,7±0,5 

3. x ± SD 20,4±0,0 1138±5 458±23 18,40±0,01 40,1±0,1 0,174±0,066 67,7±4,1 1,5±0,0 1,9±0,0 5,4±0,4 

4.  x ± SD 20,4±0,0 1150±13 488±21 18,40±0,01 39,9±0,2 0,170±0,081 67,3±4,3 1,6±0,1 2,1±0,5 6,4±1,0 

5. x ± SD 20,5±0,0 1192±24 559±2 18,40±0,01 39,5±0,1 0,135±0,015 69,8±2,2 1,6±0,1 1,9±0,1 8,2±1,3 

6. x ± SD 20,5±0,0 1174±32 1094±19 18,39±0,02 39,7±0,4 0,182±0,073 69,3±3,1 2,2±0,8 1,8±0,4 12,2±3,5 

7. x ± SD 20,5±0,0 1153±16 681±0 18,40±0,00 39,2±0,1 0,136±0,027 62,8±3,3 1,9±0,4 2,2±0,3 8,5±1,4 

8. x ± SD 20,5±0,0 1157±13 931±63 18,40±0,02 39,4±0,4 0,186±0,102 62,6±3,5 1,8±0,1 2,2±0,1 10,5±1,9 

9. x ± SD 20,5±0,0 1129±7 700±207 18,40±0,01 39,6±0,5 0,232±0,109 65,8±3,9 1,7±0,1 2,1±0,3 7,0±0,2 

10. x ± SD 20,3±0,0 1145±17 388±51 18,40±0,00 39,3±0,4 0,149±0,029 68,7±1,5 1,7±0,1 2,2±0,4 7,0±0,4 

11. x ± SD 20,6±0,0 1136±12 501±95 18,42±0,01 38,8±0,3 0,190±0,102 62,4±3,0 1,6±0,0 1,9±0,1 5,1±0,6 

12. x ± SD 20,7±0,0 1119±11 590±15 18,42±0,00 38,6±0,1 0,202±0,094 66,0±3,6 1,3±0,3 2,4±0,6 8,0±0,9 

Mõõtepunktide kogu 
x ± SD 

20,5±0,1 1149±26 538±306 18,40±0,01 39,4±0,5 0,172±0,075 66,1±4,3 1,6±0,4 2,0±0,3 7,6±2,3 

Palliplats 

13. x ± SD 21,0±0,0 1161±16 580±11 18,41±0,02 38,9±0,2 0,160±0,044 66,4±4,3 1,6±0,1 2,4±0,4 7,1±0,5 

14. x ± SD 21,1±0,0 1252±26 560±3 18,39±0,01 39,2±0,3 0,142±0,046 66,6±4,4 1,6±0,1 1,9±0,0 10,4±1,8 

15. x ± SD 21,0±0,0 1241±24 516±1 18,35±0,01 40,8±0,4 0,132±0,015 62,6±4,1 1,3±0,2 3,1±0,5 8,8±0,4 

16. x ± SD 21,0±0,0 1284±46 708±18 18,34±0,02 40,2±0,4 0,134±0,023 70,8±4,1 1,0±0,1 2,0±0,1 8,1±0,9 

17. x ± SD 21,1±0,1 1579±70 754±8 18,35±0,02 41,1±0,4 0,147±0,041 70,9±3,5 1,0±0,3 2,1±0,6 11,2±2,9 

18. x ± SD 20,8±0,1 1178±6 799±15 18,40±0,02 39,9±0,5 0,246±0,190 68,0±2,5 1,0±0,1 2,1±0,1 8,8±1,0 
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Lisa 4 järg          

A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

19. x ± SD 20,6±0,1 1176±11 740±31 18,41±0,01 39,7±0,3 0,140±0,029 66,2±3,3 1,0±0,2 2,3±0,3 11,8±0,9 

20. x ± SD 21,3±0,0 1427±28 837±12 18,34±0,02 40,5±0,8 0,139±0,042 69,9±4,1 0,8±0,1 2,6±0,1 8,8±1,3 

21. x ± SD 21,0±0,0 1359±19 698±2 18,33±0,02 40,9±0,5 0,123±0,003 72,0±6,8 0,9±0,1 2,0±0,1 7,8±1,3 

22. x ± SD 21,0±0,0 1308±15 633±2 18,34±0,01 40,4±0,1 0,142±0,043 68,0±3,9 1,0±0,1 1,9±0,1 8,2±1,1 

23. x ± SD 20,2±0,0 1283±44 777±1 18,39±0,02 41,0±0,9 0,122±0,006 70,7±4,5 0,8±0,1 2,0±0,2 10,8±0,9 

24. x ± SD 20,4±0,0 1224±27 742±29 18,40±0,01 40,0±0,3 0,133±0,021 69,6±2,8 1,0±0,1 2,1±0,6 5,9±0,6 

Mõõtepunktide kogu 
x ± SD 

20,9±0,3 1289±119 695±98 18,37±0,03 40,2±0,8 0,147±0,068 68,5±4,5 1,1±0,3 2,2±0,4 9,0±2,0 

Maadlusring 

25. x ± SD 20,1±0,0 1289±41 674±63 18,35±0,03 43,1±1,6 0,162±0,036 68,1±6,2 1,1±0,4 2,1±0,3 6,8±1,0 

Sprindisirge 

26. x ± SD 20,2±0,0 1228±21 704±47 18,35±0,04 41,9±0,7 0,152±0,031 68,5±4,1 1,3±0,1 2,3±0,2 5,0±0,6 

