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Tudengite hulgas esineb üha enam erinevaid luulihaskonna vaevusi, mis võivad olla 

tingitud pikaajalisest istumisest, staatilistest asenditest ja sülearvuti kasutamisest. 

Uuringu eesmärgiks oli hinnata üliõpilaste skeletilihaste elektromüograafilise aktiivsuse 

ja toereaktsioonide muutusi sõltuvalt uuritavate antropomeetrilistest näitajatest, soost, 

toolide disainist ja arvutitegevusest. Uuringus osalesid Eesti Maaülikooli Tehnikamaja 

üliõpilased (n=20), kes sooritasid erinevatel toolidel (puutool, pehme tool, laboritool ja 

võrkistealaga tool) istudes kolme minuti jooksul arvutihiire ja klaviatuuriga vastava 

ülesande. Lihaste bioelektriline aktiivsus mõõdeti m. trapezius´es, m. erector spinae´s, 

m. extensor digitorum´is ja m. rectus femoris´es. Uuritavate lülisamba füsioloogiliste 

kõveruste hindamiseks kasutati pantograafia meetodit ja lülisamba jäikuse hindamiseks 

Schober´i testi. Tulemustest selgus, et võrreldes naistega olid mehed oluliselt pikemad 

(p<0,001) ja kaalusid oluliselt rohkem (p<0,001) ning neil oli suurem lülisamba pikkus 

(p<0,001) ja oluliselt parem nimmeosa liikuvus (p<0,01). Kõige madalamad 

bioelektrilise aktiivsuse näitajad esinesid uuritavatel üldiselt m. rectus femoris´es. 

Suurimad erinevused esinesid meeste ja naiste vahel klaviatuuri kasutamisel m. extensor 

digitorum´i näitajates kui istuti pehmel toolil (p<0,01), puu-, labori- ja võrkistealaga 

toolil (p<0,001) ning arvutihiire kasutamisel m. extensor digitorum´i näitajates kui istuti 

puutoolil (p<0,05), pehmel-, labori- ja võrkistealaga toolil (p<0,001) ning m. trapezius´e 

parameetrites (kõigi nelja tooli puhul p<0,01). Kõige kõrgemad bioelektrilise aktiivsuse 

näitajad esinesid enamasti laboritoolil istudes ja madalamad võrkistealaga toolil istudes, 

seda nii meestel kui naistel mõlema arvutiülesande puhul. Naistel olid bioelektrilise 

aktiivsuse näitajad enamasti kõrgemad kui meestel.Toereaktsioonide hindamisel selgus, 

et võrreldes meestega olid naistel suuremad kontaktala näitajad ja suuremad survetsentri 

asukoha muutuse kiirus näitajad kõikidel toolidel istudes ning mõlema tegevuse puhul. 

Surve näitajad olid enamsti suuremad meestel ning mida suurem oli kontaktala, seda 

väiksemad olid survenäitajad ja vastupidi. Survetsentri asukoha muutuse kiirus oli 

laboritoolil istudes võrreldes teiste toolidega väiksem nii meestel kui naistel mõlema 

tegevuse puhul. Uuritavad hindasid kõige mugavamaks võrkistealaga tooli ja kõige 

ebamugavamaks puidust istealaga tooli. Pearson’i korrelatsioonanalüüs näitas seoseid 

nimmelordoosi nurga ja skeletilihaste biolelektrilise aktiivsuse näitajate vahel erinevatel 

toolidel istudes ning arvutihiirt ja klaviatuuri kasutades. Seega, skeletilihaste 

bioelektriline aktiivsus ja toereaktsioonide parameetrid sõltuvad antropomeetrilistest 

näitajatest, soost, arvutitegevusest ja tooli disainist ning need näitajad võivad olla seotud 

skeleti-lihassüsteemi vavuste esinemisega üliõpilaste hulgas. 

Märksõnad: üliõpilased, antropomeetria, skeletilihaste bioelektriline aktiivsus, 

kontaktala, survetsentri asukoha muutuse kiirus, skeleti-lihassüsteemi vaevused, 

sülearvuti, tooli disain 
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A number of students complain about musculoskeletal disorders, which may be caused 

by prolonged sitting and bad body posture, especially when sitting is combined with a 

computer work. The aim of this study was to assess electromyographic activity of 

skeletal muscles and sitting pressure parameters among men and women, according to 

the anthropometric parameters of the sudy group, chair design and computer-related 

tasks. Electromyographic activity was measured in m. trapezius, m. erector spinae, m. 

extensor digitorum and m. rectus femoris, using four different chairs (wooden-, padded-, 

laboratoy- and netted seat chair) and performing a task with a computer mouse and 

keyboard. The vertebral physiological curve was measured with pantography method 

and lumbar mobility was assessed with Schober´s test. The results showed that 

compared to women the men were significantly taller (p<0,001) and weighted more 

(p<0,001). Also, men had significantly longer spine (p<0,001) and better lumbar 

mobility (p<0,01). The lowest bioelectric activity was generally in m. rectus femoris. 

The biggest differences occured between men and women on a keyboard use in m. 

extensor digitorum when sitting on padded chair (p<0,01), wooden-, laboratory- and 

netted seat chair (p<0,001). Using a computer mouse, there were also differences 

between men and women in m. extensor digitorum bioelectric activity when sitting on a 

wooden chair (p<0,05), padded-, laboratory- and netted seat chair (p<0,001) and in m. 

trapezius when sitting on all four different chairs (p<0,01). The highest muscle 

bioelectric activity was measured when students were sitting on a laboratory chair and 

the lowest activity when they were sitting on a netted seat chair. The women had 

generally higher bioelectric activity indicators than the men and the keyboard affected 

muscle activity more than a computer mouse use. The women had also greater sitting 

contact area and higher velocity of the centre of pressure change than the men. The men 

had higher sitting pressure indicators than women because of their higher body weight. 

The greater the contact area, the lower were the sitting pressure characteristics. The  

velocity of the centre of pressure change was lower when sitting on the laboratory chair 

compared to the other chairs among both the men and women and in both activities. The 

most comfortable chair was assessed to be the chair with netted seat and the most 

uncomfortable chair was the wooden chair. There were positive relationships between 

anthropometric parameters and muscles’ biolelectric activity depending on chair type 

and computer activities. It can be concluded that chair design, use of computer mouse 

and keyboard, anthropometrical and vertebral physiological curves influence bioelectric 

activity of musculoskeletal system and sitting pressure parameters and predict 

musculoskeletal disorders among students. 

Keywords: students, anthropometry, skeletal muscles, electromyography 

musculoskeletal disorders, sitting pressure, laptop computer, chair design, lumbar spine 
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SISSEJUHATUS 

 

Üha enam esineb tudengite hulgas erinevaid skeleti-lihassüsteemi vaevusi, mis võivad olla 

tingitud pikaajalisest istumisest ja ebamugavast või staatilisest asendist, eriti kui istumine 

on kombineeritud arvutitööga [1]. Mitmetest uuringutest on selgunud, et eriti sülearvuti 

kasutamine on suuresti seotud skeleti-lihassüsteemi vaevuste esinemisega tudengite hulgas 

[2, 3] ning oluline oleks suurendada üliõpilaste teadlikkust sülearvuti kasutamise 

ergonoomikast [4]. Samuti on leitud, et skeleti-lihassüsteemi vaevustest teavitavad 

enamasti rohkem naised kui mehed [5, 6] ja kõige enam kurdetakse vaevusi kaelas, 

alaseljas, ülaseljas ning õlgades [7, 3]. Oluliseks skeleti-lihassüsteemi vaevuste 

põhjustajaks peetakse ka koolides kasutatavat mööblit, kuna see ei vasta paljudel juhtudel 

õpilaste antropomeetrilistele näitajatele [1, 8]. Inimesed erinevad üksteisest kehakuju, 

kehamõõtude ning proportsioonide poolest, mistõttu on väga oluline arvestada, et nii 

kasutatav toode kui ka tehtav töö oleks inimesele sobilik [9]. Ebasobiva mööbli ja sellest 

tulenevalt vale istumisasendi tagajärjel võivad tekkida muutused lülisambas. Lülisammas 

aitab vastu pidada survekoormusele ja hea rüht vältida liigeseprobleeme ning erinevate 

lihasvalude ja lihaspingete teket [10]. Tooli funktsiooniks on eelkõige tagada kehale 

stabiilne asend, mis oleks ka pikema perioodi jooksul mugav ja ülesannete teostamiseks 

asjakohane [11].  

Antud uurimistöö eesmärgiks oli hinnata üliõpilaste skeletilihaste elektromüograafilise 

aktiivsuse ja toereaktsioonide muutusi sõltuvalt uuritava antropomeetrilistest näitajatest, 

soost, toolide disainist ning tegevusest sülearvutis. Eesmärgist lähtuvalt olid püstitatud 

järgmised ülesanded: 

1) hinnata ankeetküsitluse abil üliõpilaste üldist terviseseisundit ja tervisekäitumist; 

2) mõõta üliõpilaste lülisamba jäikust ja füsioloogilisi kõverusi sagitaalprofiilis ning 

võrrelda soolisi antropomeetrilisi erinevusi; 

3) hinnata skeletilihaste elektromüograafilise aktiivsuse näitajaid sõltuvalt tooli 

disainist, soost ja etteantud tegevusest klaviatuuri ning arvutihiirega; 

4) hinnata istumisel toereaktsioonide muutusi sõltuvalt tooli disainist, soost ja 

arvutihiire ning klaviatuuri kasutamisest; 
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5) analüüsida seoseid uuritavate antropomeetriliste näitajate ja lihaste bioelektrilise 

aktiivsuse vahel sõltuvalt tooli tüübist ning arvutitegevusest. 

 

Uurimistöö on aktuaalne, kuna üha enam on tudengite hulgas levinud igapäevane arvuti 

kasutamine ja sellega kaasnev pikaajaline istumine, mis mõjutab pikemas perspektiivis 

noore inimese tervislikku seisundit ja võib põhjustada skeleti-lihassüsteemi vaevusi [2, 3, 

6]. Istumise ja arvutitöö eripära kohta on avaldatud küll mitmeid publikatsioone, kuid 

antud töö uudsuseks võib pidada uuringu komplekssust, mis tähendab, et uuringus kasutati 

mitmeid erinevaid mõõtemeetodeid, hõlmates lisaks varasemates uuringutes kasutatud 

elektromüograafiale ka toereaktsioonide ning lülisamba jäikuse ja füsioloogiliste kõveruste 

hindamist. Tulemuste soolise eripära hindamiseks kaasati uuringusse võrdne arv mehi ja 

naisi. 

Antud magistritöös on kasutatud ankeetmeetodit, lülisamba liikuvuse hindamiseks 

Schober´i testi, lihaste bioelektrilise aktiivsuse hindamiseks elektromüograafiat, lülisamba 

füsioloogiliste kõveruste hindamiseks pantograafiat ning toereaktsioonide hindamiseks 

CONFORMat meetodit. Töö koosneb kolmest põhijaotisest: kirjanduse ülevaade, 

metoodika kirjeldus ning tulemuste ja arutelu osa.  

Hüpotees: üliõpilaste skeletilihasparameetrid ja toereaktsioonide näitajad on mõjutatud 

soost, antropomeetrilistest näitajatest, tooli tüübist ja arvutitegevusest ning istumisel tekkiv 

düskomfort on lihaspingete ning skeleti-lihassüsteemi vaevuste kujunemise põhjuseks. 

Uurimistulemused on esitatud ka teaduskonverentsil artiklina, mis on üks osa magistritööst: 

Ülper, S. Skeletilihaste elektromüograafilise aktiivsuse muutused sõltuvalt soost, toolide 

disainist ning tegevusest. X Magistrantide teaduskonverents ja I Rahvusvaheline 

Magistrantide teaduskonverents „Inimene ja tehnoloogiad“ 21.04.2016. a Tartu, Eesti 

Maaülikooli Tehnikainstituut. 

 

Lõputöö autor tänab juhendajaid Eda Merisalu ja Jaan Ereline´i ning laboratoorsetel 

mõõtmistel abistanud Märt Reinveed ja Tatjana Kumsi, kes lõputöö valmimisele kaasa 

aitasid.  
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1. KIRJANDUSE ÜLEVAADE 

 

1.1. Skeleti-lihassüsteemi vaevuste esinemine tudengite hulgas 

 

Pikaajaline istumine ja samal ajal arvuti kasutamine võib põhjustada sundasendeid, mis 

pikemas perspektiivis toob kaasa mitmeid terviseprobleeme. Erinevate tegurite koosmõjul 

võivad tekkida ülekoormushaigused, mis avalduvad skeleti-lihassüsteemi ja närvisüsteemi 

häiretena. Istudes tööd tehes on kaela- ja seljalihased tihti suure pinge all, mille tulemusena 

häirub lihaste verevarustus. Inimene tunneb esmalt ebamugavustunnet ja väsimust ning 

pikema aja möödudes valu. Lisaks võivad tekkida kaela ja nimme-ristluu radikulopaatiad, 

õlavöötme, küünarliigese ja randme ülekoormushaigused, samuti erinevad lülisamba 

deformatsioonid [12: 113].  

Tehnikaala üliõpilaste hulgas uuriti riskifaktoreid, mis võivad olla seotud püsiva või 

korduva ülajäseme ja kaela valuga. Uuritavate hulgas viidi läbi küsitlus (n=206), millest 

selgus, et 60% vastanutest esines ülajäseme või kaela valu, mis oli seotud arvuti 

kasutamisega. Keskmine valu tugevuse skoor oli 10 palli skaalal 4,5 ja omavahel olid 

oluliselt seotud naissugu, arvuti kasutamise aastad ning arvuti kasutamise tunnid nädalas 

[7]. Skeleti-lihassüsteemi vaevuste esinemise seost arvuti kasutamisega uurisid ka Chang 

jt. (2007). Uuritavateks olid 13 meest ja 14 naist ning põhiliselt hinnati arvutihiire ja 

klaviatuuri kasutamist ühe nädala jooksul semestri alguses, keskel ja lõpus. Selgus, et 

uuritavatest 90% kasutas lauaarvutit ja päevane arvuti kasutamine rohkem kui kolm tundi 

oli oluliselt seotud skeleti-lihassüsteemi vaevuste esinemisega (OR=1,50; 95% CI=1,01–

2,25). Kogu uuringuperioodi jooksul teavitas 96% uuritavatest skeleti-lihassüsteemi 

vaevuste esinemisest. Keskmine päevane arvuti kasutamise aeg esimesel, teisel ja 

kolmandal vaatlusperioodil oli vastavalt 2,2 tundi, 3,1 tundi ning 1,8 tundi. Keskmine 

päevane arvutihiire kasutamise (1,6 tundi) aeg oli oluliselt pikem kui klaviatuuri (0,6 tundi) 

kasutamise aeg (p<0,01). Kõige enam esines uuritavatel vaevusi kaelas, alaseljas, ülaseljas 

ja õlgades ning naised hindasid sümptomite esinemissagedusi oluliselt kõrgema hindega 

kui mehed (p<0,05) [5]. 
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Sarnaselt eelnevale uuringule leidsid ka Rajagopal jt. (2012), et viimastel aastatel on 

suurenenud skeleti-lihassüsteemi vaevuste esinemine üliõpilaste hulgas ja potenstiaalseks 

riskifaktoriks võib olla arvuti kasutamise suurenemine. Uuringu eesmärgiks oli hinnata 

tudengite hulgas skeleti-lihassüsteemi vaevuste esinemist ja arvuti kasutamise ning 

füüsilise aktiivsuse seost luulihaskonna vaevuste esinemisega. Uuritavateks olid 19–27 

aastased esimese kuni kolmanda kursuse üliõpilased (n=170). Küsitlusuuringule 

vastanutest 88% teavitas skeleti-lihassüsteemi vaevustest ja levimus oli suurem naiste 

(90%) kui meeste hulgas (76%). Samuti oli skeleti-lihassüsteemi vaevuste esinemine 

suurem sülearvuti kasutajate hulgas (90%) võrreldes nende tudengitega, kes kasutasid nii 

sülearvutit kui ka lauaarvutit või ainult lauaarvutit (vastavalt 87% ja 86%). Statistiliselt 

olulisi erinevusi ei esinenud skeleti-lihassüsteemi vaevuste ja päevase arvuti kasutamise aja 

vahel. Samuti ei esinenud olulisi erinevusi luulihaskonna vaevuste ja füüsilise aktiivsuse 

vahel [6]. 

Sülearvuti kasutajate hulgas levinud terviseprobleemid on mõneti erinevad lauaarvuti 

kasutajate omadest ja suuresti seotud kasutamisajaga. Sülearvuti kasutamisega kaasnevad 

mitmed probleemid, mis on seotud põhiliselt selle kompaktsuse ja disainiga. Sülearvutil 

asuvad klahvid üksteisele lähemal ja klaviatuur on ekraani suhtes fikseeritud. Samuti on 

sülearvutitel tihti väiksemate mõõtmetega ekraanid võrreldes lauaarvutiga ja arvutihiire 

asemel integreeritud puuteplaat [13]. Lisaks kasutatakse sülearvutit palju keskkonnas, mis 

põhjustab ebaloomulikke tööasendeid ja võib tekitada skeleti-lihassüsteemi vaevusi. Antud 

probleem on levinud ka nooremate kooliõpilaste hulgas, mistõttu on oluline, et õpetajad 

oskaksid mööbli valikul nõu anda ja õpilasi õige töötamiskoha kujundamisel abistada [14].  

