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Antud uurimistöö keskmes on klienditeenindajad, kes täidavad meelelahutusasutustes 

baaritöötajate tööülesandeid. Üldiselt arvatakse, et klienditeenindaja töö on lõbus ja 

meeldiv, kuid sageli ei teadvustata endale, et tegemist on öötööga, kus töökeskkonnas on 

vali müra, tuleb pidevalt suhelda klientidega, olla tähelepanelik ning sealjuures seista 

jalgadel pea kogu vahetuse jooksul.  

Antud uurimistöö eesmärgiks oli hinnata klienditeenindaja töökeskkonda, töötajate 

tervisenäitajaid ja töövõimet ning leida seoseid töökeskkonna ohutegurite ja 

tervisenäitajate vahel.  

Uuringu läbiviimiseks kasutati mõõtmis- ja andmetöötlusmeetodit, vaatlus- ja 

ankeetmeetodit. Uuringus osales 3 asutust, kus töötas kokku 26 töötajat. Töötajate 

töökohtadel mõõdeti maksimaalselt mürataset esimesel korral 112,5±0,5 dB(A) ja 

142,5±0,5 dB(C) ning teisel korral 106,3±0,5 dB(A) ja 127,9±0,5 dB(C). Mõõdetud 

keskmine ekvivalentne müratase A-skaalal ületas oluliselt  piirnormi (p=0,0001). 

Ankeetküsitluses täheldas häirivat müra töökeskkonnas sageli 53,8%  ja harva 38,5% 

vastajatest. Kuulmiskaitsevahendeid ei kanna ükski töötaja. Töökohad kassapiirkonnas 

olid alavalgustatud, kuna keskmine valgustatuse tase töökohtadel oli 136±61 lx, aga 

piirnormiks on 500 lx. Silmade kipitust ja väsimust on täheldanud enamus 

klienditeenindajaist (64–100%).  
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Mikrokliima mõõtmistulemused ruumide õhutemperatuuri, õhu suhtelise niiskuse ja õhu 

liikumiskiiruse osas olid kas optimaalses või lubatud vahemikus või veidi üle soovitusliku 

normi. Ruumide keskmine õhutemperatuur ja õhu suhtelise niiskuse tase oluliselt 

suurenesid tööpäeva jooksul (p=0,0001).  Enim seostasid klienditeenindajad esinevatest 

tervisekaebustest oma tööga unehäireid, unisust, väsimust ja valusid jalgades. Kõige 

vähem seostati tööga nägemise halvenemist, pearinglust, allergiat ja viirusnakkusi. 

Töövõime muutus vahetuse jooksul sõltub töötaja vaimse ja füüsilise koormuse 

taluvusest, mis on aga igal inimesel individuaalne. Kõige sagedasemaks põhjuseks 

töövõime langusel olid pulsi ja vererõhu näitajate tõus ning operatiivmälumahu 

vähenemine. Töötajate keskmine töövõime kahe vahetuse jooksul oli 93–101%. 

Märksõnad: klienditeenindaja, müra, mikrokliima, valgustus, tervisekaebused, töövõime 
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This research focuses on the client service workers who perform as bar workers’ job at 

night clubs. It is generally believed that the client service workers job is fun and enjoyable, 

but often people do not acknowledge that it is an occupation in night shifts, exposed to 

loud noise in work environment, the client service worker must constantly communicate 

with customers and working on feet throughout the shift. 

The aim of this study was to evaluate work environment and health indicators of the client 

service workers and to find the associations between risk factors and health indicators. 

The study was conducted using measurement and data processing method, observation 

and questionnaire method. The study involved three institutions, in total employed 26 

workers. The maximum noise level measured on the workplace was 112.5±0.5 dB(A) and 

142.5±0.5 dB(C) in case of the first time and 106.3±0.5 dB(A) and 127.9±0.5 dB(C) the 

second time. The average equivalent noise level measured in A-scale exceeded the limit 

value significantly (p=0,0001). The respondents of the questionnaire indicated that the 

disturbing noise in the work environment is often 53.8% and rarely 38.5%. None of 

workers used hearing protection. The average level of illuminance 136±61 lx in the cashier 

work area was below the standard (500 lx) which means poor lighting. Eyes’ fatigue and 

lippitude were the most frequent health problems among bartenders (64–100%).  

The microclimate measurements of work rooms – air temperature, relative humidity and 

air velocity – showed the optimal or allowable range or slightly above the recommended 

level. The average levels of the rooms’ temperature and relative humidity were 
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significantly increased during shifts (p=0,0001).  The most frequent health complaints the 

respondents associated with their work were sleep disorders, drowsiness, fatigue and pain 

in the legs. The less associated with work were impaired vision, dizziness, allergies and 

viral infections. Work ability changed during the shift and it depended on employee’s 

mental and physical tolerability, which is individual indicator. The increase in heart rate 

and blood pressure parameters and operational memory loss were the most common 

reasons for decline of work ability. The client service workers' average capacity for work 

during two shifts was 93–101%. 