27. x ± SD 20,2±0,0 1231±18 726±24 18,36±0,02 41,6±0,4 0,152±0,039 68,2±4,4 0,9±0,1 1,9±0,1 4,9±0,4 

28. x ± SD 20,3±0,0 1287±22 723±85 18,36±0,03 41,6±0,6 0,158±0,045 68,2±3,1 1,4±0,1 2,7±0,3 9,9±0,9 

29. x ± SD 20,3±0,0 1239±41 640±70 18,36±0,02 41,0±0,4 0,140±0,024 67,2±3,8 1,1±0,2 2,2±0,4 10,0±1,6 

Mõõtepunktide kogu 
x ± SD 

20,2±0,1 1246±35 698±69 18,36±0,03 41,5±0,6 0,151±0,035 68,0±3,5 1,1±0,2 2,2±0,4 7,4±2,8 

Kõrgushüppe ala 

30. x ± SD 20,4±0,0 1138±6 458±23 18,40±0,01 39,4±0,1 0,126±0,010 63,1±4,6 1,3±0,3 1,9±0,1 6,3±1,3 

Kuulitõukering 

31. x ± SD 20,5±0,0 1157±13 949±10 18,40±0,02 39,4±0,3 0,142±0,025 64,4±2,8 1,8±0,1 2,2±0,1 8,7±0,1 
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Lisa 5. Mõõtetulemused spordisaalis enne treeninguid 

Mõõtepunktid 

 

Õhuemperatuur 

°C 

CO2 

ppm 

O2 

% 

 

Õhu 

suhteline 

niiskus 

% 

Õhu 

liikumis-

kiirus  

m/s 

Müra 

dB(A) 

Tolm 

µg/m
3
 

 

PM1 PM2,5 PM10 

A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Jooksuring 

1. x ± SD 17,9±0,0 774±20 18,69±0,02 33,8±0,5 0,130±0,014 46,9±4,3 0,8±0,1 1,1±0,1 7,7±3,0 

2. x ± SD 18,0±0,0 781±5 18,70±0,01 33,2±0,2 0,131±0,013 48,7±3,4 0,7±0,0 1,0±0,1 4,9±0,1 

3. x ± SD 18,1±0,0 779±14 18,70±0,01 33,3±0,4 0,134±0,024 40,8±3,4 0,8±0,0 1,1±0,0 3,5±1,1 

4. x ± SD 18,1±0,0 808±8 18,70±0,00 33,1±0,2 0,125±0,012 42,0 ±3,7 0,7±0,0 1,1±0,2 6,0±0,9 

5. x ± SD 18,3±0,0 773±5 18,70±0,00 32,8±0,1 0,121±0,003 47,5±5,3 0,8±0,1 1,1±0,1 7,5±1,6 

6. x ± SD 18,3±0,0 780±0 18,70±0,01 32,8±0,1 0,121±0,004 52,0±5,7 0,8±0,0 1,0±0,1 5,2±1,3 

7. x ± SD 18,3±0,0 795±11 18,69±0,01 32,9±0,2 0,133±0,024 52,7±4,7 0,7±0,0 1,2±0,1 6,6±2,3 

8. x ± SD 17,9±0,0 809±7 18,68±0,02 33,7±0,3 0,123±0,007 49,5±6,2 0,8±0,1 1,2±0,4 6,6±2,6 

9. x ± SD 17,9±0,0 817±14 18,69±0,02 33,9±0,4 0,131±0,016 50,4±4,3 0,7±0,0 1,1±0,1 5,1±1,1 

10. x ± SD 18,0±0,0 791±8 18,70±0,00 33,3±0,2 0,140±0,022 52,4±5,5 0,8±0,1 1,1±0,1 4,2±1,6 

11. x ± SD 18,0±0,0 780±0 18,70±0,00 33,2±0,1 0,125±0,013 50,7±4,8 0,8±0,1 1,1±0,1 3,1±1,4 

12. x ± SD 18,1±0,0 782±6 18,70±0,00 33,3±0,2 0,131±0,034 56,0±3,8 0,7±0,0 1,0±0,0 2,8±0,1 

Mõõtepunktide kogu 
x ± SD 

18,1±0,1 789±17 18,70±0,01 33,3±04 0,129±0,018 49,1±6,2 0,7±0,1 1,1±0,1 5,2±2,0 

Palliplats 

13. x ± SD 18,3±0,0 787±8 18,70±0,02 32,8±0,2 0,134±0,023 44,0±5,6 0,7±0,0 1,2±0,5 3,4±1,0 

14. x ± SD 18,3±0,0 787±7 18,70±0,00 32,9±0,1 0,127±0,007 43,4±3,5 0,8±0,1 1,4±0,2 9,3±1,9 

15. x ± SD 18,2±0,0 787±8 18,70±0,00 33,1±0,2 0,140±0,023 44,1±3,8 0,8±0,0 2,4±0,4 8,1±0,8 

16. x ± SD 18,4±0,0 813±12 18,70±0,01 32,9±0,2 0,134±0,018 53,3±4,1 0,8±0,1 1,1±0,3 3,8±0,7 

17. x ± SD 18,4±0,0 787±8 18,69±0,02 32,9±0,2 0,134±0,023 50,2±4,8 0,7±0,0 1,0±0,1 6,5±1,8 

18. x ± SD 18,3±0,0 781±5 18,70±0,01 32,7±0,1 0,131±0,018 43,7±4,0 0,7±0,0 1,0±0,1 3,8±0,9 
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A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

19. x ± SD 18,4±0,0 827±33 18,67±0,03 33,1±0,7 0,124±0,007 49,4±4,6 0,7±0,1 1,1±0,1 7,2±2,3 