Füsioteraapia tudengite (n=241) hulgas tehtud uuring näitas, et rohkem kui pooltel (52,8%) 

esines sülearvuti kasutamisega seotud skeleti-lihassüsteemi vaevusi. Kõige enam esines 

vaevusi üla-ja alaseljas ning kaelas. Suurenenud skeleti-lihassüsteemi vaevuste esinemine 

oli seotud veedetud aastatega kõrgkoolis, keskmise päevase sülearvuti kasutamise ajaga ja 

parema käe domineerimisega. Naistel esines rohkem vaevusi (54,3%) kui meestel (44,7%) 

ning nad kasutasid sülearvutit rohkem (95,4%) kui lauaarvutit võrreldes meestega. Samas 

ei olnud erinevused statistiliselt olulised [3]. Sülearvuti kasutamist ja sellega seotud 

terviseprobleemide esinemist hindasid tudengite hulgas ka Chavda jt. (2013). Uuringusse 

kaasati 100 meditsiinitudengit vanuses 22–28 aastat. Tudengitest 60% olid mehed ja 40% 

naised ning 85% kasutas sülearvutit rohkem kui üks tund päevas või üle päeva. Vaid 
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vähesed tudengid kasutasid sülearvuti alust, välist klaviatuuri ja välist arvutihiirt. Samuti 

istus vaid 20% tudengitest sülearvutiga iga kord laua taha. Paljud kasutasid sülearvutit 

kõhuliasendis, põrandal istudes, süles hoides ja muudes asendites, mis on ergonoomiliselt 

ebaõiged. Selgus, et pikaajaline sülearvuti kasutamine sobimatus asendis oli põhjustanud 

meditsiinitudengite hulgas erinevaid skeleti-lihassüsteemi vaevusi, mistõttu oleks vaja 

suurendada tudengite teadlikkust ergonoomikast ja parandada praegust praktikat sülearvuti 

kasutamises [2]. Bowman jt. (2014) leidsid sülearvuti ergonoomikaalase hariduse 

kasulikkust uurides, et eksperimentaalgrupis osalenud tudengitel, kes läbisid vastava 

õppesessiooni, olid oluliselt paremad ergonoomika-alased teadmised võrreldes 

kontrollgrupis osalenud tudengitega (p<0,01) [4]. 

Lisaks arvuti kasutamisele võib skeleti-lihassüsteemi vaevusi põhjustada ka ebasobiv 

mööbel, mis ei ole kooskõlas inimese antropomeetriaga. Antropomeetria on teaduse haru, 

mis tegeleb inimese keha mõõtmete, eelkõige keha suuruse, kuju, painduvuse, tugevuse, 

liikuvuse ning töövõime mõõtmisega. Inimesed erinevad üksteisest kehamõõtude, 

kehakuju, proportsioonide ning paljude teiste näitajate poolest, mistõttu on oluline 

arvestada, et nii tehtav töö kui ka kasutatav toode oleks inimesele sobilik [11: 7]. Sageli 

esineb olukordi, kus ei arvestata või ei osata arvestada inimese mõõtmetega, kuid 

nüüdisajal on hakatud sellele üsna suurt tähelepanu pöörama, kuna aina rohkem 

eksporditakse toodangut maadesse, kus tarbijad erinevad oluliselt tootjamaa tarbijatest. 

Näiteks on keskmine Ameerika Ühendriikide mees keskmisest hiinlasest 10 cm pikem ning 

eestlaste geomeetrilised mõõtmed ületavad ameeriklase mõõtmeid mõne sentimeetri võrra 

[9]. 

Odunaiya jt. (2014) uurisid ülikooli õppeklassides kasutatava mööbli sobivust tudengitele 

(n=240), kellest 120 olid naised ja 120 mehed vanuses 18–30 aastat. Selgus, et 80,4% oli 

tooli isteala kõrgus ning 76,7% isteala sügavus ebasobiv. Jõuti järeldusele, et ülikooli 

loenguauditooriumide mööbel ei olnud üliõpilastele ergonoomikast lähtuvalt sobiv, 

mistõttu on soovituslikud täiendavad uuringud enamates ülikoolides kogu ühiskonnas [15]. 

Sarnaseid tulemusi said ka Baharampour jt. (2013), leides, et suur osa ülikooli mööblist ei 

olnud üliõpilaste antropomeetriale vastav, kuna lauad ja toolid olid kõrgemad kui oleks 

pidanud olemas (vastavalt 92,5% ja 98,4%). Antud olukorral võib olla negatiivne mõju 

istumisasendile, eriti kui tegeletakse kirjutamise või lugemisega, mistõttu tuleks mööbli 

valimisel ja disainimisel lähtuda tudengite antropomeetrilistest näitajatest [8]. Ebasobiva 
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mööbli ja sellest tulenevalt vale istumisasendi tagajärjel võivad tekkida muutused ka 

lülisambas. Inimesel hakkavad kujunevad lülisamba füsioloogilised kõverused lapseeas kui 

hakatakse kõndima ja õiged kõverused kujunevad välja 19.–20. eluaastaks, mis tähendab, 

et peale seda on inimesel oma väljakujunenud rühti üsna raske muuta, kuna tekkinud on 

juba luulised muutused [10]. Lisaks aitab normaalne lülisamba kuju vastu pidada 

survekoormusele. Samas võivad erinevad kahjustused, haigused ja ülekoormus põhjustada 

lülisambas deformatsioone või muuta selle füsioloogilisi kõverusi [16: 30–31]. Rüht ehk 

kehahoid sõltubki eelkõige lülisamba kõverustest, vaagnakaldest ning sellest, kuidas on 

arenenud selja-, õlavöötme ja kõhulihased. Hea rüht aitab vältida liigeseprobleeme, pea-ja 

seljavalu, lihaspingeid ning väsimuse teket [10]. 

 

 

1.2. Istemugavust mõjutavad tegurid 

 

Inimene pöörab igapäevaelus alateadlikult tähelepanu kehas toimuvatele aistingutele, mis 

on vajalikud ülekoormuse vältimiseks. Laialdaselt uuritakse nii düskomforti kui ka 

väsimust. Antud juhul on tegu osaliselt kattuvate mõistetega, kuid vahel võib olla väsimus 

meeldiv ja ei tekita düskomforti, seda eeskätt spordis. Samas esineb mõnikord 

düskomforti, millel ei ole mingit seost väsimusega. Kui aga võrrelda omavahel mõisteid 

komfort ja düskomfort, siis need ei kuulu samasse kategooriasse [9]. Füsioloogilisest 

aspektist vaadatuna tähendab mugavus ebamugavuse puudumist. Antud juhul on tegemist 

meeleseisundiga, mis tuleneb ebameeldiva kehalise tunde puudumisest ja võib olla 

mõjutatud erinevatest teguritest. Düskomfort on seotud aga biomehaaniliste faktorite ja 

väsimusega, mis avaldub alaseljavalu, liigse surve, sääreturse või kaela ja õlgade valuga, 

tundes jäikust, tuimust ning valu [11]. Düskomfordi ja väsimuse kvantitatiivne hindamine 

ning vähendamine on oluline inimese töövõime säilitamiseks [9]. Joonisel 1.1 on välja 

toodud algallika põhjal eestikeelseks kohandatud istumiskomforti ja düskomforti 

mõjutavate tegurite füsioloogiline mudel [17]. 
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Joonis 1.1. Istumiskomforti ja düskomforti mõjutavate tegurite füsioloogiline mudel. 

Allikas: Looze jt. 2003 [17] 

Üldiselt on tooli funktsiooniks pakkuda stabiilset keha toetust võimalikult mugavas asendis 

ka pikema perioodi jooksul, füsioloogiliselt rahuldava ning asjakohase ülesande 

teostamiseks. Kõik toolid on pikaajalisel istumisel ebamugavad, kuid mõned toolid 

muutuvad ebamugavaks kiiremini kui teised. Pikaajaline istumine ei ole kunagi tervislik, 

kuna see aeglustab organismis verevoolu, mistõttu on takistatud vereringe. Mugavus sõltub 

eelkõige tooli, kasutaja ning sooritatava ülesande omadustest. Joonisel 1.2 on esitatud 

eestikeelseks kohandatud istumismugavust ja düskomforti mõjutavate tegurite skeem [11]. 
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Joonis 1.2. Istumismugavust ja düskomforti mõjutavad tegurid. Allikas: Pheasant ja Haslegrave 

2006 [11: 121] 

Tooli omadustest mõjutavad mugavust eelkõige tooli mõõtmed, profiil, stabiilsus, seljatugi 

ja polsterdus. Kasutaja omadustest mõjutavad istemugavust eelkõige kasutaja mõõtmed 

ehk antropomeetrilised näitajad, organismi valude esinemine, vereringe ja vaimne seisund. 

Ülesande omadustest mõjutab mugavust eelkõige ülesande kestus, füüsilised nõudmised 

kätele ja jalgadele ning vaimsed ja visuaalsed nõudmised. Kui keha ei ole piisavalt 

toetatud, säilitatakse istuja asend lihasjõu abil ning kui tooli profiil ei ühildu istuja 

kehakuju ja mõõtmetega, kandub lisasurve pehmetesse kudedesse, mis ei ole mõeldud nii 

suurt koormust kandma [11]. Selleks, et hinnata tooli mugavust, piisab enamasti 5–30 

minutilisest [11] ja toolide reastamiseks mugavuse või ebamugavuse alusel vaid mõne 

minutilisest istumisest [18]. 

 

 

1.3. Toereaktsioonide hindamine 

 

Keha mõjutab teisi kehasid lisaks kaalule ka erinevat liiki jõududega, seejuures ei ole 

mõjutatava keha jaoks oluline, mis liiki on mõjuv jõud. Antud juhul on tähtis vaid jõu ja 

mõjupinna suurus. Selleks, et kõiki selliseid mõjusid oleks võimalik ühtse mudeliga 

kirjeldada, on kasutusele võetud rõhumisjõu mõiste. Rõhumisjõud mõjub alati pinnaga 
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risti. Newtoni III seaduse kohaselt tekib keha mõjutamisel alati vastumõju ehk teisisõnu 

reaktsioon. Seda jõudu nimetatakse toereaktsiooniks. Toereaktsioon mõjub alati 

aluspinnaga risti, mistõttu nimetataksegi toereaktsiooniks rõhuvale kehale toetuspinnaga 

risti mõjuvat vastujõudu [19].  

Xu (2011) analüüsis toolide mugavust, hinnates surve jaotumist erinevatel toolidel istudes. 

Toolide mugavust hinnati nii subjektiivselt kümne palli skaalal kui ka otseste mõõtmistega. 

Mõõtmisteks kasutati vastavat sensormatti, mis asetati toolile ja sellele peale istudes tekkis 

arvutisse vastav pilt, mis näitas erinevate värvidega, kuidas jaotus erinevatel toolidel 

istudes surve. Uuringus kasutati puidust, plastikust, nahast ja mäluvahust istealaga toole, 

mis olid kõik ilma seljatoeta. Uuringus osales kokku 30 inimest, kellest 15 olid mehed ja 

15 naised. Mida madalam oli surve, seda enam domineerisid sinised toonid ning mida 

kõrgem oli surve, seda enam esines punaseid värvitoone. Uuringust selgus, et puidust 

istealaga toolil istudes esines kõige rohkem punaseid tsoone. Seevastu mäluvahust ja 

nahast istealaga toolil istudes peaaegu punaseid värvitoone ei esinenudki. Subjektiivse 

hindamise tulemusel selgus samuti, et kõige mugavamaks hindasid uuritavad mäluvahust 

ja nahast istealaga tooli ning kõige ebamugavamaks puidust ja plastikust istealaga tooli. 

Uuringust järeldus, et kui võrrelda uuritavate subjektiivseid hinnanguid ja mõõtmistel 

saadud tulemusi, on tooli mugavust võimalik reaalselt ka hinnata [20]. Makhsous jt. (2012) 

uurisid samuti viie erineva tooli mõju surve jaotumisele ja kudede perfusioonile ehk verega 

varustatusele tuhara-reie piirkonnas. Uuringus osales 15 noort naist, kellel paluti erinevatel 

kontoritoolidel kümme minutit istuda ja peale igat tooli viis minutit puhata. Antud 

uuringust järeldus, et tooli disain mõjutas oluliselt surve jaotumist toolil (p<0,001) ja 

tuhara-reie kudede perfusiooni (p<0,023) [21]. 

Grooten jt. (2013) viisid läbi uuringu, mille eesmärgiks oli võrrelda biomehaaniliste 

karakateristikute erinevusi, kui uuritav seisis püsti, istus ilma seljatoeta toolil ja mugaval 

kontoritoolil. Uuringus osales kokku 13 uuritavat, kes pidid sooritama viie minuti jooksul 

klaviatuuri kasutades vastava ülesande. Tulemustest selgus, et keha segmentide asend ja 

keha tasakaalu muutus olid võrdlemisi sarnased kui istuti ilma seljatoeta toolidel võrreldes 

seismisega. Üllatuslikult leiti ka, et ilma seljatoeta toolil istudes oli posturaalne stabiilsus 

parem võrreldes kontoritoolil istumisega [22]. Oluline on mõista, et pikka aega istumine 

ilma pausideta on inimese organismile ja lihastele kahjulik, hoolimata sellest kui 

ergonoomiline on tool või istumisasend [23]. Istumisel suureneb istmikuluude all surve, 

mis piirab vere voolu kudedes ja mille tagajärjel tunneb inimene valu või 
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ebamugavustunnet. Surve rohkem kui 5,03 kilopaskalit (kPa) põhjustab nahakapillaaride 

sulgumise, kuid tulemusi, mis jäävad alla eelmainitud väärtuse, võib lubada. Kui aga surve 

on suurem kui 11,72 kPa, võib tekkida kudede kärbus ehk nekroos. Selleks piisab 10–15 

minutist muutumatus asendis istumisest. Esmaseks indikaatoriks on põletava tunde 

tekkimine istmikuluude all [24: 224]. 

Konkreetset tooli, mis sobiks kõigile, ei ole olemas, kuid sellegipoolest peaks tool vastama 

teatud kriteeriumidele. Istumisel peaks suur osa kehamassist kanduma istmikuluudele, 

mitte teistele kehaosadele. Samuti peab tooli isteala serva poolt osutatud surve reitele 

olema minimaalne ning isteasendit peaks olema kerge muuta. Lisaks on oluline alaselja 

toestus, kuna see vähendab suurel määral survet lülisambale. Istumisasendi muutmine 

hõlbustab toitainete liikumist ja jääkainete eemaldumist, vähendades samal ajal tekkinud 

väsimustunnet [25].  

 

 

1.4. Skeletilihaste bioelektrilise aktiivsuse hindamine elektromüograafia 

meetodil 

 

Lihaste bioelektrilist aktiivsust on võimalik hinnata elektromüograafia (EMG) abil. 

Skeletilihaste elektromüograafilised hindamised on näidanud, et koos lihasjõu 

suurenemisega lihase bioelektriline aktiivsus suureneb. Muutused EMG signaalis, eriti 

sageduses, võivad viidata lihasväsimusele [26]. Ergonoomikas kasutatakse 

elektromüograafiat enamasti töötamiskoha ja tööriistade hindamiseks, samuti ka 

tööprotsessi planeerimiseks. Elektromüograafilised mõõtmised põhinevad lihaste staatilise 

ja dünaamilise koormuse hindamisel, lokaalse lihasväsimuse hindamisel ülekoormuse 

tõttu, lihaste koordinatsiooni ja ajastuse ning motoorsete ühikute värbamise mustri 

hindamisel. Elektromüograafilisi mõõtmisi on võimalik teostada, kasutades nõelelektroode, 

mis sisestatakse otse lihasesse või pinnaelektroode, mida on võimalik kinnitada nahale 

vastava lihase kohale. Nõelelektroode kasutatakse peamiselt meditsiinis taastusravi 

eesmärgil, saades üksikasjalikku teavet skeletilihaste innervatsioonist ehk lihaste närvidega 

varustatusest. Pinnaelektromüograafiat kasutatakse enamasti ergonoomikas ja selle 

meetodi mitteinvasiivsuse tõttu töötervishoius, mis võimaldab mugavaid mõõtmisi ka 

liikumise ajal [27]. 
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Lihased on stimuleeritud närvirakkude poolt, mida kutsutakse motoneuroniteks. 

Stimulatsioon põhjustab skeletilihases elektrilist aktiivsust, mis omakorda tekitab lihase 

kokkutõmbe ehk kontraktsiooni. Üks alfamotoneuron innerveerib samas lihases mitut 

lihaskiudu, kuid igasse lihaskiudu läheb vaid üks aksoni haru, moodustades närvi ja lihase 

ühenduse. Iga närviimpulss põhjustab tavaliselt ka lihasimpulsi. Neuron ehk närvirakk ning 

tema poolt innerveeritavad lihaskiud moodustavadki motoorse ühiku, talitledes koos 

(eestikeelseks kohandatud joonis 1.3). Lihaskontraktsiooni tugevus sõltub suuresti sellest, 

mitu motoorset ühikut samal ajal aktiveerub. Alfamotoneuronite kahjustuse tagajärjel 

halvatub seda enam lihas, mida rohkem on mittefunktsioneerivaid neuroneid [28]. 

 

Joonis 1.3. Motoorset ühikut iseloomustav joonis. Allikas: [29] 

 

Conte jt. (2014) uurisid välise arvutihiire ja sisseehitatud puutepaneeli erinevusi sülearvuti 

kasutamisel. Uuringus hinnati kere ja ülajäseme asendit ning lihaste elektromüograafilist 

aktiivsust kümnel uuritaval, kes olid kõik paremakäelised. Uuritavatest viis olid mehed ja 

viis naised vanuses 26–48 aastat. Selgus, et puutepaneeli kasutamisel olid ülajäseme 

liigesed rohkem fikseeritud võrreldes välise arvutihiire kasutamisega. Puutepaneeli 

kasutajad olid rohkem sundasendis ja staatilisi asendeid esines rohkem. Puutepaneeli 

kasutamisel mõõdeti ka kõrgemad elektromüograafilise aktiivsuse näitajad võrreldes välise 

arvutihiire kasutamisega. Uuringust järeldus, et sülearvuti pikemaajalisel kasutamisel on 

soovitav kasutada pigem välist arvutihiirt kui puutepaneeli, kuna väline arvutihiir 

võimaldab suuremat liikumisala ning vähendab vaevuste teket tänu randme paremale 

asendile [30]. 