Keywords: client service workers, noise, lighting, microclimate, health complaints, work 

ability 
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SISSEJUHATUS 

 

On leitud, et 15–30% täisealistest töölistest teevad vahetustega tööd ja eurooplastest teostab 

19% tööülesandeid vähemalt 2 tundi vahemikus 22:00–05:00 [1]. See tähendab aga seda, et 

varasem päevane tööaeg (8.00–17.00) on muutumas ebaharilikumaks. Eestis peetakse 

töölepingu seaduse alusel öötööks vahemikus 22.00–06.00 teostatud tööd [2].  

 

Vahetustega tööd on teostatud Euroopas alates 18. sajandist, mis seletab selle kohta tehtud 

uuringute rohkust [1]. Varasemaga võrreldes on üha rohkem tõendeid, et pikad töötunnid ja 

vahetustega töö (sh öisel ajal) on seotud tervise halvenemise ja tööõnnetustega. Öösel 

töötamine mõjub inimeste tervisele üle kogu keha, kuid südame-veresoonkonna haigustesse 

haigestumist peetakse üheks suurimaks ohuks [1]. Samuti on öösel töötamise puhul leitud 

seoseid halva unekvaliteedi, vähese uneaja, unetuse [3], ärevuse, depressiooni, väsimuse 

vahel [4], esineb probleeme seedeelundkonna [5] töös ning muutusi hormoonide 

tasakaalus [6]. 

 

Antud uurimistöö keskmes on klienditeenindajad, kes täidavad meelelahutusasutustes 

baaritöötajate tööülesandeid. On üldine arvamus, et baaritöötajate tööd peetakse lõbusaks ja 

meeldivaks, kuid sageli ei teadvustata endale, et tegemist on öötööga, kus töökeskkonnas on 

vali müra, tuleb pidevalt olla tähelepanelik, suhelda aktiivselt klientidega ning olla sealjuures 

pea kogu vahetuse jooksul jalgadel. Kui asutuse külastajatel on võimalik mürarikkast 

töökeskkonnast eemale hoiduda, siis töötajatel selline võimalus puudub. 

 

Antud uurimistöö eesmärgiks oli hinnata klienditeenindaja töökeskkonda, töötajate 

tervisenäitajaid ja töövõimet ning leida seoseid töökeskkonna ohutegurite ja tervisenäitajate 

vahel.  

 

Uurimistöö eesmärgi saavutamiseks on püstitatud järgmised ülesanded: 

1. Kirjeldada klienditeenindaja töökeskkonnas esinevaid ohutegureid ankeetküsitluse 

abil. 

2. Selgitada klienditeenindajate peamised tervisekaebused. 
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3. Mõõta tööruumide mikrokliima parameetreid (õhutemperatuuri, õhu suhtelist 

niiskust, õhu liikumiskiirust), töökohtade valgustatust ja mürataset. 

4. Määrata töötaja pulsisageduse, vererõhu, käte lihasjõu ning operatiivmälumahu 

muutusi vahetuse jooksul ning määrata nende parameetrite alusel töötaja töövõime 

muutus öövahetuse jooksul. 

5. Leida seoseid töökeskkonna ohutegurite ja tervisekaebuste vahel. 

 

Uurimistöö on aktuaalne, kuna meelelahutusasutusi külastab ning selles töötab palju noori 

inimesi, kes võivad sealse (töö)keskkonna ning vähese teadlikkuse tõttu kahjustada oma 

tervist. Töö uudsuseks on see, et kuigi varasemalt on teostatud müramõõdistusi Tartu linna 

baarides ja restoranides, siis ööklubides neid teostatud ei ole. 

 

Uurimistöö allikate puhul on kasutatud numbrilist viitamist (ISO 690), kasutatud kirjanduse 

loetelu koostamisel on lähtutud Eesti Maaülikooli lõputööde vormistamise nõuetest, mis on 

kinnitatud Eesti Maaülikooli rektori 10.02.2016. a käskkirjaga nr 1-8/5. 

 

Uurimistöö tulemused on esitatud teaduskonverentsil: Hainla. L. Müratase teenindajate 

töökohal. Magistrantide IX Teaduskonverents „Inimene ja tehnoloogiad“ 22.04.2015 a. 

Tartu, EMÜ Tehnikainstituut.  
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1. KIRJANDUSE ANALÜÜS 

 

1.1.  Töökeskkonnas esinevad ohutegurid 

 

1.1.1. Füüsikalised ohutegurid 

 

„Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse“ kohaselt on füüsikalisteks ohuteguriteks müra, 

vibratsioon, valgustatus, mikrokliima (õhutemperatuur, õhu suhteline niiskus ning õhu 

liikumiskiirus) ja töövahendite ning seadmete liikuvad või teravad osad. Füüsikaliste 

ohutegurite puhul on tööandja ülesanne kohaldada alati meetmeid viimaks ohutegurid 

võimalikult madalale tasemele, et oleks välditud töötajate hilisem võimalik 

haigestumine [7]. 