20. x ± SD 18,4±0,0 824±16 18,70±0,01 32,8±0,2 0,130±0,017 50,2±3,8 0,7±0,1 1,2±0,0 5,1±1,1 

21. x ± SD 18,4±0,0 801±7 18,70±0,01 32,9±0,2 0,139±0,020 53,8±4,5 0,7±0,0 1,0±0,2 5,7±4,0 

22. x ± SD 18,3±0,0 778±4 18,68±0,00 32,8±0,1 0,142±0,044 52,6±3,1 0,7±0,1 1,3±0,0 6,2±0,5 

23. x ± SD 18,3±0,0 791±8 18,69±0,01 32,6±0,1 0,121±0,002 53,3±3,6 0,7±0,0 1,2±0,2 8,8±0,1 

24. x ± SD 18,4±0,0 821±12 18,69±0,01 32,8±0,2 0,135±0,028 54,1±5,0 0,7±0,1 1,0±0,1 6,5±3,3 

Mõõtepunktide kogu 
x ± SD 

18,3±0,1 799±21 18,69 ±0,02 32,9±0,3 0,133±0,022 49,3±5,8 0,7±0,1 1,2±0,4 6,2±2,3 

Maadlusring 

25. x ± SD 18,2±0,0 790±6 18,68±0,01 33,1±0,1 0,127±0,015 50,5±6,1 0,7±0,1 1,1±0,2 6,2±2,4 

Sprindisirge 

26. x ± SD 18,1±0,0 778±5 18,69±0,01 33,1±0,1 0,125±0,008 41,1±4,3 0,6±0,1 1,0±0,3 4,5±0,4 

27. x ± SD 18,1±0,0 777±8 18,68±0,00 33,3±0,1 0,125±0,011 50,8±5,1 0,7±0,1 0,8±0,1 2,8±1,0 

28. x ± SD 18,1±0,0 795±14 18,68±0,01 33,5±0,2 0,134±0,014 51,5±4,5 0,7±0,0 1,0±0,0 2,6±0,4 

29. x ± SD 18,0±0,0 812±12 18,68±0,01 33,5±0,1 0,128±0,006 50,9±4,8 0,7±0,1 1,1±0,0 9,6±1,1 

Mõõtepunktide kogu 
x ± SD 

18,1±0,1 790±18 18,68±0,01 33,3±0,2 0,128±0,011 48,6±6,2 0,7±0,1 1,0±0,2 4,9±3,1 

Kõrgushüppe ala 

30. x ± SD 18,0±0,0 776±5 18,70±0,01 33,2±0,2 0,126±0,009 42,1±3,1 0,8±0,1 1,1±0,0 5,4±1,9 

Kuulitõukering 

31. x ± SD 18,3±0,0 795±11 18,69±0,01 32,9±0,2 0,133±0,024 45,9±3,3 0,7±0,0 1,1±0,1 6,0±0,1 
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Lisa 6. Aeroobikasaali mõõtetulemused enne treeningut ja treeningu ajal 

Mõõtepunktid 

 

Õhutem-

pertuur 

°C 

CO2 

ppm 

Valgus-

tihedus 

lx 

O2 

% 

 

Õhu suhteline 

niiskus 

% 

 

Õhu liikumis-

kiirus  

m/s 

Müra 

dB(A) 

Tolm 

µg/m
3
 

PM1 PM2,5 PM10 

Enne treeningut aeroobikasaal 

1. x ± SD 20,3±0,0 634±5 - 18,44±0,00 33,8±0,1 0,129±0,024 47,7±4,6 0,6±0,0 1,0±0,0 2,4±0,3 

2. x ± SD 20,2±0,0 631±3 - 18,44±0,00 34,1±0,1 0,126±0,018 48,4±5,3 0,7±0,1 1,0±0,1 7,5±0,8 

3. x ± SD 20,0±0,0 623±5 - 18,46±0,00 34,1±0,1 0,128±0,014 48,1±4,5 0,6±0,0 1,0±0,2 5,2±3,7 

4. x ± SD 20,2±0,0 631±3 - 18,44±0,00 34,1±0,1 0,126±0,018 44,9±3,4 0,6±0,0 0,8±0,0 1,8±1,2 

Mõõtepunktide 

kogu 
x ± SD 

20,1±0,1 631±7 - 18,44±0,01 34,1±0,3 0,126±0,012 47,3±4,3 0,6±0,0 0,9±0,1 4,2±2,9 

Treeningu ajal aeroobikasaal 

1. x ± SD 20,4±0,0 999±7 799±0 18,36±0,02 41,0±1,3 0,137±0,022 74,2±2,1 2,6±0,1 3,0±0,1 7,3±0,1 

2. x ± SD 20,4±0,0 1179±36 734±2 18,35±0,02 40,7±0,3 0,169±0,077 76,8±1,8 2,7±0,2 3,5±0,6 13,6±2,6 

3. x ± SD 20,5±0,0 1178±162 491±9 18,33±0,02 44,2±1,3 0,152±0,043 74,8±1,7 2,5±0,0 3,0±0,1 12,1±0,4 

4. x ± SD 20,5±0,0 1105±22 595±2 18,37±0,02 39,9±0,3 0,130±0,013 76,1±1,7 2,2±0,1 2,4±0,4 6,9±2,2 

Mõõtepunktide 

kogu 
x ± SD 

20,5±0,0 1115±110 655±121 18,35±0,03 41,4±1,9 0,147±0,047 75,5±2,1 2,5±0,2 2,9±0,5 9,9±3,4 
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Lisa 7. Mõõtetulemused administraatori-, juhataja ja projektijuhi töökohal 