Aferentne 
neuron 

Motoneuron 

Lihas 

 
Interneuron 
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Lisaks hindasid Cooper ja Straker (1998) klaviatuuri ja arvutihiire kasutamise mõju 

trapetslihase ja eesmise deltalihase elektromüograafilistele näitajatele. Kaheksa uuritavat 

vanuses 18–35 aastat sooritasid kümme minutit kestva ülesande nii arvutihiire kui ka 

klaviatuuriga. Üldine tendents oli, et suurem koormus lihastele oli eesmises deltalihases ja 

madalam koormus trapetslihases, samal ajal kui sooritati klaviatuuri ning arvutihiirega 

vastavat ülesannet. Deltalihases olid kõrgemad bioelektrilise aktiivsuse näitajad, kui 

kasutati arvutihiirt ning trapetslihases kõrgemad bioelektrilise aktiivsuse näitajad, kui 

kasutati klaviatuuri [31]. 

Moffet jt. (2002) hindasid kahe erineva sülearvuti ja kahe töösituatsiooni mõju kaela ja 

ülajäseme asendile ning lihasaktiivsusele. Uuringus osales kokku kaheksa tervet uuritavat, 

kes sooritasid 15 minuti jooksul standardiseeritud trükkimisülesande. Selgus, et suuremad 

erinevused esinesid, kui omavahel võrreldi arvuti kasutamist laua taga ja süles. Kahe 

erineva arvuti disaini vahel olulist erinevust ei leitud. Uuringust järeldus, et olulisem on 

pigem töötamiskoha valik kui sülearvuti disain, kuigi antud uuringust selgus, et suurem 

lihaste bioelektriline aktiivsus esines uuritavatel õlapiirkonnas kui arvutit kasutati laual. 

Siiski on soovituslik sülearvutit kasutada laual, kuna sellisel juhul on pea ja kael ning 

randme piirkond paremas asendis [32]. 

Laursen jt. (2002) uurisid lihaste aktiivsust arvutihiire ja klaviatuuri kasutamisel, kaasates 

ka vaimse ja füüsilise aspekti ning ajapiirangu. Kaksteist naist vanuses 27–41 aastat 

sooritasid arvutiga ülesande, mis nõudis nii suuremat kui ka väiksemat vaimset pingutust, 

kasutades selleks arvutihiirt kui ka klaviatuuri. Elektromüograafiline aktiivsus mõõdeti 

küünarvarre lihastes, trapetslihases ja kaela sirutajalihases. Selgus, et elektromüograafiline 

aktiivsus suurenes kõigis lihastes vaimselt keerulisema ülesande sooritamisel. Klaviatuuri 

ja arvutihiire kasutamisel esinesid olulised erinevused vaid kaela sirutajalihase puhul, kus 

arvutihiire kasutamisel olid bioelektrilise aktiivsuse näitajad oluliselt suuremad võrreldes 

klaviatuuri kasutamisega [33]. Inimestel, kes kasutavad ulatuslikul määral arvutihiirt ja 

klaviatuuri, on suurem tõenäosus kannatada ülajäseme vaevuste all. Põhjuseks on enamasti 

asendist põhjustatud staatiline lihaskoormus ja korduvad randme ning sõrmede liigutused. 

Suurem staatiline lihaskoormus esineb tõenäoliselt rohkem arvutihiire kui klaviatuuri 

kasutamisel, sest arvutihiire kasutamisel tuleb ette näiteks palju „klikkimist“. [11]. 

Lisaks eelnevale viidi Van Dieëne jt. (2001) poolt läbi uuring, kus analüüsiti erinevate 

toolide mõju m. erector spinae bioelektrilise aktiivsuse näitajatele. Uuringus osales kümme 
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inimest, kes sooritasid arvuti vahendusel kolme tunni jooksul erinevaid ülesandeid, mis 

olid seotud tekstitöötluse, projekteerimise ja lugemisega. Omavahel võrreldi kolme 

erinevat tooli, millest üks oli fikseeritud isteala ja seljatoega ning kaks tooli, millel oli 

võimalik reguleerida nii seljatuge kui ka isteala kõrgust. Selgus, et uuritavate m. erector 

spinae elektromüograafiline aktiivsus oli tugevalt mõjutatud ülesandest mida sooritati, 

mitte otseselt tooli tüübist. Lisaks selgus, et reguleeritavatel toolidel on potentsiaalne eelis 

fikseeritud isteala ja seljatoega toolide ees [34]. 
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2. UURIMISTÖÖ MATERJAL JA METOODIKA 

 

2.1. Uuritavad 

 

Antud uurimistöö sihtgrupiks olid Eesti Maaülikooli Tehnikamaja tudengid. Tehnikamajas 

õppis 2015. aasta novembris kokku 525 tudengit. Uuritava grupi moodustasid üliõpilased, 

kes vastasid üldküsimustikule (lisa 1) ja katsegrupi moodustasid laboratoorseteks 

mõõtmisteks nõusoleku andnud üliõpilased (joonis 2.1). 

 

 

Joonis 2.1. Uuringu valimi moodustamise skeem 

 

Uuritavaid teavitati uuringu alguses selle eesmärgist ja kõigest sellega seonduvast. 

Üldankeedile vastas kokku 60 tudengit ja nõusoleku laboratoorseteks mõõtmisteks andis 

32 tudengit, kellest 20 valiti välja laboratoorseteks mõõtmisteks. Uuritavate valiku üheks 

kriteeriumiks oli sarnane kehamassiindeks ehk KMI (BMI – Body Mass Index). Maailma 

1. Üldküsimustik 
Tehnikamaja 
üliõpilastele

(n=525)

2. Üldküsimustikule 
vastanud üliõpilaste 

arv (n=60

4. Uuritavate valik 
laboratoorseteks 

mõõtmisteks (nõustus 
32, valiti 20)

5. Laboratoorsetel 
mõõtmistel osalenud  
tudengid (10 meest, 

10 naist) 



19 

 

Terviseorganisatsiooni (WHO – World Health Organization) andmetel klassifitseeritakse 

täiskasvanud inimesed KMI alusel järgmiselt [34]: 

1) alakaal – <18,50 kg m-2; 

2) normaalkaal – 18,50-24,99 kg/m2; 

3) ülekaal –  ≥25,00 kg/m2; 

4) rasvunud – ≥30,00 kg/m2. 

 

Kehamassiindeks on kehakaalu ja pikkuse suhe ning selle leidmiseks kasutati vastavat 

valemit, kus kehakaal jagatakse kehapikkuse ruuduga (kg m-2) [35]. 

 

 

2.2. Küsimustikud 

 

Uuritavate leidmiseks koostati üldküsimustik (www.connect.ee keskkonnas) ning saadeti 

õppekorralduse spetsialisti kaudu elektronpostiga igale tudengile 17.11.2015. a. 

Üldküsimustiku koostamisel kasutati Tartu Ülikooli Arstiteaduskonna tudengite hulgas läbi 

viidud küsitluse ankeeti [36] ja Soome Töötervishoiu Instituudi poolt koostatud 

küsimustikku muskuloskeletaalse valu hindamiseks [37]. Uuringust teavitati mitmel korral 

ja tudengitel oli võimalus üldküsimustikule vastata kuni detsembrikuuni. Üldküsimustikus 

„Eesti Maaülikooli Tehnikamaja üliõpilaste rahulolu õpikeskkonnaga“ oli kokku 36 

küsimust, mis käsitlesid õpikeskkonda, terviseseisundit, kehalist aktiivsust ja üldist teavet 

uuritava kohta. Uuritavad said vastata küsimustele skaalal 1-5, kus 1 – mitte kunagi; 2 – 

väga harva; 3 – harva; 4 – sageli; 5 – väga sageli või 1 - ei esine; 2 – vähene; 3 – 

mõõdukas; 4 – suur ning 5 – väga suur. Samuti kasutati avatud küsimusi ning jah/ei 

vastusevariante. Lisaks üldküsimustikule, mis saadeti kogu Tehnikamaja üliõpilastele, 

koostati katsegrupile täiendava informatsiooni saamiseks lühike lisaküsimustik (lisa 2). 

Lisaküsimustikus oli kokku neli küsimust. Skaala alusel oli võimalik hinnata toolide 

mugavust, kus 1 – väga mugav; 2 – mugav; 3 – ei oska öelda; 4 – ebamugav; 5 – väga 

ebamugav. Samuti oli lisaküsimustikus küsimus, kus uuritavad pidid toole mugavuse alusel 

järjestama ja avatud küsimusi ning jah/ei vastusevariante. 

 

http://www.connect.ee/
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2.3. Uuringu käik 

 

Laboratoorsed mõõtmised toimusid Eesti Maaülikooli Tehnikamaja ruumis A219 

ajavahemikus 08.12.2015-21.12.2015. a. Üldküsimustiku abil leiti laboratoorseteks 

mõõtmisteks 20 uuritavat, kellele tutvustati mõõtmiste läbiviimise eel kogu protseduuri ja 

teavitati ka konfidentsiaalsusest. Uuringu läbiviimise skeem on toodud joonisel 2.2. 

Joonis 2.2. Skeem erinevatest uuringuetappidest 

Laboratoorsed mõõtmised algasid lülisamba füsioloogiliste kõveruste ja jäikuse 

määramisega ning elektroodide paigaldamisega uuritava neljale erinevale lihasele. Iga 

uuritava domineeriva käe kehapoole lihastele asetati elektroodid ja mõõdeti 

elektromüograafiline aktiivsus rahulolekus kui ka maksimaalsel pingutusel. Kui 

eelmainitud tegevus oli sooritatud, puhkas uuritav kaks minutit ning suundus seejärel 

puutoolile istuma. Toolile oli asetatud sensormatt, mis hindas surve jaotumist toolil. 

Uuritav alustas eksperimenti trükkimistestiga [38], mis kestis üks minut ja koheselt järgnes 

arvutihiirega mängu mängimine [39], mis kestis kaks minutit. Peale katse sooritamist 

lamas uuritav kõhuli puhkeasendis (kokku oli ühel uuritaval neli puhkepausi) kaks minutit 

ja jätkas kahe minuti täitumisel ülesande sooritamist järgnevatel toolidel: pehme-, labori- ja 

võrkistealaga tool. Üheaegselt salvestati elektromüograafia ja sensormati tulemused. Peale 

eksperimendi lõppu täitsid uuritavad lisaküsimustik, kus paluti hinnata toolide mugavust ja 

järjestada need mugavuse alusel.  

1. Õpperuumide 
vaatlus ja toolide 

valik

2. Üldküsimustik  
kõikidele 

Tehnikamaja 
üliõpilastele

3. Uuringugrupi 
valimine 

laboratoorseteks 
mõõtmisteks

4. Laboratoorsed 
mõõtmised: 

pantograafia, 
Schober´i test, EMG, 

CONFORMat

5. Lisaküsimustik 
katsegrupile
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2.4. Mõõtevahendid- ja meetodid 

 

2.4.1. Laboratoorsed mõõtmised 

 

Laboratoorsetel mõõtmistel kasutati nelja Eesti Maaülikooli Tehnikamaja tooli, millest üks 

oli puidust isteala ja seljatoega, teine pehme isteala ja seljatoega, kolmas ratastel 

reguleeritav pehme istealaga, kuid seljatoeta tool ning neljas ratastel tool, mille kõrgust ja 

seljatuge oli võimalik reguleerida ja mille isteala ja seljatugi olid võrgust. Neljas tool 

kaasati uuringusse eelkõige võrdluseesmärgil. Uuringus kasutatud toolid on esitatud 

joonisel 2.3. 

 

    
    

Joonis 2.3. Uuringus kasutatud toolid: 1 – puutool; 2 – pehme tool; 3 – laboritool; 4 – 

võrkistealaga tool 

 

Katseülesande täitmiseks kasutati juhtmevaba arvutihiirt ja sülearvutit (joonis 2.4), et 

hinnata, kuidas mõjutab toereaktsioone ja lihaste bioelektrilist aktiivsust erinevatel toolidel 

istumine ning arvutihiire ja klaviatuuri kasutamine. 

 

  

Joonis 2.4. Uuringus kasutatud seadmed: 1 – juhtmevaba arvutihiir; 2 – sülearvuti 

1) 2) 3) 4) 

1) 2) 
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Klaviatuuri ja arvutihiire kasutamise hindamiseks pidi iga uuritav trükkimistesti järgi sõnu 

arvutisse trükkima ning arvutihiirt kasutades vastavat mängu mängima, mille eesmärgiks 

oli tabada erinevas suuruses mulle. 

 

 

2.4.2. Pantograafia meetod ja Schober´i test 

 

Lülisamba füsioloogiliste kõveruste hindamiseks kasutati uuringus pantograafia meetodit. 

Tegu on mitteinvasiivse meetodiga, millega on võimalik mõõta nimmelordoosi (LL°– 

lumbar lordosis) ja rinnaküfoosi (TK°–thoracic kyphosis) ja arvutada saadud kumeruste 

nurgad (joonis 2.5) [40].  

 

Joonis 2.5. Nimmelordoosi ja rinnaküfoosi nurkade määramine sagitaalprofiilis Allikas: 

Kums 2008 [16] 

 

Uuritav seisis pantograafi ette, toetades mõlemad jalad kindlalt põrandale ja püüdes olla 

võimalikult lõdvestunult. Ratas, mis asus pantograafi hoovastiku otsas, liikus sujuvalt 

mööda uuritava lülisammast seitsmendast kaelalülist (C7) kuni viienda nimmelülini (L5). 

Samal ajal kui hoovastik liikus ühest punktist teise, joonistas teine hoovastik paberile 

vastava lülisamba kujutise (joonis 2.6). Mõõtmisi teostati kokku kolm ja iga mõõtmisega 

astus uuritav pantograafist 5–10 cm eemale. Lülisamba sagitaalprofiil võib suuresti 

varieeruda, kuid normaalseks nimmelordoosi nurgaks loetakse 20–60° ja vastavalt 
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rinnaküfoosil 20–40°. Tavaliselt on nimmelordoosi nurk suurem kui rinnaküfoosi nurk ja 

naistel on üldiselt nimmelordoos rohkem väljendunud kui meestel [41]. 

 

Joonis 2.6. Pantograafia meetod lülisamba füsioloogiliste kõveruste hindamiseks. Allikas: 

Kums jt. 2007 [42] 

 

Lisaks mõõdeti uuritavatel püstiasendis ja ettepainutusel standardse mõõdulindiga (±0,5 

mm) lülisamba pikkus alates seitsmendast kaelalülist kuni viienda nimmelülini (C7–L5). 

Antud tulemused fikseeriti sentimeetrites ja lülisamba jäikuse hindamiseks arvutati välja ka 

saadud tulemuste vahed (Schober´i test). Normiks loetakse vahet 10 cm ja enam. 

Seljavigastuste puhul või lülisamba jäikuse suurenemise korral on vahe väiksem kui 10 cm 

[43]. 

 

 

2.4.3. Elektromüograafia meetod 

 

Lihaste bioelektrilise aktiivsuse hindamiseks kasutati uuringus elektromüograafia meetodit. 

Antud meetod on biomehaanika valdkonnas väga levinud, kuna sellega on võimalik 

hinnata lihases tekkivaid elektrilisi signaale [44]. Dublett elektroodid (Noraxon Dual 

Electrodes, USA) paigutati vastava lihase kohal nahapinna peale. Mõõdetavateks lihasteks 

olid musculus trapezius (trapetslihas), musculus erector spinae (selgroosirgestajalihas), 

musculus extensor digitorum (sõrmedesirutajalihas) ja musculus rectus femoris 

(reiesirglihas) (joonis 2.7). Bioelektrilise aktiivsuse määramiseks nahapinna peal kasutati 

16-kanalilist elektromüograafi ME6000 (Mega Electronics, Soome).  
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Joonis 2.7. Uuritava skeletilihastele asetatud pinnaelektroodid: 1 – m. trapezius ja m. 

erector spinae; 2 – m. extensor digitorum ja m. rectus femoris 

Uuritaval paluti kanda lühikest sportlikku riietust, kuna elektroodid paigaldati otse 

desinfitseeritud nahapinnale. Kuna kõik uuringus osalejad olid paremakäelised, paigaldati 

elektroodid vaid paremale kehapoolele. Tulemuste ühtlustamiseks arvutati valemi 1.1 järgi 

välja suhteline EMG [45]:  

                           (1.1) 

 

Kus EMGi  on antud lihase määratud bioelektriline akiivsus tegevuse käigus µV;  

       EMG0 – antud lihase määratud bioelektriline aktiivsus rahulolekus µV; 

       EMGmax – antud lihase määratud bioelektrilise aktiivsus maksimaalsel tahtelisel      

                           pingutusel µV. 

 

Suhtelise EMG arvutamiseks mõõdeti uuritavatel elektromüograafilise aktiivsuse näitajad 

neljas lihases nii rahulolekus kui ka maksimaalsel pingutusel. M. Trapezius´e 

maksimaalseks pingutuseks asetas uuritav käed 90o asendis kõrvale, osutades vastusurvet, 

mis tekitati uuringu läbiviija poolt (joonis 2.8). 

 

1) 2) 
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Joonis 2.8. M. trapezius´e ja m. rectus femoris´e maksimaalse pingutuse sooritamine 

M. erector spinae maksimaalseks pingutuseks oli uuritav kõhuliasendis ja tõstis oma 

ülakeha, mida uurigu läbiviija püüdis alla suruda (joonis 2.9). 