Mõõtekõrgus 

m 

Õhu 

liikumis-

kiirus  

m/s 

Õhu 

suhteline 

niiskus  

% 

Õhutempera-

tuur 

 °C 

Valgus-

tihedus 

lx 

CO2 

ppm 

O2 

% 

Müra 

dB(A) 

Tolm 

µg/m
3
 

PM1 PM2,5 PM10 

Administraatori töökoht 

0,1  x ± SD 0,050±0,014 27,2±1,5 21,7±0,2 60±12 973±99 18,52±0,06 51,8±5,5 2,7±0,1 3,0±0,2 6,7±0,9 

1     x ± SD 0,162±0,041 32,9±2,4 20,6±0,4 248±25 1087±95 18,75±0,09 51,3±5,6 2,8±0,2 3,1±0,3 4,3±0,3 

1,5  x ± SD 0,158±0,032 

 

29,5±0,6 19,3±0,3 256±12 726±12 18,86±0,03 51,4±2,3 3,1±0,2 3,5±0,3 5,1±1,0 

Mõõtekõrguste kogu 

x ± SD 

0,124±0,061 29,9±2,9 20,6±1,5 188±91 929±171 18,71±0,16 51,5±4,6 2,9±0,2 3,2±0,3 5,4±1,3 

Juhataja töökoht 

0,1  x ± SD 0,096±0,011 22,6±0,1 23,7±0,0 435±9 737±18 18,35±0,01 46,6±4,1 4,6±0,1 5,5±0,6 9,2±0,6 

1     x ± SD 0,204±0,010 27,3±1,9 23,4±0,0 651±52 848±34 18,28±0,03 49,8±5,8 4,4±0,1 5,9±0,3 13,3±0,6 

Mõõtekõrguste kogu 
x ± SD 

0,150±0,056 25,0±2,7 23,6±0,1 543±116 793±63 18,32±0,05 48,2±5,2 4,5±0,1 5,7±0,4 11,3±2,4 

Projektijuhi töökoht 

0,1  x ± SD 0,093±0,007 22,9±0,7 23,8±0,0 496±7 848±30 18,37±0,01 49,5±5,0 4,5±0,0 6,5±1,1 14,6±1,9 

1     x ± SD 0,209±0,030 24,7±1,7 23,7±0,0 633±92 976±63 18,34±0,09 48,7±6,3 4,5±0,1 5,4±0,5 10,4±0,2 

Mõõtekõrguste kogu 
x ± SD 

0,151±0,063 23,8±1,5 23,7±0,0 565±95 912±81 18,36±0,06 49,1±5,6 4,5±0,0 5,9±1,0 12,5±2,7 
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Lisa 8. Koristaja tööks kasutatavad puhatusvahendid  

Vahendi nimi Kasutusala Aine sisaldus Ohud Kaitsemeetmed 

Mikro-Quat 

Extra 

Üldpuhastustööd ja 

maadlusmati 

puhastusvahend 

7-10% bensalkooniumkloriid 

1-3% rasvalkoholide etoksülaat 

0,1-1% didetsüüldimetüülammoo-

niumkloriid 

Kahjulik hingamisteedele, 

tekitab silmade ja naha põletust. 

Kahjulik allaneelamisel ning on 

tuleohtlik. 

 

Vältida silma, naha ja riietele 

sattumist, kasutada kaitsekindaid 

vajadusel ka kaitseprille. Vältida 

aurude sissehingamist. Hoida 

eemal, kuumusest, sädemetest ja 

leekidest. Kasutada korralikku 

ventilatsioon. Pesta käed pärast 

kasutamist. 

Kristalin Classic Hügieeniruumide 

pindade ja 

sisustuse 

igapäevaseks 

puhastamiseks 

3-5% alküüleetersulfaat 

1-2,5% naatriumsulfaat 

Ärritab nahka ja silmi, võib 

tekitada tõsiseid kahjustusi 

silma sattumisel. 

Vältida nahale ja silma sattumist. 

Kasutada pikki riideid ning 

kaitsekindaid. Liigse ärrituse korral 

ka kaitseprille. 

Langu Plovimo 

Skystis 

Klaasipesuvedelik Metool Tuleohtlik vedelik ja aur. 

Allaneelamisel, nahale 

sattumisel ja sissehingamisel 

mürgine. 

Allaneelamisel võtta ühendust 

mürgitusteabekeskusegavõi arstiga,  

nahale sattumise korral loputada 

veega ning võtta kõik saastunud 

rõivad seljast. Sissehingamisel 

toimetada kannatanu värske õhu 

kätte ning asetada puhkeasendisse. 

Hoida eraldi ruumis. 

Brial shine Üldpuhastusaine 1-2,5 % alkoholetoksülaat/ propoksülaat 

1-2,5% alküüleetersulfaat 

1-2,5% C8-C10-polüglükosiid 

10-20% etanool 

 

Ärritab silmi ja nahka. Silma 

sattumisel tekitab tõsiseid 

kahjustusi. Väga tuleohtlik aine. 

Vältida nahale ja silma sattumist. 

Kasutada pikki riideid ning 

kaitsekindaid. Liigse ärrituse korral 

ka kaitseprille. 

 

  

6
9
 

 



70 

Lisa 9. Töökohtade riskianalüüs 

Ohutegur Allikad Riskitase Tervisemõju Soovitused 

A 1 2 3 4 

Füüsikaline ohutegur 

Müra  
Müratase ei ületa töökohtadel 

piirnormi. 

Administraatori töökoha juures 

olev külmkapp, arvuti, 

koopiamasin. Inimeste pidev 

liikumine, foonmüra. Kabinettides 

paiknevad arvutiseadmed. 

Koristaja ja saalitöötaja tööks 

kasutatavad mehhaniseeritud 

koristusseadmed (põranda- ja 

betoonipuhastaja). 

Madal 

(1) 

 

 

 

Arvutiseadmetest ning pidevast inimeste 

liikumisest tekkiv müra väsitab terve 

tööpäeva jooksul. 

Pikaajaline koristusseadmete kasutamine 

ning treeningute ajal saalis viibimine 

tekitavad samuti väsimust. 

 

 

Puhkepauside ajal lahkuda ruumist, 

kus tehakse tööd. 

Valgustatus 
Töökohtade valgustatus on 

heal tasemel välja arvatud 

administraatori töökohal. 

Administraatori töökohta ei 

valgusta piisavalt üldvalgusti.  

Keskmine 

(2) 

Vähese valgustatuse korral tekib silmade 

väsimus ja nägemise halvenemine.  

Ebapiisav valgustatus, töökohale 

tuleks lisada kohtvalgustus. 

  

Õhutemperatuur 
Õhutemperatuur on 

projektijuhti ja juhataja 

kabinetis mõnevõrra üle 

soovitusliku piirnormi. 

  

Töökohti kütab keskküte. Madal 

(1) 

Õhutemperatuur ületab mõnevõrra 

soovituslikke normväärtusi, kuid võib 

öelda, et erilist mõju tervisele ei avalda.   

Kabinettides võib ventilatsiooni-

süsteem üle vaadata ning seadistada 

temperatuuridele, mis jäävad 

lubatud näitajate piiridesse. 

 

Õhu suhteline niiskus 
Projektijuhi töökohal on õhu 

suhteline niiskus madalam, kui 

soovituslik piirnorm. 

Veeauru sisaldus töö tegemise ajal 

ruumis. Ruumis on tegemist kuiva 

õhuga. 

Madal 

(1) 

Liiga kuiva õhu tõttu tekib silmade 

kipitus, hingamisteede ja naha ärritus, 

bakterite levik ruumis. 

Ruumis olev ventilatsioon tuleks 

üle vaadata. Kabineti õhutamisel 

lahkuda töökohalt. 

Õhu liikumiskiirus 
Juhataja ja projektijuhi 

töökohal on õhu liikumiskiirus 

üle soovitusliku piirnormi. 

Ruumis sundventilatsiooni tõmme.  Madal 

(1) 

Kabinettide mõõtmistest selgub, et õhu 

liikumiskiirus on üle normi, mis võib 

tekitada külmetus- ja viirushaiguseid. 

Samuti võib tekkida närvijuurte 

põletikud. 

Kontrollida üle 

ventilatsioonisüsteem. Vältida 

ruumi õhutamiseks uste (juhataja 

töökohal ka akende) avamist. 
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A 1 2 3 4 

Kukkumise oht 

Töökohtadel esinevad 

erinevate töövahendite 

juhtmed. Liikumiseks 

kasutatavad teed. 

Administraatori töökohal 

vedelevad juhtmed ebakorra-

päraselt maas, mis tekitab ohtu 

administraatorile kui ka seal 

koristustöid tegevale koristajale. 

Pallisaalis on parketi ja jooksuraja 

ühenduskoht osaliselt lahtine, mis 

osutab ohtu seal töötavatele 

saalitöötajale ja koristajale. 

Talvisel ajal on välisukse juures 

olev tee äärmiselt libe, mis on 

ohtlik kõikidele töötajatele. 

Keskmine 

(2) 

 

 

 

Kõrge 

(3) 

 

 

Juhtmetesse takerdumisel võib tekkida 

tõsisem vigastus. Pallisaalis parketi ja 

jooksuraja ühenduskohale komistades 

võib kukkumise tagajärjel väga ohtliku 

trauma saada.  

Paigutada juhtmed liikumisteedest 

eemale ja kinnitada laua alla. 

Jooksura ja parketivaheline 

kinnituskoht tuleks esmajärjekorras 

välja vahetada. Talvel tuleks 

välisukse juures olevat teed 

pidevalt liivatada. Kaaluda 

erinevaid tehnilisi vahendeid, mille 

abil saab libedust vältida. 

Bioloogiline ohutegur 

Viirushaigused 
Kõik töötajad puutuvad oma-

vahel ja külastajatega kokku. 

Kokkupuutes teiste töötajate ja 

külastajatega on oht nakatuda 

nakkus- ja viirushaigustesse. 

Madal 

(1) 

Haigestumise korral peab puuduma 

töölt, mis tekitab tööandjal muresid 

asenduse leidmisel. 

Pesema tihedamini käsi, viiruse 

korral ja tõsisema haiguse puhul 

ravida ning vältida tööle minemist.  

Tolm 

Mõõtmised näitasid, et tolmu 

osakeste sisaldus õhus on 

piirväärtuse piires. 

Töökohal olev olmetolm. Madal 

(1) 

Mõõdetud tolmu osakeste sisaldus 

töökohtadel ei tekita tervisekahjustusi, 

kuna oli tugevasti alla piirnormi. 

Sobiv 

Füsioloogiline ohutegur 

Tööasendid 

Porjektijuht ja juhataja teevad  

tööd istuvas asendis. Adminis-

traator sooritab tööülesandeid 

seisestes ja istudes. Koristaja 

ja saalitöötaja on enasmasti 

seisvas ja liikuvas asendis.  