 

 

Joonis 2.9. M. erector spinae maksimaalse pingutuse sooritamine 

M. extensor digitorum´i maksimaalseks pingutuseks tuli uuritaval sirgete sõrmedega 15–

20o nurga all vastusurvet osutada (joonis 2.10) ning m. rectus femoris´e maksimaalseks 

pingutuseks istus uuritav kušetil, uurija hoidis uuritava jalga kinni ja uuritav osutas 

vastusurvet nii tugevalt kui suutis. 
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Joonis 2.10. M. extensor digitorum´i maksimaalse pingutuse sooritamine  

 

Pärast maksimaalse pingutuse sooritamist nelja lihasega paluti uuritavatel kaks minutit 

kõhuli asendis ja vabas olekus lamada, et lihased saaksid enne eksperimendi algust 

lõdvestuda. Joonisel 2.11 on näidatud neljal erineval toolil mõõtmiste teostamine. 

 

    
Joonis 2.11.  Laboratoorsete mõõtmiste teostamine neljal erineval toolil: 1 – puutool; 

 2 – pehme tool; 3 – laboritool; 4 – võrkistealaga tool 

 

Iga uuritav sooritas etteantud ülesande talle kõige mugavamas asendis. Samuti sai iga 

uuritav laboritooli ja võrkistealaga tooli vastavalt enda kehamõõtmetele reguleerida. 

Fikseeritud ei olnud ka sülearvuti ja arvutihiire asukoht, mistõttu oli võimalik uuritaval ka 

neid enda järgi kohandada. 

  

 

1) 2) 3) 4) 
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2.4.4. CONFORMat meetod 

 

Toereaktsioonide hindamiseks kasutati mõõteseadet CONFORMat Research, mis on 

lihtsasti kasutatav surve hindamise süsteem, mõõtes survet inimese ja vastava tugipinna 

(iste või seljatugi) vahel (joonis 2.12). Antud süsteem on väga mitmekülgne, kuna saadud 

andmeid on võimalik kopeerida teistesse rakendustesse, salvestada tekstifailina, importida 

teistesse programmidesse või teostada väljatrükki [46]. 

 

 

Joonis 2.12. CONFORMat Research sensormatt. Allikas: [46] 

 

Joonisel 2.13 on välja toodud neljal erineval toolil istumisel tekkiva surve jaotuvus. Mida 

punasem on ala, seda suurem ka surve ja mida sinisemad on alad, seda paremini on surve 

toolil jaotunud. Teave kuvatakse arvutis reaalajas värvikoodidega ja saadud informatsiooni 

on võimalik salvestada ning vajadusel taasesitada ja analüüsida. Mõõtmistulemused on 

ühildatavad mitmete tarkvarapakettidega [46]. 

 

  
 

 

Joonis 2.13. Istumissurve hindamine erinevate värvitoonide alusel: 1 – võrkistealaga tool; 

2 – pehme tool; 3 – puutool; 4 – laboritool 
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Tabelis 2.1 on välja toodud sensormati põhiandmed. Antud mõõteseade kalibreeriti 

vaakumkotis ja kalibreerimine eelnes igale mõõtmispäevale. Kalibreerimine toimus viie 

punkti järgi (10, 20, 60, 100, 170 mmHg) ja iga punkti kalibreerimiseks oli aega 200 

sekundit ehk antud aeg oli ligilähedane katse kestusele. 

 

Tabel 2.1. Mõõteseadme CONFORMat Research üldandmed. Allikas: [46] 

Nimetus Väärtus 
Sensormati mõõtmed pikkus 539,2 mm; laius 618,5 mm 

Sensormati paksus 0,762 mm 

Sensori tüüp Medical Sensor 5330 

Survetundlike elementide arv 1024 mõõtepunkti; maatriks 32x32 (14,7 mm x 14,7 mm) 

 

Sensormati põhimõtteks on survenäitajate leidmine jõu ja lahtri suuruse järgi ning võimalik 

on hinnata lisaks survele (Pa – paskal) ka kontaktala (cm2) ja survetsentri asukoha muutuse 

kiirust (cm/s) [46]. 

 

 

2.5. Andmete analüüs 

 

Andmete statistiliseks analüüsiks kasutati andmetöötlusprogramme Micosoft Office Excel 

2010 ja SPSS.20.0. Arvutati gruppide keskmised (x̅) tulemused koos standardveaga (SE) 

ning antropomeetriliste näitajate puhul standardhälbega (SD). Gruppide keskmiste 

erinevuse olulisuse võrdlemiseks kasutati t-testi ja tunnuste vaheliste seoste hindamiseks 

Pearson´i korrelatsioonanalüüsi. Statistiliselt oluliseks erinevuseks loeti p<0,05.   
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3. TULEMUSED JA ARUTELU 

 

3.1. Üldküsimustiku tulemused 

 

Uuringus osales kokku 10 meest ja 10 naist. Naiste keskmiseks vanuseks oli 23,60 aastat 

(3,37 ) ning meeste keskmiseks vanuseks 23,10 aastat (1,60). Selgus, et mehed olid 

võrreldes naistega oluliselt pikemad ja kaalusid ka oluliselt rohkem. Samas ei esinenud 

kehamassiindeksi osas meeste ja naiste vahel olulisi erinevusi (tabel 3.1).  

Tabel 3.1. Uuritavate antropomeetrilised näitajad (±SD – standardhälve, p – statistiliselt 

oluline erinevus) 

Näitaja 
Mehed Naised 

p 
keskmine±SD keskmine±SD 

Kehapikkus, cm 182,00±2,83 168,40±3,69 <0,001 

Kehamass, kg 74,20±7,94 61,30±5,48 <0,001 

Kehamassiindeks, kg m-2 22,41±2,44 21,62±1,88 - 

 

Uuritavatest 15% hindas oma terviseseisundit väga heaks, heaks 50%, rahuldavaks 30% ja 

halvaks 5% uuritavatest. Vastajatest 65%-l oli jäänud küsitluse läbiviimise semestril 

terviseseisund samaks, 25%-l oli muutunud üldine terviseseisund halvemaks ja vaid 10%-l 

uuritavatest oli terviseseisund muutnud paremaks. Samuti ei esinenud suurel osal 

uuritavatest (80%) kroonilisi skeleti-lihassüsteemi vaevusi. Uuritavatest 35% tegeles üks 

kuni kaks korda nädalas spordiga, 25% tegeles kolm kuni neli korda nädalas spordiga ja 

10% tegeles spordiga viis kuni kuus korda nädalas. Vaid 5% uuritavatest tegeles spordiga 

iga päev, samal ajal kui 25% ei tegelenud üldse regulaarselt spordiga. 

Uuritavatest 95% seostas loengutes ja praktikumides istumist pinge, väsimuse või valu 

tekkega mõnes kehapiirkonnas. Meestel esines peale õppetööd tavaliselt kõige enam 

kaebusi silmade, jalgade, ala- ja ülaselja osas. Suur ja väga suur pinge esines 30%-l 

uuritavatest jalgades ja silmades. Mõõdukas kuni suur pinge esines 70%-l uuritavatest 

alaseljas ja 40% ülaseljas. Kõige vähem esines pingeid vasakus ja paremas õlas ning 

õlavarres, randmes ja sõrmedes (joonis 3.1). 



30 

 

 

Joonis 3.1. Peale õppetööd erinevates kehapiirkondades esinenud pinged meestel 

 

Naistel esines peale õppetööd üldiselt kõige enam kaebusi silmade, alaselja, ülaselja, 

parema randme, parema õla ja kaela osas. Mõõdukast kuni väga suurest pingest silmades 

teavitas 90% uuritavatest, 80% alaseljas ja 70% ülaseljas. Enam esines pingeid ka kaelas ja 

paremas randmes ja õlas. Kõige vähem esines naistel peale õppetööd kaebusi vasaku käe 

sõrmedes ja vasakus küünarvarres (joonis 3.2).  

 

Joonis 3.2. Naistel erinevates kehapiirkondades esinenud pinged pärast õppetööd 
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Varasematest uuringutest on leitud, et tudengitel esineb üsna suurel määral skeleti-

lihassüsteemi vaevusi ja enam teavitavad vaevustest pigem naised kui mehed ning 

põhiliselt esinevad vaevused kaelas, üla-ja alaseljas ning õlgades [5, 6, 7]. Käesolevast 

uuringust selgus samuti, et naised teavitasid vaevustest rohkem ja piirkonnad, kus 

vaevused esinesid, olid varasematele uuringutele sarnased. Samas ei saa antud uuringu 

puhul tulemusi üldistada, kuna analüüsiti vaid 20 uuritava üldküsimustiku tulemusi. 

Varasemalt läbiviidud uuringud on analüüsinud oluliselt suuremaid uuringugruppe, kus on 

üle 100 uuritava, kuid tegu on olnud pigem siiski vaid ankeetküsitluste, mitte 

eksperimentidega [3, 5, 6, 7]. Lisaks uuriti, millises mahus on tudengid osalenud viimasel 

semestril õppetöös ja kui suure osa päevast veedavad üldiselt tudengid istudes. Selgus, et 

90% uuritavatest osales praktikumides ja 60% uuritavatest loengutes 76-100% ulatuses. 

Vaid 5% osales praktikumides ja loengutes vähem kui 50% ulatuses. Joonisel 3.3 on näha, 

et uuritavad võtsid nii praktikumidest kui ka loengutest üsna suurel määral osa. 

 
Joonis 3.3. Uuritavate osalemine loengutes ja praktikumides 

Samuti selgus, et uuritavatest 25% veetis vähem kui 50% päevast istudes, 45% veetis 50-

75% päevast istudes ja 30% uuritavatest veetis 76-100% istudes. Uuritavatest 65% hindas 

õppetöös kasutatavaid toole sageli ja väga sageli ebamugavaks ning 35% hindas sageli ja 

väga sageli õppetöös kasutatavaid laudasid ebamugavaks. Kogu uuringugrupist kasutas 

95% igapäevaselt sülearvutit ja 65% nutitelefoni. Oluliselt vähem kasutati lauaarvutit (5%) 

ja tahvelarvutit (10%). Tudengitest 50% kasutas arvutit õppetööks keskmisel viis kuni 

seitse tundi päevas. Tudengitest 40% kasutas õppetööks arvutit kaks kuni neli tundi päevas 

ja alla kahe tunni päevas vaid 10% tudengitest. Ükski tudeng ei kasutanud arvutit 

õppetööks rohkem kui seitse tundi päevas.  
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3.2. Elektromüograafia tulemused 

 

Joonisel 3.4 on välja toodud meeste skeletilihaste bioelektrilise aktiivsuse näitajad, 

sõltuvalt klaviatuuri ja arvutihiire kasutamisest ning tooli tüübist, millel tegevuse ajal 

istuti. Selgus, et bioelektrilise aktiivsuse näitajad olid m. extensor digitorum´is klaviatuuri 

kasutamisel oluliselt kõrgemad võrreldes arvutihiire kasutamisega, istudes puutoolil 

(p<0,01), pehmel toolil (p<0,01) ja laboritoolil (p<0,01). Samuti oli klaviatuuril trükkides 

ja puutoolil (p<0,05) ning laboritoolil (p<0,01) istudes m. erector spinae bioelektiline 

aktiivus oluliselt kõrgem võrreldes arvutihiire kasutamisega. M. trapezius´e bioelektiline 

aktiivsus oli meestel oluliselt kõrgem kui istuti pehmel toolil (p<0,05) ja võrkistealaga 

toolil (p<0,05) ja sooritati klaviatuuril vastavat ülesannet võrreldes arvutihiire 

kasutamisega. Klaviatuuri kasutamisel esinesid kõigi kolme lihase puhul (m. trapezius, m. 

erector spinae ja m. extensor digitorum) kõrgemad bioelektriline aktiivsuse näitajad kui 

arvutihiire kasutamisel. Vaid m. rectus femoris´e puhul esinesid kõrgemad bioelektrilise 

aktiivsuse näitajad kui kasutati arvutihiirt ja istuti puu- ning laboritoolil. Kõige suuremad 

erinevused esinesid bioelektrilise aktiivsuse näitajates, tegevusi arvestades, m. extensor 

digitorum´is, m. erector spinae´s ning m. trapezius´es. Olulisi erinevusi ei esinenud 

mõlema tegevuse puhul m. rectus femoris´e bioelektrilise aktiivsuse näitajates.  

 
 
      puutool           pehme tool                laboritool              võrkistealaga tool 

 

Joonis 3.4. Meeste skeletilihaste bioelektrilise aktiivsuse muutused sõltuvalt tegevusest ja 

tooli disainist (keskmineSE – standardviga; * p<0,05; ** p<0,01; *** p<0,001) 
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Joonisel 3.5 on esitatud naiste skeletilihaste bioelektrilise aktiivsuse näitajad samuti 

sõltuvalt klaviatuuri ja arvutihiire kasutamisest ning tooli tüübist, millel etteantud tegevuse 

ajal istuti. Selgus, et kõige suuremad erinevused esinesid kahe tegevuse võrdlemisel 

bioelektrilise aktiivsuse näitajate osas m. extensor digitorum´is ja m. erector spinae´s ning 

kõige vähem erinevusi esines m. trapezius´es ja m. rectus femoris´es. Kõige kõrgemad 

bioelektrilise aktiivsuse näitajad esinesid aga üldiselt m. extensor digitorum´is, mis võib 

olla põhjendatav sellega, et antud lihas oli otseselt seotud nii klaviatuuri kui ka arvutihiire 

kasutamisega. M. extensor digitorum´i bioelektriline aktiivsus oli klaviatuuril sõnu 

trükkides ja kõikidel neljal erineval toolil istudes oluliselt kõrgem võrreldes arvutihiire 

kasutamisega. Samuti esinesid tegevuste võrdlusel olulised erinevused m. erector spinae 

bioelektrilise aktiivsuse näitajates. Naistel, kes istusid puutoolil (p<0,001), pehmel toolil 

(p<0,001) ja võrkistealaga toolil (p<0,001) ja trükkisid klaviatuuril etteantud sõnu, olid 

antud lihases oluliselt kõrgem bioelektrilise aktiivsuse näitaja võrreldes arvutihiire 

kasutamisega. M. trapezius´e bioelektriline aktiivsus oli klaviatuuri kasutamisel oluliselt 

kõrgem puutoolil istudes (p<0,05) ja m. rectus femoris´e bioelektriline aktiivsus oluliselt 

kõrgem võrkistealaga toolil (p<0,05) istudes, võrreldes arvutihiire kasutamisega. Kõige 

kõrgemad näitajad esinesid sarnaselt meestega mõlema tegevuse puhul üldiselt laboritoolil 

istudes ja kõige madalamad võrkistealaga toolil istudes. 

 
 
      puutool           pehme tool                laboritool              võrkistealaga tool 

 

Joonis 3.5. Naiste skeletilihaste bioelektrilise aktiivsuse muutused sõltuvalt tegevusest ja 

tooli disainist (keskmineSE – standardviga; * p<0,05; ** p<0,01; *** p<0,001) 
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Kui joonistel 3.4 ja 3.5 oli eraldi gruppidena välja toodud meeste ja naiste bioelektrilise 

aktiivsuse näitajad sõltuvalt tegevusest ja tooli disainist, siis joonisel 3.6 on esitatud 

klaviatuuri kasutamise mõju erinevatele lihastele, võrreldes omavahel meeste ja naiste 

gruppi ning tooli disaini. Selgus, et kõige olulisemad erinevused esinesid meeste ja naiste 

vahel m. extensor digitorum´i bioelektrilise aktiivsuse näitajates, kus naistel oli kõikidel 

toolidel istudes bioelektrilise aktiivsuse näitajad oluliselt kõrgemad võrreldes meestega. 

Lisaks oli naistel pehmel toolil istudes m. trapezius´e (p<0,05) ja m. erector spinae 

(p<0,05) bioelektrilise aktiivuse näitaja oluliselt kõrgem võrreldes meestega. Kõige 

madalamad bioelektrilise aktiivsuse näitajad esinesid uuritavatel m. rectus femoris´es, kuid 

siiski oli naistel laboritoolil istudes (p<0,01) antud lihases oluliselt suuremad bioelektrilise 

aktiivsuse näitajad võrreldes meestega. Kõige kõrgemad bioelektrilise aktiivsuse näitajad 

esinesid nii meestel kui ka naistel laboritoolil istudes ja kõige madlamad tulemused 

võrkistealaga toolil istudes, kuid kõige enam olulisi erinevusi esines naiste ja meeste vahel 

kui istuti pehmel toolil. 

 
      puutool           pehme tool                laboritool              võrkistealaga tool 

                

Joonis 3.6.  Klaviatuuri kasutamise mõju lihaste bioelektrilisele aktiivsusele, sõltuvalt 

soost ja tooli disainist (keskmineSE – standardviga; * p<0,05; ** p<0,01; *** p<0,001) 

 

Joonisel 3.7 on aga näha arvutihiire kasutamise mõju erinevate lihaste bioelektrilisele 

aktiivsusele, sõltuvalt soost ja tooli disainist. Klaviatuuri kasutamisel esinesid meeste ja 

naiste vahel suurimad erinevused m. extensor digitorum´i bioelektrilise aktiivsuse näitajate 
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osas, kuid arvutihiire kasutamisel tekkisid ka m. trapezius´e bioelektrilise aktiivsuse 

näitajates olulised erinevused. Naistel olid m. trapezius´es ning m. extensor digitorum´is 

kõikidel toolidel istudes oluliselt suuremad bioelektrilise aktiivsuse näitajad võrreldes 

meestega. Samuti oli naistel laboritoolil (p<0,01) ja võrkistealaga toolil (p<0,05) istudes 

m. erector spinae bioelektrilise aktiivsuse näitajad oluliselt kõrgemad võrreldes meestega. 

Kõige madalamad bioelektrilise aktiivsuse näitajad esinesid uuritavatel mõlema tegevuse 

puhul m. rectus femoris´es, kuid siiski oli naistel laboritoolil istudes antud lihases oluliselt 

suuremad bioelektrilise aktiivsuse näitajad võrreldes meestega (p<0,05). Joonistel 3.6 ja 

3.7 on näha, et kõige suuremad erinevsused esinesid meestel ja naistel nii klaviatuuri kui 

ka arvutihiire kasutamisel m. extensor digitorum´i bioelektrilise aktiivsuse näitajate vahel. 

Arvutihiire kasutamisel tõusid ka naistel oluliselt m. trapezius´e bioelektrilise aktiivsuse 

näitajad võrreldes meestega. Klaviatuuri ja arvutihiire kasutamisel esines naiste ja meeste 

vahel vähem olulisi erinevusi m. rectus femoris´e ning m. erector spinae bioelektrilise 

aktiivsuse näitajate vahel. Kõige kõrgemad bioelektrilise aktiivsuse näitajad esinesid 

uuritavatel suures osas laboritoolil istudes ja kõige madalamad näitajad esinesid aga 

võrkistealaga toolil istudes nii meestel kui ka naistel mõlema tegevuse puhul. Klaviatuuri 

ja arvutihiire kasutamise võrdlusel on näha, et lihaste bioelektriline aktiivsus oli üldiselt 

meestel ja naistel kõrgem klaviatuuri kasutamisel, kuid enam olulisi erinevusi lihaste 

bioelektrilise aktiivsuse näitajate vahel esines meestel ja naistel arvutihiire kasutamisel. 

 
 

puidust tool             pehme tool           laboritool              võrkistealaga tool 

 

Joonis 3.7. Arvutihiire kasutamise mõju lihaste bioelektrilisele aktiivsusele, sõltuvalt soost 

ja tooli disainist (keskmineSE – standardviga; *p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001) 
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Lisaks eelnevale on joonisel 3.8 välja toodud meeste skeletilihaste bioelektrilise aktiivsuse 

näitajaid, tulenevalt erinevate toolide disainist ja sooritatud tegevusest. Joonisele on kantud 

vaid kõige olulisemad seosed. Täpsustavad andmed on välja toodud lisas 3. Erinevate 

toolide ja nendel teostatud tegevuste võrdlemisel selgus, et kõige enam esines meestel 

olulisi erinevusi m. erector spinae ning m. trapezius´e bioelektrilise aktiivsuse näitajates. 

Meestel oli puutoolil istudes m. erector spinae´s ja m. trapezius´es oluliselt kõrgemad 

bioelektrilise aktiivsuse näitajad võrreldes pehmel toolil istumisega mõlema tegevuse 

puhul. M. trapezius´e, m. erector spinae ja m. extensor digitorum´i bioelektriline aktiivsus 

oli oluliselt kõrgem kui istuti puutoolil ja sooritati ülesandeid nii klaviatuuri kui ka 

arvutihiirega võrreldes võrkistealaga toolil istumisega.  

Puutooli ja laboritooli võrdlusel selgus, et laboritoolil istudes olid m. erector spinae 

bioelektrilise aktiivsuse näitajad mõlema tegevuse puhul oluliselt kõrgemad. Pehme tooli 

ja laboritooli võrdlus näitas, et laboritoolil istudes oli meestel m. trapezius´e ja m. erector 

spinae bioelektriline aktiivsus mõlema tegevuse puhul oluliselt kõrgem. Pehme- ja 

võrkistealaga tooli vahel esines oluline erinevus vaid m. erector spinae bioelektrilise 

aktiivsuse näitajate osas, kui pehmel toolil istudes oli m. erector spinae bioelektriline 

aktiivsus mõlema tegevuse puhul oluliselt suurem.  

Väga suured erinevused esinesid ka labori- ja võrkistealaga toolil istudes. M. trapezius´e, 

m. erector spinae ning m. extensor digitorum´i bioelektriline aktiivsus oli oluliselt suurem 

mõlema tegevuse puhul kui istuti laboritoolil võrreldes võrkistealaga toolil istumisega. 

Olulisi erinevusi ei esinenud meestel m. rectus femoris´e bioelektrilise aktiivsuse 

näitajates. Kõige suuremad erinevused esinesid bioelektrilise aktiivsuse näitajates puu- ja 

pehme tooli vahel, puu- ja võrkistealaga tooli vahel, pehme- ja laboritooli vahel ning 

labori- ja võrkistealaga tooli vahel.  
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puidust tool             pehme tool            laboritool              võrkistealaga tool 

 

Joonis 3.8. Meeste skeletilihaste bioelektrilise aktiivsuse näitajad erinevate toolide ja 

tegevuste võrdlemisel (keskmineSE – standardviga; ***p<0,001) 

Joonisel 3.9 on välja toodud naiste skeletilihaste bioelektrilise aktiivsuse näitajaid, 

tulenevalt erinevate toolide disainist ja sooritatud tegevusest. Antud joonisele on samuti 

kantud vaid kõige olulisemad seosed. Täpsustavad andmed on välja toodud lisas 4. 

Võrreldes meestega esines naistel mitmete toolide ja tegevuste võrdlemisel rohkem 

erinevusi. Kui meestel ei esinenud võrdlusel m. rectus femoris´e bioelektrilise aktiivsuse 

näitajate osas olulisi erinevusi, siis naistel olid pigem vähem mõjutatud m. extensor 

digitorum´i bioelektrilise aktiivsuse näitajad. Selgus, et laboritoolil istudes olid naistel 

kõikide lihaste bioelektrilise aktiivsuse näitajad mõlema tegevuse puhul oluliselt suuremad 

võrreldes laboritooli puu-, pehme- ja võrkistealaga tooliga. Puu- ja pehme tooli võrdlusel 

selgus, et puutoolil istudes oli m. trapezius´e bioelektriline aktiivusus mõlema tegevuse 

puhul oluliselt suurem. Lisaks selgus, et m. trapezius´e ja m. erector spinae bioelektrilise 

aktiivuse näitajad olid oluliselt väiksemad võrkistealaga toolil istudes mõlema tegevuse 

puhul kui võrrelda antud toolil istumist puut- ja pehmel toolil istumisega. Kõige suuremad 

erinevused esinesid puut- ja laboritool vahel, pehme- ja laboritooli vahel ning labori- ja 

võrkistealaga tooli vahel.  
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  puidust tool              pehme tool           laboritool              võrkistealaga tool 

Joonis 3.9. Naiste skeletilihaste bioelektrilise aktiivsuse näitajad erinevate toolide ja 

tegevuste võrdlemisel (keskmineSE – standardviga;. ***p<0,001) 

Elektromüograafia tulemuste analüüsil selgus, et naistel olid võrreldes meestega lihastes 

üldiselt kõrgemad bioelektrilise aktiivsuse näitajad, mis võisid tuleneda pikkuse vahest, 

kuna mehed olid naistest oluliselt pikemad ja vaid kahte tooli neljast oli võimalik vastavalt 

pikkusele reguleerida. Samuti võisid erinevused tuleneda seljatoe kasutamisest erinevate 

tegevuste ajal. Eksperimendi läbiviimisel tehtud fotode analüüsil selgus, et mehed toetasid 

nii klaviatuuri kui ka arvutihiire kasutamisel rohkem oma selga vastu seljatuge, mis võib 

oluliselt vähendada pingete teket mõõdetud lihastes, eriti m. erector spinae´s. Samas 

leidsid Van Dieëne jt. (2001), et m. erector spinae bioelektriline aktiivsus oli uuritavatel 

tugevasti mõjutatud ülesandest, mida sooritati, mitte otseselt tooli tüübist. Siiski selgus, et 

reguleeritavatel toolidel on potentsiaalne eelis fikseeritud isteala ja seljatoega toolide ees 

[34]. Eelnevalt väljatoodud uuringus kasutati aga ainult seljatugedega toole, mistõttu 

näitavad käesoleva uuringu tulemused, et toolil võib olla siiski üsna suur mõju lihaste 

bioelektrilisele aktiivsusele, kuna naistel ja meestel esinesid kõige kõrgemad bioelektrilise 

aktiivsuse näitajad just laboritoolil istudes. Tulemused võivad olla tingitud ebapiisavast 

keha toestusest, kuna antud toolil puudus seljatugi. Kui keha ei ole piisavalt toetatud, 

säilitatakse istuja asend lihasjõu abil ning kui tooli profiil ei ühildu istuja kehakuju ja 
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mõõtmetega, kandub lisasurve pehmetesse kudedesse, mis ei ole mõeldud nii suurt 

koormust kandma [11]. 

Varasemalt on leitud, et staatilist lihaskoormust esineb tõenäoliselt rohkem arvutihiire 

kasutamisel, kuna antud tegevuse puhul tuleb ette palju “klikkimist” ning käe liigutamist 

[11]. Vastupidiselt eelnevale leiti antud uuringust, et lihaste üldine bioelektriline aktiivsus 

oli kõrgem hoopis klaviatuuri kasutamisel. Saadud tulemused võivad olla tingitud suuresti 

ülesande spetsiifikast, toolide erinevast disainist ja istumisasendist, kuna klaviatuuril 

trükkimiseks tuli uuritaval kasutada kogu ülakeha ning toolist tingitud asendi tõttu olid 

enam haaratud ka ülakeha lihased. M. rectus femoris´e madalad bioelektrilise aktiivsuse 

näitajad võisid olla tingitud antud lihasgrupi vähesest ülesandesse haaratusest, kuna teised 

lihased olid enam mõjutatud tooli disainist ning tegevustest. Samuti olid uuringu ajal 

uuritavate jalad toetatud põrandale. Üldiselt võis lihaste bioelektrilist aktiivust mõjutada ka 

ülesande keerukus, kuna varasemalt on leitud, et bioelektriline aktiivsus suureneb lihastes 

vaimselt keerulisema ülesande lahendamisel [33]. Klaviatuuri kasutamisel pidi uuritav 

etteantud sõnu kirjutama ja pilk oli enam kontsentreeritud klahvidele. Arvutihiire 

kasutamisel tuli uuritaval aga saada pihta mullidele, mis ekraanile ilmusid ja kahanedes 

uuesti kadusid.  

 

 

3.3. Pantograafia ja Schober´i testi tulemused 

 

Meeste ja naiste lülisamba füsioloogiliste kõveruste hindamisel selgus, et üldiselt jäid 

rinnaküfoosi (TKo) ja nimmelordoosi (LLo) nurgad normväärtuse piiresse (tabel 3.2). 

Nimmelordoosi nurk on tavaliselt suurem (20–60o) kui rinnaküfoosi nurk (20–40o), kuid 

lülisamba sagitaalprofiil võib suuresti varieeruda. Naistel on üldiselt nimmelordoos 

rohkem väljendunud kui meestel ning seda on selgesti näha ka antud uuringust [41]. Lisaks 

lülisamba füsioloogilistele kõverustele hinntati ka uuritavate nimmeosa liikuvust ja 

lülisamba pikkust. Selgus, et meestel oli võrreldes naistega oluliselt suurem lülisamba 

pikkuse näitaja. Oluliselt erinesid ka Schober´i testi tulemused, mis näitasid, et meeste 

grupil oli oluliselt parem nimmeosa liikuvus võrreldes naiste grupiga. Kuigi meestel olid 

oluliselt paremad näitajad, ei jäänud meeste ja naiste tulemused siiski Schober´i testi normi 
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piiresse, kuna mõlema grupi keskmised tulemused jäid alla 10 cm. Lülisamba jäikus võib 

olla suurenenud kui Schober´i testi tulemus jääb alla 10 cm [43].  

Tabel 3.2. Lülisamba füsioloogiliste kõveruste hindamise tulemused meestel ja naistel 

(±SD – standardhälve, p – statistiliselt oluline erinevus) 

 

Lisaks näitas Pearson´i korrelatsioonanalüüs, et arvutihiire kasutamisel korreleerusid 

omavahel nimmelordoosi nurk ja m. trapezius´e bioelektriline aktiivsus puutoolil istudes 

(r=0,507, p=0,02) ja pehmel toolil istudes (r=0,543, p=0,01). Puutoolil istudes ja 

klaviatuuril trükkides esines positiivne korrelatsioon nimmelordoosi nurga ning m. rectus 

femoris´e bioelektrilise aktiivsuse vahel (r=0,450, p=0,045). Pehmel toolil istudes ja 

arvutihiire kasutamisel korreleerus positiivselt nimmelordoosi nurk ja m. erector spinae 

bioelektriline aktiivsus (r=0,463, p=0,04).  

 

 

3.4. Toereaktsioonide hindamise tulemused 

 

Kahe tegevuse ehk klaviatuuril trükkimise ja arvutihiirega mängu mängimise võrdlusel 

selgus, et oluline erinevus esines naistel vaid kontaktala näitajates. Arvutihiire kasutamisel 

oli kontaktala oluliselt suurem kui klaviatuuri kasutamisel (p<0,05), mis võis tuleneda 

eelkõige kehaasendist, kuna arvutihiire kasutamisel oli võimalik ennast rohkem toolil 

toetada. Klaviatuuri kasutamisel pidid uuritavad ennast trükkimiseks ettepoole kallutama, 

mis võis põhjustada väiksema kontaktala tekke. Meestel esinesid statistiliselt olulised 

erinevused mõlema tegevuse võrdlemisel surve ja survetsentri asukoha muutuse kiiruse 

näitajate osas. Meestel olid arvutihiire kasutamisel oluliselt kõrgemad surve näitajad 

(p<0,001) võrreldes klaviatuuri kasutamisega ja survetsentri asukoha muutuse kiiruse 

näitajad olid meestel oluliselt suuremad just klaviatuuri kasutamisel võrreldes arvutihiire 

Näitaja 
Mehed Naised 

p 
keskmine±SE keskmine±SE 

Rinnaküfoosi nurk, TKo 24,95±1,90 24,64±2,18 - 

Nimmelordoosi nurk, LLo 24,00±1,85 29,20±2,59 - 

Δ (TKo ja LLo vahe) 5,77±1,16 5,88±2,23 - 

Lülisamba pikkus, cm 46,01±0,91 40,54±0,54 <0,001 

Schober´i test, cm 9,31±0,48 7,22±0,46 <0,01 
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kasutamisega (p<0,001). Meeste oluliselt suuremad surve näitajad arvutihiire kasutamisel 

võisid olla tingitud samuti kehaasendist ja oluliselt suurem survetsentri asukoha muutuse 

kiirus klaviatuuri kasutamisel võis olla põhjustatud sellest, et uuritav pidi klaviatuuril 

trükkimiseks ettepoole kummarduma ja paljudel juhtudel ei olnud selg toestatud ning 

ülakeha töötamisel muutusid ka survetsentri asukoha muutuse kiiruse näitajad suuremaks. 

Antud juhul ei kaasatud võrdlusesse eraldi erinevaid toole, vaid tabelis 3.3 on välja toodud 

istumisega kaasnenud tegevuse mõju kontaktala, surve ja survetsentri asukoha muutuse 

kiirusele näitajatele kõikidel toolidel keskmiselt kokku.  

 

Tabel 3.3. Klaviatuuri ja arvutihiire kasutamise mõju kontaktala, surve ja survetsentri 

asukoha muutuse kiiruse näitajatele meestel ning naistel (* p<0,05; *** p<0,001) 

Sugu 

Kontaktala, cm2 Surve, Pa 
Survetsentri asukoha 

muutuse kiirus, cm/s 

klaviatuur    

x̅±SE 

arvutihiir 

x̅±SE 

klaviatuur   

 x̅±SE 

arvutihiir       

 x̅±SE 

klaviatuur    

x̅±SE 

arvutihiir 

x̅±SE 

Naised 
958 

±32* 

964 

 ±33* 

5004 

±427 

4990  

±403 

1,75  

±0,10 

1,66  

±0,10 

Mehed 
905 

±32 

909 

±32 

4938 

±311*** 

5164 

±324*** 

1,53 

±0,06*** 

1,26 

±0,05*** 

Märkused: x̅ – keskmine; ±SE – standardviga; p – statistiliselt oluline erinevus 

Tabelis 3.4 on esitatud andmed klaviatuuri kasutamise mõju kohta kontaktala, surve ja 

survetsentri asukoha muutuse kiiruse näitajatele sõltuvalt soost ning tooli disainist. Selgus, 

et meeste ja naiste vahel esines oluline erinevus vaid surve näitajate osas, kui meestel olid 

võrkistealaga toolil istudes oluliselt suuremad surve näitajad võrreldes naistega (p<0,01). 

Kontaktala ja survetsentri asukoha muutuse kiiruse näitajate osas olulisi erinevusi ei 

esinenud. 

Tabel 3.4. Klaviatuuri kasutamise mõju istumise kontaktala, surve ja survetsentri asukoha 

muutuse kiiruse näitajatele sõltuvalt soost ja tooli disainist (** p<0,01) 

Tool 

Kontaktala, cm2 Surve, Pa 

Survetsentri 

asukoha muutuse 

kiirus, cm/s 

mehed  

x̅±SE 

naised 

 x̅±SE 

mehed  

x̅±SE 

naised  

x̅±SE 

mehed  

x̅±SE 

naised 

 x̅±SE 

A 1 2 3 4 5 6 

Võrkistealaga 

tool 
1022 

±43 

1087 

±28 

3445 

±139** 

2797 

±157** 

1,57 

±0,12 

1,77 

±0,22 
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Tabel 3.4 järg 

A 1 2 3 4 5 6 

Pehme tool 
1070 

±46 

1147 

±27 

3202 

±132 

2833 

±153 

1,59 

±0,12 

1,76 

±0,22 

Puutool 
891 

±39 

912 

±40 

6223 

±254 

6867 

±717 

1,54 

±0,11 

1,88 

±0,22 

Laboritool 
638 

±18 

686 

±25 

6881 

±622 

7519 

±671 

1,43 

±0,11 

1,60 

±0,20 

Märkused: x̅ – keskmine; ±SE – standardviga; p – statistiliselt oluline erinevus 

Tabelis 3.5 on esitatud andmed arvutihiire kasutamise mõju kohta kontaktala, surve ja 

survetsentri asukoha muutuse kiiruse näitajatele sõltuvalt soost ning tooli disainist. 