Juhataja töötoolil on parem käetugi 

kinni kiilunud, mis ei toesta kätt. 

Kabinettides ja administraatori  

töökohal on arvutihiir ja klaviatuur 

erineval tasapinnal. 

Koristaja ja saalitöötaja tööasendid 

on ebaloomulikud, toimub pidev 

seismine, kummardamine, 

kükitamine, upitamine. 

Madal 

(1) 

 

 

 

Keskmine 

(2) 

Käed peaksid olema ühel tasandil, antud 

juhul on üks käest kõrgemal, kuna hiir 

on asetatud lauale, aga klaviatuur 

madalamale. Sellepärast väsib parem 

käsi kiiremini ning tekivad lihaspinged. 

Istuva töö puhul tekivad lihaspinged ka 

terves kehas. Arvutiga töötades väsivad 

silmad ja muutuvad kuivaks. 

Saalitöötaja ja koristaja töö puhul 

tekivad lihaspinged seljas, kaelas, 

jalgades. 

Hiir tuleks asetada klaviatuuri 

kõrvale, et nad oleksid samal 

tasandil. Juhataja töökohal tuleks 

käetugi välja vahetada. 

Puhkepauside tegemine, samal ajal 

oleks soovitatav teha ka harjutusi. 

Arvutiga töötamisel suunata pilk 

kaugusesse, vajadusel kasutada 

simatilkasid. Töövälisel ajal 

tegeleda lihaspingete 

maandamiseks spordiga.  
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Raskuste käsitsi 

teisaldamine 

Saalitöötaja puutub oma töös 

kokku raskuste kandmise ja 

tõstmisega. 

Korvpalli korvi üles- ja kokku-

panek ning väljakult ära viimine, 

tõkete ja mattide kandmine. 

Saalitöötajal puudub väljaõpe 

raskuste kandmiseks ja 

teisaldamiseks. 

Keskmine 

(2) 

Valede töövõtetega võib vigastuda, 

tekkida lihasrebendid. 

Õigete töövõtete kasutamine: 

jaotada raskus ühtlaselt mõlemale 

käele, tõsta asju võimalikult keha 

lähedal jne.  

Keemiline ohutegur 

Keemilised ained 

Koristaja puutub oma töös 

kokku olmekemikaalidega. 

Põrandapesuks ja üldpuhastuseks 

kasutatakse olmekemikaale. 

Kummikinnaste kasutamine. 

Puuduvad kemikaalide 

ohutuskaardid ning töötajad pole 

saanud ohutusalast juhendamist. 

Keskmine 

(2) 

Kasutatavad vahendid on tuleohtlikud. 

Ärritavad nahka ja silmi, võivad tekitada 

tõsiseid kahjustusi silma sattumisel, 

nahaga kokkupuutumisel ning pideval 

sissehingamisel. 

Vältida aurude sissehingamist 

(vajadusel kasutada maski), silma 

ja nahale sattumist. Hoida eemal 

kuumusest, sädemetest ja leekidest. 

Kasutada korraliku ventilatsioon. 

Pesta käed pärast vahendite 

kasutamist. Kanda pikki riideid. 

Silmade liigse ärrituse korral ka 

kaitseprille. 

Psühholoogiline ohutegur 

Tööiseloom 

Töötajad suhtlevad pidevalt 

teiste inimestega. Lõuna ja 

puhkepausid vastavalt 

töötajate soovidele. 

Projektijuht peab ürituste 

korraldamiseks suhtlema teiste 

inimestega. Administraator on 

pidevas kokkupuutes külastajatega. 

Madal 

(1) 

Kiire töötempo juures võib tekkida 

stress ja väsimus. Külastajad pöörduvad 

probleemi korral koheselt 

administraatori poole, mis võib tekitada 

konflikte ning see omakorda stressi 

töötajale. 

Murede korral otsida abi 

juhtkonnalt. Tegeleda pingete 

maandamiseks spordiga, käia 

puhkamas. 
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Lisa 10. Spordi- ja aeroobikasaali riskianalüüs 

Treening-

koht 

Ohutegur Allikad Riskitase Tervisemõju Soovitused 

A 1 2 3 4 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spordisaal 

Füüsikaline ohutegur 

Müra  
Müraga kokkupuude 

külastajatele treeningute 

ajal on alla piirnormi. 

Saalis toimuvad 

treeningud. 

 

Madal 

(1) 

Tervisele mõju ei avalda, kuna trennid 

pole nii pikad ning müratase ei ületa 

piirnormi. Treenerid, kes viivad läbi 

mitmeid treeninguid, tekib pikapeale 

saalis viibimise tõttu väsimus. 

Treenerid peavad treeningute 

vahepauside ajal lahkuma saalist 

ning puhkama müravabas 

keskkonnas. 

Valgustatus 

Spordisaali keskmine 

valgustatus on heal tasemel. 

Spordisaali valgustavad 

üldvalgustid ning külje-

akendest ja sprindisirge 

kohal paiknevatest 

akendest kandub päevasel 

ajal loomulik valgus. 

Madal 

(1) 

Valgustatus on spordisaalis toimuvate 

treeningute jaoks piisav. 

Sobiv 

Õhutemperatuur 

Keskmine õhutemperatuur 

terve spordisaali ulatuses 

treeningute ajal on 

mõnevõrra üle soovitusliku 

normvahemiku. 

Saali kütab ventilatsiooni-

süsteem. 