Arvutihiire kasutamisel ei esinenud meeste ja naistel vahel rohkem olulisi erinevusi 

võrreldes klaviatuuri kasutamisega. Selgus, et olulised erinevused esinesid vaid surve 

näitajate osas võrkistealaga ja pehmel toolil istudes. Meestel olid võrkistealaga (p<0,001) 

ja pehmel toolil (p<0,05) istudes ning arvutihiirt kasutades oluliselt suuremad surve 

näitajad võrreldes naistega. Sarnaselt klaviatuuri kasutamisega ei esinenud ka arvutihiire 

kasutamisega kontaktala ja survetsentri asukoha muutuse kiiruse näitajate osas meeste ja 

naiste vahel olulisi erinevusi. Olulised erinevused surve näitajate osas võisid tuleneda 

meeste suuremast kehamassist ja vastavast tegevusest.  

Tabel 3.5. Arvutihiire kasutamise mõju istumise kontaktala, surve ja survetsentri asukoha 

muutuse kiiruse näitajatele sõltuvalt soost ja tooli disainist (*p<0,05; ***p<0,001) 

Tool 

Kontaktala, cm2 Surve, Pa 
Survetsentri asukoha 

muutuse kiirus, cm/s 

mehed  

x̅±SE 

naised 

 x̅±SE 

mehed  

x̅±SE 

naised  

x̅±SE 

mehed  

x̅±SE 

naised 

 x̅±SE 

Võrkistealaga 

tool 

1015 

±46 

1091 

±29 

3612 

±137*** 

2803 

±132*** 

1,29 

±0,11 

1,70 

±0,21 

Pehme tool 
1080 

±44 

1158 

±27 

3350 

±128* 

2849 

±153* 

1,29 

±0,12 

1,68 

±0,21 

Puutool 
899 

±39 

919 

±41 

6455 

±238 

6890 

±628 

1,31 

±0,12 

1,78 

±0,21 

Laboritool 
644 

±18 

687 

±27 

7241 

±654 

7417 

±530 

1,17 

±0,10 

1,48 

±0,16 

Märkused: x̅ – keskmine; ±SE – standardviga; p – statistiliselt oluline erinevus 

Tabelis 3.6 on omavahel võrreldud erinevaid toole ja nendel istumise mõju kontaktala, 

surve ja survetsentri asukoha muutuse kiiruse näitajatele naistel klaviatuuri kasutamisel. 

Olulised erinevused esinesid kõigi kolme näitaja osas võrkistealaga tooli võrdlusel puutooli 

ja laboritooliga ning pehme tooli võrdlusel puutooli ja laboritooliga. Olulisi erinevusi ei 

esinenud surve ja survetsentri asukoha muutuse kiiruse näitajate osas võrkistealaga ja 
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pehme tooli võrdlusel, küll aga kontaktala näitajates, kus pehmel toolil istudes oli 

kontaktala oluliselt suurem võrreldes võrkistealaga tooliga (p=0,03). Antud erinevuse võis 

põhjustada pehme tooli paksem polsterdus võrreldes võrkistealaga tooliga, mis aga ei 

mõjutanud oluliselt surve ja survetsentri asukoha muutuse kiiruse näitajaid. Samas selgus 

aga puutooli ja laboritooli võrdlusel, et olulised erinevused esinesid just kontaktala ja 

survetsentri asukoha muutuse kiiruse näitajates. Puutoolil istudes olid kontaktala (p<0,001) 

ja survetsentri asukoha muutuse kiiruse näitajad (p=0,01) oluliselt suuremad võrreldes 

laboritoolil istumisega, kuid surve näitajate osas olulisi erinevusi ei esinenud. Antud juhul 

võis tulemusi mõjutada eelkõige laboritooli piiratud isteala, mis oli väike ja ümar võrreldes 

puutooliga ning survetsentri asukoha muutuse kiirus on samuti põhjendatav sellega, et 

laboritoolil puudus seljatugi ja uuritav ei saanud klaviatuuri kasutades end piisavalt toolil 

toetada, mis põhjustas survetsentri asukoha muutuse kiiruse näitajate suurenemise.  

Tabel 3.6. Erinevate toolide mõju istumise kontaktala, surve ja survetsentri asukoha 

muutuse kiiruse näitajatele naistel klaviatuuri kasutamisel 

Võrreldavad 

toolid 

Kontaktala, cm2 Surve, Pa 
Survetsentri asukoha 

muutuse kiirus, cm/s 

x̅±SE p x̅±SE p x̅±SE p 

A 1 2 3 4 5 6 

Võrkistealaga tool 
1087 

±28 
0,03 

2797 

±157 
- 

1,77 

±0,22 
- 

Pehme tool 
1148 

±27 

2833 

±153 

1,76 

±0,22 

Võrkistealaga tool 
1087 

±28 
0,003 

2797 

±157 
0,000 

1,77 

±0,22 
0,04 

Puutool 
912 

±40 

6867 

±717 

1,88 

±0,22 

Võrkistealaga tool 
1087 

±28 
0,000 

2797 

±157 
0,000 

1,77 

±0,22 
0,01 

Laboritool 
686 

±25 

7519 

±671 

1,60 

±0,20 

Pehme tool 
1148 

±27 
0,000 

2833 

±153 
0,000 

1,76 

±0,22 
0,02 

Puutool 
912 

±40 

6867 

±717 

1,88 

±0,22 

Pehme tool 
1148 

±27 
0,000 

2833 

±153 
0,000 

1,76 

±0,22 
0,01 

Laboritool 
686 

±25 

7519 

±671 

1,60 

±0,20 
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Tabel 3.6. järg 

A 1 2 3 4 5 6 

Puutool 
912 

±40 
0,000 

6867 

±717 
- 

1,88 

±0,22 
0,01 

Laboritool 
686 

±25 

7519 

±671 

1,60 

±0,20 

Märkused: x̅ – keskmine; ±SE – standardviga; p – statistiliselt oluline erinevus 

Erinevate toolide mõju kontaktala, surve ja survetsentri asukoha muutuse kiiruse 

näitajatele naistel arvutihiire kasutamisel on esitatud tabelis 3.7. Tulemustest selgus, et 

kõige suuremad erinevused esinesid toolide vahel kontaktala osas ja kõige vähem erinevusi 

esines survetsentri asukoha muutuse kiiruse näitajates. Kui klaviatuuri kasutamisel esinesid 

toolide võrdlusel olulised erinevused peaaegu kõigi näitajate osas ning olulisi erinevusi ei 

esinenud vaid võrkistealaga ja pehme tooli võrdlusel surve ja survetsentri asukoha muutuse 

kiiruse ning puutooli ja laboritooli surve näitajate osas, siis arvutihiire kasutamisel ei 

erinenud oluliselt enam võrkistealaga ja puutooli survetsentri asukoha muutuse kiiruse 

näitajad. Samuti ei esinenud olulist erinevust pehme tooli ja puutooli survetsentri muutuse 

kiiruse näitajate osas. Tabelitest 3.6 ja 3.7 võib näha, et nii klaviatuuri kui ka arvutihiire 

kasutamisel olid kõige suuremad kontaktala näitajad pehmel tooli ja võrkistealaga tooli 

istudes ning väiksemad näitajad puutoolil ja laboritoolil istudes. Kuigi laboritool oli pehme 

istealaga ja kontaktala oleks võinud olla sarnane pehme ja võrkistealaga tooliga, oli 

laboritooli kontaktala näitajad kõige väiksemad. Antud tulemusi võis suuresti mõjutada 

see, et laboritooli isteala oli ümar ja väiksem kui teiste toolide istealad. Surve näitajad olid 

naistel nii klaviatuuri kui ka arvutihiire kasutamisel samuti sarnased. Kõige suurem surve 

esines laboritoolil ja puutoolil istudes, kuid olulisi erinevusi kahe tooli vahel ei esinenud. 

Kõige väiksem surve esines aga pehmel toolil ja võrkistealaga toolil istudes. Sarnaselt 

laboritooli ja puutooli võrdlusel ei esinenud ka eelmainitud toolide survenäitajates olulisi 

erinevusi. Olulised erinevused tekkisid, kui võrkistealaga tooli võrreldi puutooli ja 

laboritooliga ning pehmet tooli puutooli ja laboritooliga. Samas kui vaadata survetsentri 

asukoha muutuse kiiruse näitajaid erinevatel toolidel istudes, selgus, et kõige suuremad 

näitajad ei esinegi laboritoolil istudes. Mõlema tegevuse puhul olid kõige suuremad 

survetsentri asukoha muutuse kiiruse näitajad hoopis puutoolil istudes, järgnes 

võrkistealaga- ja pehme tool ning kõige väiksemad survetsentri asukoha muutuse kiiruse 

näitajad esinesid naistel laboritoolil istudes. Antud juhul võis tulemusi mõjutada tooli 

isteala materjal ja disain ning jalgade toestus, kuna puidust ja tekstiilist pind on libedam, 
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eriti kui toolile asetada sensormatt. Üldine tendents oli, et mida suurem oli kontaktala, seda 

väiksemad olid surve näitajad ja mida väiksem oli kontaktala, seda suuremad olid surve 

näitajad.  

Tabel 3.7. Erinevate toolide mõju istumise kontaktala, surve ja survetsentri asukoha 

muutuse kiiruse näitajatele naistel arvutihiire kasutamisel 

Võrreldavad 

toolid 

Kontaktala, cm2 Surve, Pa 
Survetsentri asukoha 

muutuse kiirus, cm/s 

x̅±SE p x̅±SE p x̅±SE p 

Võrkistealaga tool 
1091 

±29 
0,01 

2803 

±132 
- 

1,70 

±0,21 
- 

Pehme tool 
1158 

±27 

2849 

±153 

1,68 

±0,21 

Võrkistealaga tool 
1091 

±29 
0,002 

2803 

±132 
0,000 

1,70 

±0,21 
- 

Puutool 
919 

±41 

6890 

±628 

1,78 

±0,21 

Võrkistealaga tool 
1091 

±29 
0,000 

2803 

±132 
0,000 

1,70 

±0,21 
0,04 

Laboritool 
687 

±27 

7417 

±530 

1,48 

±0,16 

Pehme tool 
1158 

±27 
0,000 

2849 

±153 
0,000 

1,68 

±0,21 
- 

Puutool 
919 

±41 

6890 

±628 

1,78 

±0,21 

Pehme tool 
1158 

±27 
0,000 

2849 

±153 
0,000 

1,68 

±0,21 
0,05 

Laboritool 
687 

±27 

7417 

±530 

1,48 

±0,16 

Puutool 
919 

±41 
0,000 

6890 

±628 
- 

1,78 

±0,21 
0,01 

Laboritool 
687 

±27 

7417 

±530 

1,48 

±0,16 

Märkused: x̅ – keskmine; ±SE – standardviga; p – statistiliselt oluline erinevus 

Erinevate toolide ja klaviatuuri kasutamise mõju kontaktala, surve ning survetsentri 

asukoha muutuse kiiruse näitajatel hinnati ka meeste hulgas (tabel 3.8). Selgus, et kõige 

suuremad erinevused esinesid erinevate toolide võrdlusel kontaktala näitajate osas. 

Võrkistealaga tooli võrdlusel puutooli ja laboritooliga selgus, et võrkistealaga toolil istudes 

olid kontaktala ja survetsentri asukoha muutuse kiiruse näitajad oluliselt suuremad 

võrreldes puutoolil ja laboritoolil istumisega, kuid surve oluliselt väiksem. Pehme tooli 

võrdlusel laboritooliga selgus, et olulised erinevused esinesid samuti kõigi kolme näitaja 
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osas (kontaktala, surve ja survetsentri asukoha muutuse kiirus). Olulisi erinevusi ei 

esinenud võrkistealaga- ja pehme tooli võrdlusel surve ja survetsentri asukoha muutuse 

kiiruse näitajate osas. Pehme- ja puutooli võrdlusel ei esinenud olulisi esinevusi 

survetsentri asukoha muutuse kiiruse osas ning puu- ja laboritooli võrdlusel surve näitajate 

osas. 

 

Tabel 3.8. Erinevate toolide mõju istumise kontaktala, surve ja survetsentri asukoha 

muutuse kiiruse näitajatele meestel klaviatuuri kasutamisel 

Võrreldavad 

toolid 

Kontaktala, cm2 Surve, Pa 
Survetsentri asukoha 

muutuse kiirus, cm/s 

x̅±SE p x̅±SE p x̅±SE p 

Võrkistealaga tool 
1022 

±43 
0,02 

3445 

±139 
- 

1,57 

±0,12 
- 

Pehme tool 
1070 

±46 

3202 

±132 

1,59 

±0,12 

Võrkistealaga tool 
1022 

±43 
0,000 

3445 

±139 
0,000 

1,57 

±0,12 
0,04 

Puutool 
891 

±39 

6223 

±254 

1,54 

±0,11 

Võrkistealaga tool 
1022 

±43 
0,000 

3445 

±139 
0,000 

1,57 

±0,12 
0,001 

Laboritool 
639 

±18 

6881 

±622 

1,43 

±0,11 

Pehme tool 
1070 

±46 
0,000 

3202 

±132 
0,000 

1,59 

±0,12 
- 

Puutool 
891 

±39 

6223 

±254 

1,54 

±0,11 

Pehme tool 
1070 

±46 
0,000 

3202 

±132 
0,000 

1,59 

±0,12 
0,003 

Laboritool 
639 

±18 

6881 

±622 

1,43 

±0,11 

Puutool 
891 

±39 
0,000 

6223 

±254 
- 

1,54 

±0,11 
0,01 

Laboritool 
639 

±18 

6881 

±622 

1,43 

±0,11 

Märkused: x̅ – keskmine; ±SE – standardviga; p – statistiliselt oluline erinevus 

Tabelis 3.9 on esitatud andmed erinevate toolide mõju kohta kontaktala, surve ja 

survetsentri asukoha muutuse kiiruse näitajatele meestel arvutihiire kasutamisel. Selgus, et 

kõige suuremad erinevused esinesid meestel erinevate toolide võrdlusel samuti kontaktala 

näitajate osas, sarnaselt klaviatuuril trükkimisega. Kontaktala, surve ning survetsentri 

asukoha muutuse kiiruse näitajad erinesid oluliselt laboritooli võrdlusel võrkistealaga ning 

pehme tooliga. Võrkistealaga ning pehmel toolil istudes olid kontaktala näitajad võrreldes 
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laboritoolil istumisega oluliselt suuremad, surve näitajad aga vastupidiselt oluliselt 

väiksemad. Võrkistealaga tooli võrdlusel pehme- ja puutooliga selgus, et olulised 

erinevused esinesid kontaktala ja surve näitajate osas, olulisi erinevusi survetsentri asukoha 

muutuse kiiruse näitajate osas ei esinenud. Sarnased tulemused saadi ka pehme- ja puutooli 

võrdlusel, kus olulised erinevused esinesid kontaktala ja surve näitajate osas. Puutooli ja 

laboritooli võrdlusel ei esinenud olulisi erinevusi surve näitajate osas, vastupidiselt 

kontaktala ja survetsentri asukoha muutuse kiiruse näitajatele. Klaviatuuri ja arvutihiire 

kasutamise võrdlusel selgus, et mõlema tegevuse puhul olid kõige suuremad kontaktala 

näitajad meestel pehmel- ja võrkistealaga toolil istudes ning väiksemad näitajad puutoolil 

ja laboritoolil istudes. Kõige suuremad surve näitajad esinesid aga labori- ja puutoolil 

istudes ning väiksemad võrkistealaga ja pehmel toolil istudes. Survetsentri asukoha 

muutuse kiiruse näitajad olid kõige suuremad pehmel toolil ja võrkistealaga toolil istudes 

ning seejärel puutoolil istudes. Kõige väiksemad survetsentri asukoha muutuse kiiruse 

näitajad esinesid laboritoolil istudes, sarnaselt naistega.  

 

Tabel 3.9. Erinevate toolide mõju istumise kontaktala, surve ja survetsentri asukoha 

muutuse kiiruse näitajatele meestel arvutihiire kasutamisel. 

Võrreldavad 

toolid 

Kontaktala, cm2 Surve, Pa 
Survetsentri asukoha 

muutuse kiirus, cm/s 

x̅±SE p x̅±SE p x̅±SE p 

A 1 2 3 4 5 6 

Võrkistealaga tool 
1015 

±46 
0,000 

3612 

±137 
0,03 

1,29 

±0,11 
- 

Pehme tool 
1080 

±44 

3350 

±128 

1,29 

±0,12 

Võrkistealaga tool 
1015 

±46 
0,000 

3612 

±137 
0,000 

1,29 

±0,11 
- 

Puutool 
899 

±39 

6455 

±238 

1,31 

±0,12 

Võrkistealaga tool 
1015 

±46 
0,000 

3612 

±137 
0,000 

1,29 

±0,11 
0,004 

Laboritool 
644 

±18 

7241 

±654 

1,17 

±0,10 

Pehme tool 
1080 

±44 
0,000 

3350 

±128 
0,000 

1,29 

±0,12 
- 

Puutool 
899 

±39 

6455 

±238 

1,31 

±0,12 

Pehme tool 
1080 

±44 
0,000 

3350 

±128 
0,000 

1,29 

±0,12 
0,005 

Laboritool 
644 

±18 

7241 

±654 

1,17 

±0,10 
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Tabel 3.9 jätk 

A 1 2 3 4 5 6 

Puutool 
899 

±39 
0,000 

6455 

±238 
- 

1,31 

±0,12 
0,002 

Laboritool 
644 

±18 

7241 

±654 

1,17 

±0,10 

Märkused: x̅ – keskmine; ±SE – standardviga;  p – statistiliselt oluline erinevus 

Toereaktsioonide hindamisel selgus, et üldiselt olid naistel suuremad kontaktala ja 

survetsentri asukoha muutuse kiiruse näitajad kõikidel toolidel istudes mõlema tegevuse 

puhul kui meestel. Surve näitajad olid aga enamasti suuremad meestel. Toolide võrdluse 

üldine tendents oli, et mida suurem oli kontaktala, seda väiksemad olid surve näitajad ja 

mida väiksem oli kontaktala, seda suuremad surve näitajad esinesid. Surve näitajate osas ei 

erinenud omavahel suuresti võrkistealaga ja pehme tool ning puutool ja laboritool. 

Sarnaselt Xu (2011) leiti ka käesolevas uuringus, et mida pehmem on tooli isteala, seda 

väiksem on ka tekkiv surve. Puidust toolil istudes tekkis võrreldes teiste toolidega rohkem 

punaseid tsoone, mis tähendab, et surve ei olnud jaotunud ühtaselt [20].  

Survetsentri asukoha muutuse kiirus sõltus tõenäoliselt sellest, millist tegevust parasjagu 

tehti ning millisel toolil istuti. Lisaks selgus, et survetsentri asukoha muutuse kiirus oli 

laboritoolil istudes võrreldes teistel toolidel istumisega oodatust väiksem, seda nii meeste 

kui ka naiste ning mõlema tegevuse puhul. Sarnaseid tulemusi said ka Grooten jt. (2013), 

leides, et ilma seljatoeta pukktoolil istudes oli posturaalne stabiilsus parem võrreldes 

kontoritoolil istumisega [22]. Varasemalt on leitud, et surve rohkem kui 5,03 kPa 

põhjustab nahakapillaaride sulgumise, kuid tulemusi, mis jäävad alla eelmainitud väärtuse, 

võib lubada [24]. Käesolevast uuringust selgus, et nii puutoolil kui ka laboritoolil istudes 

ületasid labori- ja puutoolil saadud näitajad eeltoodud surve näitajat ning seda nii naiste kui 

ka meeste ja mõlema tegevuse puhul. Pehme- ja võrkistealaga tooli survenäitajad jäid 

meestel ja naistel aga 2000–3000 Pa ulatusse, mis on hea näitaja.  
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3.5. Lisaküsimustiku tulemused 

 

Lisaküsimustikus paluti kõikidel uuritavatel hinnata erinevate toolide mugavust, millel 

eksperimendi aja istuti. Uuritavatest enamus (n=19) hindas võrkistealaga tooli väga 

mugavaks või mugavaks ja üks uuritav ei osanud antud toolile hinnangut anda. Laboritooli 

hindas mugavaks seitse ja ebamugavaks viis ning väga mugavaks kaks ja väga 

ebamugavaks kaks uuritavat. Laboritoolile ei osanud hinnangut anda neli uuritavat. Pehmet 

tooli hindas mugavaks 13 uuritavat ja ebamugavaks kolm uuritavat, väga mugavaks üks 

uuritav ja hinnangut ei osanud anda kolm uuritavat. Puutooli hindasid 14 uuritavat 

ebamugavaks, kaks mugavaks ja kaks tudengit väga ebamugavaks. Puutoolile ei osanud 

hinnangut anda kaks uuritavat (joonis 3.10). 

 

Joonis 3.10. Uuritavate hinnang erinevatele toolidele 

Lisaks paluti uuritavatel reastada toolid mugavuse alusel. Uuritavatest suur osa (n=17) 

asetas esimesele kohale võrkistealaga tooli, kaks uuritavat pehme tooli ja üks uuritav 

laboritooli. Teisele kohale asetas 14 uuritavat pehme tooli, kolm uuritavat laboritooli ja 

kolm võrkistealaga tooli. Kolmandale kohale asetas kuus uuritavat puutooli, neli uuritavat 

pehme tooli ja 10 uuritavat laboritooli. Kõige viimasele kohale asetati puutool ja laboritool 

(vastavalt 14 ja kuus tudengit). Selgus, et kõige mugavamaks pidasid uuritavad 

võrkistealaga tooli, teisele kohale asetati suures osas pehme tool ning kolmandale ja 

neljandale kohale jäid pigem laboritool ja puutool (joonis 3.11). 
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.Joonis 3.11. Toolide reastatus mugavuse alusel (nr 1 – kõige mugavam ja nr 4 – kõige 

ebamugavam tool) 

Üldküsimustiku tulemused näitasid, et uuritavatest 65% hindas õppetöös kasutatavaid toole 

sageli ja väga sageli ebamugavaks ja lisaküsimustikust selgus samuti, et uuringus osalejad 

hindasid kõige mugavamaks toole, mille isteala oli pehmem ning kõige ebamugavamaks 

puidust tooli. Varasemalt on leitud, et toolide mugavuse hindamiseks piisab enamasti 5–30 

minutilisest istumisest ja toolide reastamiseks mugavuse või ebamugavuse alusel piisab 

vaid mõneminutilisest istumisest [11]. Sarnaselt Xu (2011) leiti ka käesolevast uuringust, 

et subjektiivse ja objektiivse hindamise tulemusena on võimalik hinnata toolide mugavust 

[20]. Uuritavate hinnang oli antud uuringus väga objektiivne kui võrrelda 

elektromüograafia ja toereaktsioonide tulemusi erinevatel toolidel istudes ja vastavat 

ülesannet täites. Loomulikult võib tulemusi mõjutada suuresti ülesande olemus, kuid 

toereaktsioonide puhul on see kindlasti väiksema mõjuga kui elektromüograafia puhul, 

kuna klaviatuuri ja arvutihiire kasutamine mõjutab otseselt lihaste bioelektrilist aktiivsust.  
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KOKKUVÕTE 

 

Uurimistöö eesmärgist lähtuvalt hinnati üliõpilaste skeletilihaste elektromüograafilise 

aktiivsuse ja toereaktsioonide muutusi sõltuvalt uuritava antropomeetrililistest näitajatest, 

soost ja toolide disainist ning arvutitegevusest. Üldküsimustiku läbiviimise ja 

laboratoorsete mõõtmiste tulemusena selgus, et erinevatel toolidel ja tegevustel oli oluline 

mõju toereaktsioonidele ning uuritava skeletilihaste bioelektrilise aktiivsuse näitajatele. 

Lihasparameetrid olid mõjutatud soolistest ja antropomeetrilistest näitajatest. Tudengid 

hindasid pehmema istealaga toole mugavamaks kui kõva istealaga toole ja selle 

objektiivsust kinnitasid ka laboratoorsed mõõtmised. Samuti näitasid mõõtmistulemused, 

et oluline ei ole ainult tooli disain, vaid ka tegevus, mida parasjagu tehakse. Uurimistöö 

põhjal võib teha vastavad järeldused: 

1. Tudengitest ligikaudu pooled hindasid oma üldist terviseseisundit heaks ning antud 

uuringugrupist suurel osal (80%) ei esinenud kroonilisi skeleti-lihasvaevusi. Kõige 

enam kaebasid tudengid peale õppetööd silmade kipitust ja väsimust ning 

lihaspinget üla- ja alaseljas, jalgades ning paremas randmes ja õlas. Tudengite 

loengutes ja praktikumides osalemise määr oli kõrge ning enamus (95%) kasutas 

igapäevaselt sülearvutit. Pooled uuritavatest kasutasid sülearvutit õppetööks 5–7 

tundi päevas.  

2. Meestel oli võrreldes naistega oluliselt suurem lülisamba pikkuse näitaja. Oluliselt 

erinesid ka Schober´i testi tulemused, mis näitasid, et meeste grupil oli oluliselt 

parem nimmeosa liikuvus võrreldes naiste grupiga. 

3. Kõige suuremad bioelektrilise aktiivsuse näitajate erinevused esinesid meestel ja 

naistel klaviatuuri ja arvutihiire kasutamisel m. extensor digitorum´i ja m. 

trapezius´e vahel. Vähem olulisi erinevusi esines mõlema tegevuse puhul naiste ja 

meeste vahel m. rectus femoris´e ning m. erector spinae bioelektrilise aktiivsuse 

näitajate vahel. Kõige kõrgemad bioelektrilise aktiivsuse näitajad esinesid 

uuritavatel enamasti laboritoolil istudes ja kõige madalamad näitajad võrkistealaga 

toolil istudes nii meestel kui ka naistel ning mõlema tegevuse puhul. Klaviatuuri ja 

arvutihiire kasutamise võrdlusel selgus, et lihaste bioelektriline aktiivsus oli üldiselt 
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meestel ja naistel kõrgem klaviatuuri kasutamisel, kuid enam olulisi erinevusi 

esines meeste ja naiste vahel arvutihiire kasutamisel. Naistegrupil oli enamasti 

kõikidel toolidel istudes bioelektrilise aktiivsuse näitajad kõrgemad kui meestel.   

4. Toereaktsioonide hindamisel selgus, et võrreldes meestega olid naistel suuremad 

istumise kontaktala ja survetsentri asukoha muutuse kiiruse näitajad kõikidel 

toolidel istudes mõlema tegevuse puhul. Istumissurve näitajad olid aga üldiselt 

suuremad meestel. Mida suurem oli kontaktala, seda väiksemad olid surve näitajad 

ja mida väiksem oli kontaktala, seda suuremad olid surve näitajad. Istumissurve 

näitajate osas ei erinenud oluliselt võrkistealaga- ja pehme tool ning puutool ja 

laboritool. Kõige kõrgemad istumissurve näitajad esinesid puutoolil ja laboritoolil 

istudes. Tulemustest selgus, et survetsentri asukoha muutuse kiirus oli laboritoolil 

istudes võrreldes teiste toolidega väiksem, seda nii meeste kui ka naiste grupis ja 

mõlema arvutitegevuse puhul. Samuti hindasid uuritavad kõige mugavamaks 

võrkistealaga tooli ja kõige ebamugavamaks puidust istealaga tooli. 

5. Arvutihiire kasutamisel korreleerusid omavahel nimmelordoosi nurk ja m. 

trapezius´e bioelektriline aktiivsus nii puutoolil kui ka pehmel toolil istudes. 

Pehmel toolil istudes ja arvutihiire kasutamisel korreleerus positiivselt 

nimmelordoosi nurk ja m. erector spinae bioelektriline aktiivsus. Puutoolil istudes 

ja klaviatuuril trükkides esines positiivne korrelatsioon nimmelordoosi nurga ning 

m. rectus femoris´e bioelektrilise aktiivsuse vahel.  

Uurimuse tulemused kinnitavad hüpoteesi, et üliõpilaste skeletilihasparameetrid ja istumise 

toereaktsioonid on mõjutatud uuritavate soost ja antropomeetrilistest näitajatest ning tooli 

tüübist ja arvutitegevusest. Nimetatud tegurid ja halb istumisasend on seotud suurenenud 

lihaspingetega ja võivad olla skeleti-lihassüsteemi vaevuste põhjuseks. 

 

Uurimistöö põhjal annab autor järgmised soovitused:  

1. Pikaajaliseks istumiseks tuleks valida tool, mida on võimalik reguleerida vastavalt 

inimese antropomeetriale. 

2. Istudes töö puhul on olulised regulaarsed püsti tõusmisega sirutuspausid ja silmade 

harjutused. Lisaks on oluline ka piisav ja regulaarne füüsiline aktiivsus. 

3. Sülearvutiga töötamisel on soovitav kasutada välist arvutihiirt ja klaviatuuri ning 

sülearvuti alust, et tuua arvutiekraan silmade kõrgusele, vältimaks liigset keha ja 

pea ettekallutamist.  
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4. Kuna antud uuringus valiti uuritavad sarnase KMI järgi, siis edaspidi võiks uurida, 

kuidas mõjutab skeletilihaste bioelektrilist aktiivsust ja istumise toereaktsioonide 

näitajaid väga suure ja vastupidiselt väga väikese KMI-ga uuritavad.  

5. Kui antud uurimistöös analüüsiti klaviatuuri ja arvutihiire kasutamise erinevusi, siis 

võiks ka uurida, millised on erinevused välise arvutihiire ja puutepaneeli 

kasutamise vahel sarnastes katsetingimustes. 

6. Lisaks võiks uurida, kuidas mõjutab uuringutulemusi reguleeritava kaldega laua 

kasutamine sarnastes katsetingimustes. 

7. Samuti võiks hinnata kindlates fikseeritud kehaasendite kinemaatilisi ja 

elektromüograafilisi näitajaid.   
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ASSESSMENT OF CHANGES IN SKELETAL MUSCLES’ ELECTROMYOGRAPHIC 

ACTIVITY AND SITTING PRESSURE DISTRIBUTION DEPENDING ON CHAIR 

DESIGN AND COMPUTER WORK TASK AMONG STUDENTS 

 

SUMMARY 

The aim of this study was to assess electromyographic activity of skeletal muscles and 

sitting pressure distribution among men and women, according to the anthropometrical 

parameters of study group, chair design and computer-related tasks. The study was carried 

out among the students of the Institute of Technology and the College of Technology 

(Estonian University of Life Sciences). There were used different methods to assess chair 

comfort, computer mouse and keyboard effects on the muscles’ bioelectric activity and 

sitting pressure parameters depnding on gender and anthropometrical parameters of the 

study group. Electromyography was used to assess skeletal muscles’ bioelectric activity, 

and CONFORMat Research pressure mapping system was used to assess contact area, 

sitting pressure and the velocity of the centre of pressure change. The vertebral 

physiological curve was measured with pantography method and lumbar mobility was 

assessed with Schober´s test. Electromyographic activity was measured in four muscles (m. 

trapezius, m. erector spinae, m. extensor digitorum and m. rectus femoris), using four 

different chairs (wooden chair, padded chair, laboratory chair and netted seat chair) and 

performing a tasks with a computer mouse and keyboard. 

The study included 10 men and 10 women. Women's average age was 23,60 years (3,37) 

and men's average age was 23,10 years (1,60). The men were significantly taller 

(p<0,001), weighted more (p<0,001) and they had significantly longer spine (p<0,001) 

and better lumbar mobility (p<0,01), compared to women. However, there were no 

differences in body mass index between women and men. The general questionnaire 

showed that about half of the students rated their overall health status good, and a high 

proportion (80%) did not suffer from chronic musculoskeletal disorders. The most affected 

body areas after school lectures were eyes, upper and lower back, legs and the right wrist 

and shoulder. The students’ participation rate in the lectures and practice work was high, 
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especially in practicum part. The majority of subjects (95%) used laptop and half of 

students used it 5–7 hours in school day. 

Electromyography showed that bioelectric activity of m. extensor digitorum was 

significantly higher among men while using a keyboard compared to a computer mouse 

use (wooden chair p<0,01; soft chair p<0,01 and on laboratory chair p<0,01). Also, using 

a keyboard and sitting on a wooden chair (p<0,05) and laboratory chair (p<0,01), m. 

erector spinae bioelectric activity among the men was significantly higher compared to 

computer mouse use. M. trapezius bioelectric activity was significantly higher when men 

sat on a soft chair (p<0,05) and on the chair with netted seat (p<0,05) and performed a task 

with a keyboard. There were no significant differences between the two activities and m. 

rectus femoris bioelectric activity among the men. The major differences in two activities 

among women have observed in bioelectric activity of m. extensor digitorum and m. 

erector spinae and the smallest differences occurred in bioelectrical activity of m. trapezius 

and m. rectus femoris. Bioelectrical activity of m. extensor digitorum was significantly 

higher among the women compared to the men when sitting on all the chairs and using 

both a keyboard and a mouse. Bioelectrical activity of m. trapezius was significantly 

higher among the women compared to the men when using only the mouse. The highest 

muscles’ bioelectrical activity was measured when students were sitting on a laboratory 

chair and the lowest activity when they were sitting on a chair with netted seat chair. 

Women had generally higher bioelectric activity indicators than men and the keyboard 

affected the muscle activity more than a computer mouse use.  

 Results also showed that the women had greater sitting contact area and higher velocity of 

the centre of pressure change indicators. The men had higher sitting pressure indicators 

because of their greater body weight. The larger the contact area, the lower were the sitting 

pressure characteristics. The velocity of the centre of pressure change was lower when 

sitting on the laboratory chair compared to the other chairs in both men and women and 

computer activities. The most comfortable chair was assessed to be the chair with netted 

seat and the most uncomfortable chair was the wooden chair. Pearson correlation analysis 

showed, that there were positive relationships between anthropometric parameters and 

muscles’ biolelectric activity depending on chair type and computer activities. It can be 

concluded that chair design, different activities of computer use, anthropometrical and 

vertebral physiological curves parameters and gender are related to prevelence of 

musculoskeletal disorders among students. To avoid musculoskeletal disorders, it is 
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recommended that long-term sitting chair should be adjustable according to the person's 

anthropometry. It is also important that students are able to do adequate breaks with 

stretching exercises and regular physical activity is also important. Students who use 

laptop computer should use an external mouse and keyboard and laptop underlying plate 

for computer which brings the screen to the eye level to prevent an awkward position of 

neck and upper body. 
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Lisa 1. Üldküsimustik 

 

EESTI MAAÜLIKOOLI TEHNIKAMAJA ÜLIÕPILASTE RAHULOLU 

ÕPIKESKKONNAGA 

 

Hea üliõpilane! 

 

Minu magistritöö raames viiakse läbi ergonoomikaalane uurimus, mille eesmärgiks on 

hinnata istumisel tekkivate survejõudude jaotuvust toolil ning analüüsida lihaste 

funktsionaalset seisundit sõltuvalt tooli tüübist ja tegevusest. Uuringu esimeses etapis 

viiakse läbi ankeetküsitlus, et välja selgitada üliõpilaste rahulolu õpikeskkonnaga. Kuna 

õppetöös esineb palju istumist ning istumisasend sõltub tooli mugavusest, on küsimustikku 

lisatud ka küsimused skeleti-lihassüsteemi vaevustest ning üldisest terviseseisundist. 

Küsimustiku lõpus on võimalik anda uurijale oma kontaktandmed, et osaleda uuringu 

teises etapis – õppetoolide mugavuse mõõtmistel CONFORMat ning elektromüograafia 

(EMG) meetodil. Mõõtmistel hinnatakse istumisel tekkivate survejõudude jaotuvust ning 

lihaspingeid neljas erinevas kehapiirkonnas. Uuringus osalemine võtab aega kokku 

ligikaudu 1 tund. Uuring järgib isikuandmete turvalisuse nõudeid ning uuringu tulemused 

analüüsitakse grupi tasemel ja isikuandmeid ei avaldata. 