Madal 

(1) 

Vähesel määral ületab õhu-

temperatuur soovituslikke 

normvahemikke, kuid siiski 

intensiivsema treeningu korral võib 

tekitada liigne higistamine ning 

ebamugavustunne. 

Vajadusel võib spordisaali 

õhutemperatuur ventilatsiooni-

süsteemis seadistada 

soovituslike normväärtuste 

vahemikku. 

Õhu suhteline niiskus 

Õhu suhteline niiskus on 

spordisaalis treeningute ajal 

piirnormide piires. 

Veeauru sisaldus 

treeningute ajal terves 

spordisaalis. 

Madal 

(1) 

Õhu suhteline niiskus on normide 

piires ning tervisele mõju ei avalda. 

Sobiv 

Õhu liikumiskiirus 

Keskmine õhu liikumis-

kiirus on spordisaalis alla 

soovitusliku piirnormi. 

Ventilatsioon. Uste 

avamisel tekib saalis 

tuuletõmbus ning 

suurenevad ka vastavad 

näitajad. 

Keskmine 

(2) 

Õhu liikumiskiirus on tavaolekus 

väiksem, kui peaks, mistõttu saalis on 

liigne väljahingatud õhk ning seeläbi 

aeglustuvad ainevahetusprotsessid. 

Ventilatsioonisüsteem tuleks üle 

vaadata ning vältida 

tuuletõmbuse tekkimist. 
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A 1 2 3 4 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spordisaal 

Õhu kvaliteet 

Terves spordisaalis 

treeningute ajal saadi 

mõõtmistel suurem CO2 

ning väiksem O2 sisaldus 

õhus, kui soovituslikud 

piirnormid. 

Inimeste poolt 

väljahingatud ning ruumis 

ümbritsev õhk, uste 

avamisel tekib saalis 

tuuletõmbus ning ventilat-

sioonisüsteem on häiritud. 

Keskmine 

(2) 

Suurenenud CO2 ja vähenenud O2 

sisaldus õhus tekitab treenitavates 

kiiremat väsimust ning langeb kehalise 

aktiivsuse võimekus.  

Ventilatsioonisüsteem tuleks üle 

vaadata ning vältida uste 

pikemat avatust. 

Kukkumise oht 

Spordisaali 

põrandamaterjalide ja 

vahendite seisund. 

Jooksuringi kattev Mondo 

kummipõrand pole terves 

ulatuses tasane. 

Kuulitõukeala 

maandumismatil on terav 

plekiäär lahtine. 

Jooksuraja ja palliplatsi 

parketi metallist 

ühenduskoht on osaliselt 

lahtine. 

Keskmine 

(2) 

 

Keskmine 

(2) 

 

Kõrge 

(3) 

Spordihalli külastaja võib treeningu 

käigus lahtistele põrandamaterjalidele 

ja vahenditele takerduda ning selle 

tagajärjel kukkuda ja saada tõsisemaid 

vigastusi. 

Jooksuraja põrand tuleks 

vastavast kohast parandada.  

Maadlusringis terav plekiäär 

eemaldada ning asendada uuega. 

Jooksuraja ja palliplatsi parketi 

metallist ühenduskoht tuleks 

täielikult väljavahetada 

Esialgu tuleks ohuallikad 

märgistada, et külastajad neid 

tähele paneks. 

Bioloogiline ohutegur 

Viirushaigused 

Spordisaali külastajad 

puutuvad pidevalt 

üksteisega treeningute 

käigus kokku. 

Treeningu ajal teiste 

inimestega lähedane 

kontakt. Uste avamisel 

tekib saalis tuuletõmbus. 

Madal 

(1) 

Haigestumisel peab treeningutest 

puuduma, loobuma võistlustest 

osalema. 

Hügieeni eest hoolitsemine, tihe 

käte- ja treeningujärgne pesu. 

Tolm 

Mõõtmised näitasid, et 

tolmu osakeste sisaldus 

õhus on piirväärtuse piires. 

Õhus ringlev tolm, mida 

suurendavad erinevate 

spordialade toimumine. 

Madal 

(1) 

Tolm spordisaalis ei tekita 

tervisekahjustusi, kuna oli tugevasti 

alla piirväärtust. 

Sobiv 

Keemiline ohutegur 
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 Keemilised ained 

Spordisaalis vähene 

kokkupuude keemiliste 

ainetega. 

Põrandapesuks ja 

üldpuhastuseks 

kasutatavatest vahenditest 

lenduvad keemilised 

ühendid õhku.  

Madal 

(1) 

Tervisekahjustusi ei teki, kuna puudub 

otsene kokkupuude ning keemiliste 

ainete kontsentraat vahendites pole nii 

suur. 

Sobiv 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aeroobi-

kasaal 

Füüsikaline ohutegur 

Müra  
Keskmine müraga 

kokkupuude aeroobika-

tunni ajal on alla piir-

normi. 

Aeroobikatunni läbi-

viimiseks kasutatav 

muusika. 

Madal 

(1) 

Tervisele mõju ei avalda, kuna 

aeroobikatunni kestvus pole nii pikk 

ning müratase ei ületa piirnormi. 

Sobiv 

Valgustatus 

Aeroobikasaali keskmine 

valgustatus on heal tasemel. 

Aeroobikasaali 

valgustavad üldvalgustid 

ning akendest pääseb 

päevasel ajal loomulik 

valgus. 

Madal 

(1) 

Valgustatus on piisav aeroobikasaalis 

tehtavate treeningute jaoks. 

Sobiv 

Õhutemperatuur 

Keskmine õhutemperatuur 

aeroobikatunni ajal on 

mõnevõrra üle piirnormi, 

aga mitte oluliselt. 