 

 

Sinu aktiivne osalemine minu uuringus võimaldab hinnata õppetingimusi ning analüüsida 

toolide võimalikku mõju lihaspingete tekkimisele. Uurimistöö tulemuste põhjal on 

võimalik anda soovitusi õppetingimuste ja -vahendite ergonoomilisuse tagamiseks.  

 

 

Tekkinud küsimuste või tagasiside soovi korral palume võtta ühendust uuringu 

läbiviijatega allpool esitatud e-maili või telefoni teel. 

 

 

Loodame väga Sinu aktiivsele kaasabile! 
 

 

 

 

 

 

Sigrit Ülper 

Eesti Maaülikooli ergonoomika magistrant 

Tel. 53749660 

e- mail: sigrit.ylper@gmail.com 

 

 

Eda Merisalu 

Ergonoomika ja töötehnoloogia dotsent, PhD 

Tel. 7 313 313 

e-mail: eda.merisalu@emu.ee 
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Palun sisestage oma andmed: 

 

Sugu    

Vanus    

Pikkus (cm     
Kehakaal (kg)  
  

1. Kas Sa oled parema- või vasakukäeline? 

Paremakäeline 

Vasakukäeline 

Mõlemakäeline 

  

2. Mis eriala Sa õpid? 

Ergonoomika 

Tootmistehnika 

Energiakasutus 

Biotehnilised süsteemid 

Tehnotroonika 

 Muu  

  

3. Millisel kursusel Sa hetkel õpid? 

Bakalaureus 1. kursus  

Bakalaureus 2. kursus 

Bakalaureus 3. kursus 

Magister 1. kursus 

Magister 2. kursus 

Muu  

  

4. Kui Sa käid kooli kõrvalt tööl, siis milline on sinu töökoormus? 

Ei käi kooli kõrvalt tööl 

≤ 0,25 

≤ 0,5 

≤ 0,75 

≥ 1,0 
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5. Kui Sa käid kooli kõrvalt tööl, siis palun hinda, kui sageli teed alljärgnevaid 

tegevusi? 

  
Mitte 

kunagi 

Väga 

harva 
Harva Sageli 

Väga 

sageli 

Tööl ma istun           

Tööl ma seisan           

Tööl ma kõnnin           

Tööl tõstan raskusi (≥10 kg)           

Töötan sundasendites           

Teen korduvliigutusi           

  

6. Kui sageli esineb tehnikainstituudi õpperuumides üldiselt probleeme alltoodud 

tegurite suhtes? 

  Ei esine Harva Mõnikord Sageli 
Väga 

sageli 

Vähene valgustatus           

Ere valgus           

Valguse värelemine           

Halb tahvlile nähtavus           

Ebapiisav ventilatsioon           

Liiga tugev ventilatsioon           

Madal õhutemperatuur           

Kõrge õhutemperatuur           

Liiga kuiv õhk           

Liiga niiske õhk           

Ebamugavad toolid           

Ebamugavad lauad           

Ebamugavad arvutid           

 

  

7. Palun hinda, millises mahus oled Sa osalenud sel semestril õppetöös? 

  < 50% 50-75% 76-100% 

Keskmiselt loengutes       

Keskmiselt praktikumides       
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8. Kui suure osa oma päevast veedad Sa istudes? 

< 50% 

50-75% 

76-100% 

  

9. Palun hinda (visuaalselt või kogemuslikult) alljärgneva tooli mugavust. 

 

 Väga mugav 

 Mugav 

 Ei oska öelda 

 Ebamugav 

 Väga ebamugav 

  

10. Kui Sind selle tooli juures (küsimus nr 9) miski häirib, siis palun selgita. 

 
  

11. Palun hinda (visuaalselt või kogemuslikult) alljärgneva tooli mugavust. 
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 Väga mugav 

 Mugav 

 Ei oska öelda 

 Ebamugav 

 Väga ebamugav 

  

12. Kui Sind selle tooli juures (küsimus nr 11) miski häirib, siis palun selgita. 

 
  

13. Palun hinda (visuaalselt või kogemuslikult) alljärgneva tooli mugavust. 

 

 Väga mugav 

 Mugav 

 Ei oska öelda 

 Ebamugav 

 Väga ebamugav 

  

14. Kui Sind selle tooli juures (küsimus nr 13) miski häirib, siis palun selgita. 
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15. Palun hinda (visuaalselt või kogemuslikult) alljärgneva tooli mugavust. 

 

 Väga mugav 

 Mugav 

 Ei oska öelda 

 Ebamugav 

 Väga ebamugav 

  

16. Kui Sind selle tooli juures (küsimus nr 15) miski häirib, siis palun selgita. 

 
  

17. Kas õppejõud teevad õppetöö käigus õigeaegselt puhkepause? 

Jah 

Ei 

Mõnikord 

  

18. Millist arvutit (seadet) sa põhiliselt kasutad? (mitu võimalikku vastust) 

Sülearvuti 

Lauaarvuti 

Tahvelarvuti 

Nutitelefon 

  

19. Mitu tundi keskmiselt päevas kasutad Sa arvutit õppetööks? 

Alla 2 tunni 

2-4 tundi 

5-7 tundi 
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8-10 tundi 

>10 tundi 

  

20. Kas pidev istumine loengutes/praktikumides seostub Sul pinge/väsimuse/valu 

tekkimisega mõnes kehapiirkonnas? 

Jah 

Ei 

  

21. Palun hinda pinget, mida oled tundnud erinevates kehapiirkondades peale 

õppetööd? 

  Ei esine Vähene Mõõdukas Suur Väga suur 

Kael           

Parem õlg           

Vasak õlg           

Parem õlavars           

Vasak õlavars           

Parem küünarvars           

Vasak küünarvars           

Parem ranne           

Vasak ranne           

Parema käe sõrmed           

Vasaku käe sõrmed           

Ülaselg           

Alaselg           

Jalad           

Silmad           

  

22. Kas Sa seostad luu-lihaskonna vaevusi pingelise õppetööga (eksam, arvestus, 

pikad koolipäevad)? 

Jah 

Ei 

  

23. Kas Sul esineb kroonilisi luu-lihaskonna valusid või haigusi? 

Jah 

Ei 

  

24. Kui Sa vastasid eelnevale küsimusele Jah, siis palun täpsusta. 
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25. Missugused probleemid mõjutavad kõige enam Sinu heaolu? 

  
Mitte 

kunagi 

Väga 

harva 
Harva Sageli 

Väga 

sageli 

Õppekava halb ülesehitus           

Suhted teiste üliõpilastega           

Hirm eksamite / arvestuste ees           

Hirm võlgnevuste pärast           

Kõrgetest ootustest pidev 

pingesolek           

Pereprobleemid           

Majanduslikud probleemid           

Terviseprobleemid           

  

26. Kuidas hindad üldiselt oma tervist? 

Väga hea 

Hea 

Rahuldav 

Halb 

Ei oska öelda 

  

27. Kuidas on muutunud Sinu üldine terviseseisund selle semestri jooksul? 

Muutunud paremaks 

Jäänud samaks 

Muutunud halvemaks 

Ei oska öelda 

  

28. Missuguseid sümptomeid oled Sa kogenud sel semestril ja kui sageli? 

  
Mitte 

kunagi 

Väga 

harva 
Harva Sageli 

Väga 

sageli 

Silmade väsimine           

Peavalu           

Üldine väsimus           

Unehäired           
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Külmetushaiguse sümptomid           

Seedimisprobleemid           

Söögiisu muutus           

Luu-lihaskonna vaevused           

  

29. Kas Sa oled pidanud sel õppeaastal koolist terviseprobleemi tõttu puuduma? 

Jah, kuni 3 päeva 

Jah, kuni nädal aega 

Jah, rohkem kui nädal aega 

Ei ole 

  

30. Kas sa oled võtnud akadeemilist puhkust oma terviseprobleemi tõttu? 

Jah 

Ei 

  

31. Kuidas Sa hindad oma võimet sel semestril õppida, süveneda ning meelde jätta? 

Väga hea 

Hea 

Rahuldav (võiks parem olla) 

Halb 

Väga halb 

  

32. Kui kõrgeks hindad oma üldist stressitaset? 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   

Väga madal                     Väga kõrge 

  

33. Kas Sa tegeled regulaarselt spordiga? 

Jah, 1-2 korda nädalas 

Jah, 3-4 korda nädalas 

Jah, 5-6 korda nädalas 

Jah, Iga päev 

Ei tegele regulaarselt spordiga 

  

34. Milliste hobidega Sa vabal ajal tegeled? (mitu võimalikku vastust) 

Vaatan televiisorit 

Jalutan looduses 

Sõidan rattaga 

Loen meeliskirjadust 
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Tegelen kunsti või fotograafiaga 

Ujun 

Tegelen tehnika/tehniliste aladega 

Mängin pallimänge 

Mängin arvutimänge 

Tegelen loomadega 

Matkan 

Muu  

  

35. Kas Sul on ettepanekuid õpikeskkonna parendamiseks Eesti Maaülikooli 

tehnikainstituudis? 

 
  

36. Kui Sa oled nõus uuringu teises etapis osalema, siis palun kirjuta siia oma 

kontaktandmed (nimi, e-mail, telefoni number). 

 
  

Edasi
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Lisa 2. Lisaküsimustik  

Laboratoorsed mõõtmised 

Vastaja: nr................. 

Kuupäev: .................. 

Katse kestus:............. 

 

1. Palun hinda toolide mugavust selle alusel, mida Sa tundsid sellel istudes. 

    
A B C D 

 Väga mugav  Väga mugav  Väga mugav  Väga mugav 

 Mugav  Mugav  Mugav  Mugav 

 Ei oska öelda  Ei oska öelda  Ei oska öelda  Ei oska öelda 

 Ebamugav  Ebamugav  Ebamugav  Ebamugav 

 Väga ebamugav  Väga ebamugav  Väga ebamugav  Väga ebamugav 

2. Palun järjesta need toolid (A-D) mugavuse alusel (1 – kõige mugavam ... 4 – kõige 

ebamugavam). 

1 ................. 

2 ................. 

3 ................. 

4 ................. 

 

3. Kas viimase nädala jooksul on Sul esinenud ülekoormust? 

3.1. Vaimne ülekoormus  jah   ei 

Kui jah, siis palun täpsusta?..................................................................................................... 

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

3.2. Füüsiline ülekoormus  jah    ei  

Kui jah, siis palun täpsusta?..................................................................................................... 

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

4. Kas viimase nädala jookusl on Sul esinenud terviseprobleeme? 

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

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

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



 

Lisa 3. Meeste skeletilihaste elektromüograafilised näitajad 

Tabel 3. Meeste skeletilihaste bioelektrilise aktiivsuse näitajad erinevate toolide ja tegevuste võrdlemisel (keskmineSE) 

Tegevus Tool 
M. trapezius M. erector spinae M. extensor digitorum M. rectus femoris 

x̅±SE p x̅±SE p x̅±SE p x̅±SE p 

Klaviatuur 
puutool 8,63±0,78 

0,002 
6,55±0,63 

0,001 
8,14±0,81 

- 
1,69±0,28 

- 
pehme tool 5,65±0,59 3,63±0,67 7,17±0,84 2,17±0,24 

Arvutihiir 
puutool 6,89±0,67 

0,000 
4,69±0,87 

0,04 
6,57±0,81 

0,03 
1,88±0,52 

- 
pehme tool 4,19±0,72 3,55±0,75 5,60±0,75 2,08±0,44 

Klaviatuur 
puutool 8,63±0,78 

- 
6,55±0,63 

0,002 
8,14±0,81 

- 
1,69±0,28 

- 
laboritool 9,76±0,71 10,10±0,69 8,51±0,80 2,30±0,33 

Arvutihiir 
puutool 6,89±0,67 

- 
4,69±0,87 

0,000 
6,57±0,81 

- 
1,88±0,52 

- 
laboritool 8,08±0,75 7,16±0,96 6,82±1,14 2,36±0,21 

Klaviatuur 
puutool 8,63±0,78 

0,000 
6,55±0,63 

0,000 
8,14±0,81 

0,000 
1,69±0,28 

- 
võrkistealaga tool 4,94±0,50 2,20±0,52 5,15±0,64 1,81±0,39 

Arvutihiir 
puutool 6,89±0,67 

0,000 
4,69±0,87 

0,004 
6,57±0,81 

0,01 
1,88±0,52 

- 
võrkistealaga tool 3,24±0,58 1,44±0,37 4,51±0,65 1,81±0,37 

Klaviatuur 
pehme tool 5,65±0,59 

0,000 
3,63±0,67 

0,000 
7,17±0,84 

- 
2,17±0,24 

- 
laboritool 9,76±0,71 10,10±0,69 8,51±0,80 2,30±0,33 

Arvutihiir 
pehme tool 4,19±0,72 

0,000 
3,55±0,75 

0,001 
5,60±0,75 

- 
2,08±0,44 

- 
laboritool 8,08±0,75 7,16±0,96 6,82±1,14 2,36±0,21 

Klaviatuur 
pehme tool 5,65±0,59 

- 
3,63±0,67 

0,01 
7,17±0,84 

0,004 
2,17±0,24 

- 
võrkistealaga tool 4,94±0,50 2,20±0,52 5,15±0,64 1,81±0,39 

Arvutihiir 
pehme tool 4,19±0,72 

- 
3,55±0,75 

0,01 
5,60±0,75 

- 
2,08±0,44 

- 
võrkistealaga tool 3,24±0,58 1,44±0,37 4,51±0,65 1,81±0,37 

Klaviatuur 
laboritool 9,76±0,71 

0,000 
10,10±0,69 

0,000 
8,51±0,80 

0,000 
2,30±0,33 

- 
võrkistealaga tool 4,94±0,50 2,20±0,52 5,15±0,64 1,81±0,39 

Arvutihiir 
laboritool 8,08±0,75 

0,000 
7,16±0,96 

0,000 
6,82±1,14 

0,02 
2,36±0,21 

- 
võrkistealaga tool 3,24±0,58 1,44±0,37 4,51±0,65 1,81±0,37 
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Lisa 4. Naiste skeletilihaste elektromüograafilised näitajad 

Tabel 4. Naiste skeletilihaste bioelektrilise aktiivsuse näitajad erinevate toolide ja tegevuste võrdlemisel (keskmineSE) 

Tegevus Tool 
M. trapezius M. erector spinae M. extensor digitorum M. rectus femoris 

x̅±SE p x̅±SE p x̅±SE p x̅±SE p 

Klaviatuur 
puutool 10,36±0,87 

0,000 
6,60±0,68 

- 
12,89±0,75 

- 
1,72±0,31 

0,04 
pehme tool 8,00±0,74 5,74±0,61 12,00±1,07 2,68±0,23 

Arvutihiir 
puutool 9,69±0,68 

0,002 
5,68±0,68 

- 
9,16±0,92 

- 
1,80±0,12 

0,04 
pehme tool 7,77±0,80 4,76±0,55 9,89±0,78 2,41±0,31 

Klaviatuur 
puutool 10,36±0,87 

0,01 
6,60±0,68 

0,000 
12,89±0,75 

0,005 
1,72±0,31 

0,000 
laboritool 11,68±0,76 11,74±1,03 16,04±0,79 3,55±0,25 

Arvutihiir 
puutool 9,69±0,68 

0,001 
5,68±0,68 

0,000 
9,16±0,92 

0,001 
1,80±0,12 

0,002 
laboritool 11,65±0,71 11,38±1,04 14,07±0,88 3,52±0,37 

Klaviatuur 
puutool 10,36±0,87 

0,000 
6,60±0,68 

0,001 
12,89±0,75 

- 
1,72±0,31 

- 
võrkistealaga tool 6,29±0,50 3,28±0,26 11,54±0,90 1,46±0,20 

Arvutihiir 
puutool 9,69±0,68 

0,000 
5,68±0,68 

0,001 
9,16±0,92 

- 
1,80±0,12 

0,02 
võrkistealaga tool 6,13±0,54 2,65±0,21 9,67±0,71 1,16±0,22 

Klaviatuur 
pehme tool 8,00±0,74 

0,000 
5,74±0,61 

0,000 
12,00±1,07 

0,002 
2,68±0,23 

0,013 
laboritool 11,68±0,76 11,74±1,03 16,04±0,79 3,55±0,25 

Arvutihiir 
pehme tool 7,77±0,80 

0,000 
4,76±0,55 

0,000 
9,89±0,78 

0,0002 
2,41±0,31 

0,04 
laboritool 11,65±0,71 11,38±1,04 14,07±0,88 3,52±0,37 

Klaviatuur 
pehme tool 8,00±0,74 

0,01 
5,74±0,61 

0,002 
12,00±1,07 

- 
2,68±0,23 

0,003 
võrkistealaga tool 6,29±0,50 3,28±0,26 11,54±0,90 1,46±0,20 

Arvutihiir 
pehme tool 7,77±0,80 

0,01 
4,76±0,55 

0,001 
9,89±0,78 

- 
2,41±0, 31 

0,01 
võrkistealaga tool 6,13±0,54 2,65±0,21 9,67±0,71 1,16±0,22 

Klaviatuur 
laboritool 11,68±0,76 

0,000 
11,74±1,03 

0,000 
16,04±0,79 

0,001 
3,55±0,25 

0,000 
võrkistealaga tool 6,29±0,50 3,28±0,26 11,54±0,90 1,46±0,20 

Arvutihiir 
laboritool 11,65±0,71 

0,000 
11,38±1,04 

0,000 
14,07±0,88 

0,000 
3,52±0,37 

0,001 
võrkistealaga tool 6,13±0,54 2,65±0,21 9,67±0,71 1,16±0,22 
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