Aeroobikasaali kütab 

ventilatsioonisüsteem. 

Madal 

(1) 

Vähesel määral ületab soovituslikke 

normvahemikke, kuid siiski võib 

intensiivsema treeningu korral tekkida 

liigne higistamine ning 

ebamugavustunne. 

Vajadusel võib aeroobikasaali 

õhutemperatuur ventilatsiooni-

süsteemis seadistada 

soovitusliku normväärtuste 

vahemikku. 

Õhu suhteline niiskus 

Keskmine õhu suhteline 

niiskus aeroobikatunni ajal 

on piirnormi piires. 

Veeauru sisaldus 

aeroobikasaalis treeningu 

ajal. 

Madal 

(1) 

Õhu suhteline niiskus on normide 

piires ning tervisele mõju ei avalda. 

Sobiv 

Õhu liikumiskiirus 

Õhu liikumiskiirus 

aeroobikatunni ajal on 

madalam, kui soovituslik 

piirnorm. 

Ventilatsioon, akende 

avamisel tekib ruumis 

tuuletõmbus ning 

ventilatsioonisüsteemis 

tekivad häired. 

Keskmine 

(2) 

Õhu liikumiskiirus on vähem, kui 

peaks, ruumis on liigne väljahingatud 

õhk, mille tagajärjel aeglustub aine-

vahetusprotsessid. 

Ventilatsioonisüsteem tuleks üle 

vaadata. Ruumi õhutamiseks 

vältida akende avamist. 
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Aeroobi-

kasaal 

Õhu kvaliteet 

Aeroobikasaalis saadi 

treeningu ajal sooritatud 

mõõtmistel suurem CO2 

ning väiksem O2 sisaldus 

õhus, kui soovituslikud 

piirnormid. 

Inimeste poolt 

väljahingatud ning ruumis 

ümbritsev õhk. 

Poolautomaatne ventilat-

sioonisüsteem ei tööta 

täielikult. 

Keskmine 

(2) 

CO2 sisaldus õhus on üle ja O2 on alla 

piirmäära, mille tagajärjel tekib 

väsimus ning väheneb kehalise 

aktiivsuse võimekus.  

Poolautomaatne ventilatsiooni-

süteem tuleks üle vaatada.  

Kukkumise oht 

Aeroobikasaali 

põrandamaterjali korras-

olek ning ruumi suurus. 

 

Aeroobikasaali katab 

mittelibisev PVC kate.  

Madal 

(1) 

Aeroobikasaali põrandamaterjal on 

heas seisukorras ning treenitavatele 

ohtlikuks ei osutu. Külastajatele 

suunatud küsimustikust selgus, et 

aeroobikasaalis on treeningu käigus 

vähe ruumi, mille tulemusena võivad 

tekkida kokkupõrked. 

Treeningu käigus koondutakse 

enamasti taharidadesse, et 

võimalikult vähe silma paista, 

seetõttu pole ruum ühtlaselt 

jaotunud ning tagumistes 

ridades tekib ruumipuudus. 

Saalis tuleks välja arvestada 

treeningkohtade arvud ning 

seejärel teibiga märgistada need. 

Bioloogiline ohutegur 

Viirushaigused 

Treeningutest osavõtjad 

puutuvad ühises ruumis 

omavahel kokku. 

Aeroobikatunni ajal 

paikenvad inimesed 

üksteise kõrval. 

Madal 

(1) 

Haigestumise korral peab treeningutest 

puuduma. 

Hügieeni eest hoolitsemine, tihe 

käte- ja treeningujärgne pesu. 

Tolm 

Mõõtmised näitasid, et 

tolmu osakeste sisaldus 

õhus on piirväärtuse piires. 

Aeroobikatunni ajal 

ruumis ringluses olev 

tolm.  

Madal 

(1) 

Tolm aeroobikasaalis ei tekita 

tervisekahjustusi, kuna oli tugevasti 

alla piirväärtust. 

Sobiv 

Keemiline ohutegur 

Keemilised ained 

Vähene kokkupuude 

keemiliste ainetega. 

Põranda- ja klaasipesuks 

kasutatavatest 

vahenditest lenduvad 

keemilised ühendid. 

Madal 

(1) 

Tervisekahjustusi ei teki, kuna puudub 

otsene kokkupuude ning keemiliste 

ainete kontsentraat vahendites pole nii 

suur. 

Sobiv 
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1. annan Eesti Maaülikoolile tasuta loa (lihtlitsentsi) enda loodud lõputöö 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________,  

(lõputöö pealkiri)  

mille juhendaja(d) on _____________________________________________________,  

(juhendaja(te) nimi)  

1.1. salvestamiseks säilitamise eesmärgil,  

1.2. digiarhiiviDSpace lisamiseks ja  

1.3. veebikeskkonnas üldsusele kättesaadavaks tegemiseks  

kuni autoriõiguse kehtivuse tähtaja lõppemiseni;  

2. olen teadlik, et punktis 1 nimetatud õigused jäävad alles ka autorile;  

3. kinnitan, et lihtlitsentsi andmisega ei rikuta teiste isikute intellektuaalomandi ega 

isikuandmete kaitse seadusest tulenevaid õigusi.  

Lõputöö autor ______________________________  

(allkiri)  

Tartu, ___________________  

(kuupäev)  

 

Juhendaja(te) kinnitus lõputöö kaitsmisele lubamise kohta.  

Luban lõputöö kaitsmisele. 

 _______________________________________   _____________________  

(juhendaja nimi ja allkiri)     (kuupäev) 
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