 

Töökeskkonna mikrokliima puhul puuduvad kindlad piirnormid õigusaktide näol, mis oleks 

kehtestatud töökeskkonnas olevale sisekliimale, kuid sellisel puhul tuleks lähtuda  

standardist EVS-EN 15251:2007, mis käsitleb soovituslikke õhutemperatuuri, õhu suhtelise 

niiskuse ja õhu liikumiskiiruse väärtusi (tabel 1). 

 

Tabel 1. Mikrokliima soovituslikud väärtused külmal aastaajal sõltuvalt töö 

raskusastmest [8] 

Külm aastaaeg 

Töö 

raskusaste 

Õhutemperatuur, 

 °C 

Õhu suhteline niiskus, 

% 

Õhu liikumiskiirus, 

m/s 

optimaalne lubatud optimaalne 
lubatud 
ülemine 

piir 

opti-

maalne, 
mitte üle 

lubatud 

ülemine 
piir 

alu-

mine 
piir 

üle-

mine 
piir 

alu-

mine 
piir 

üle-

mine 
piir 

alu-

mine 
piir 

üle-

mine 
piir 

Kerge Ia  20 24 19 25 40 60 70 0,1 0,2 

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

Keskmine 

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

Keskmine 
IIb  

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

Raske III  15 18 13 19 40 60 70 0,3 0,5 

Märkus. Külm aastaaeg tähendab, et välisõhu ööpäeva keskmine temperatuur on alla +10 °C. 
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Soovitatav õhutemperatuur töökeskkonnas on sõltuv tööde kategooriast ehk millise 

raskusega tööd teostatakse üldise energiakulu (kJ/h) alusel. Baaritöötaja tööd peetakse 

keskmise raskusega tööks (kategooria IIa puhul 630–840 kJ) ehk tegemist on tööga, mis 

nõuab teatud füüsilist pingutust, seondub käimise ja kuni 1 kg esemete teisaldamisega [8]. 

Samas aga ei ole töö raskus ainus tegur, mille alusel määrata töökeskkonna soovituslikud 

mikrokliima parameetrite vahemikud. Mikrokliima parameetrid võivad olla mõjutatud 

keskkonnateguritest nagu külastajate hulk, õhtuprogramm kui ka väliskliima. Külastajate arv 

on aasta lõikes erinev. Rohkem rahvast käib sügisel ning kevadel. Suur osa klientuurist on 

täisealised kooliõpilased, kes külastavad ettevõtet kooli alguses, vaheaegadel ja 

eksamiperioodide lõpus. Mida rohkem on ruumis külastajaid, seda rohkem on mõjutatud ka 

ruumi mikrokliima. Populaarsete esinejatega peol võib külastajate arv küündida õhtu jooksul 

kuni 1000 inimeseni, mis muudab tööruumi õhutemperatuuri oluliselt kõrgemaks.  

 

Õhutemperatuuri kõikumistel võib olla töötaja tervisele suur mõju. Erinevatest uuringutest 

ilmneb, et tööruumide 26 °C õhutemperatuuri korral võib see avaldada pärssivat mõju töötaja 

tervisele [9]. Teisest uuringust selgus, et sama efekt on juba 25 °C õhutemperatuuri 

juures [10]. Liiga soe töökeskkond põhjustab töötaja higierituse suurenemist ja vererõhu 

langust, uimasust, tähelepanu langust, veresoonte laienemist ja töövõime langust [10, 11]. 

Jaheda töökeskkonna puhul on tervisehäireteks veresoonte ahenemine, samuti tähelepanu ja 

töötempo langus ning külmetusoht.  

 

Õhuniiskus on oluline tegur, mis mõjutab organismi soojusvahetust keskkonnaga. Liiga 

madal õhuniiskus ruumis põhjustab limaskestade kuivust, liiga niiske töökeskkonna puhul 

teravneb haistmismeel ja suurendab temperatuuri tajumist. Juhul, kui jahedale 

töökeskkonnale lisandub sage kokkupuude niiskusega (nt sage käte pesemine, kontakt 

niiskete esemetega), siis on võimalik ekseemi ehk nahapõletike teke kätel. 

 

Jahedas ja niiskes töökeskkonnas on oluline järgida ka õhu liikumiskiirust. Keha 

ebaühtlasel jahtumisel tuuletõmbuse toimel tekivad lihas- ja närvipõletikud. Suure õhu 

liikumiskiiruse korral on võimalikeks terviseprobleemideks ka külmetushaigused. Samuti 

nagu eelmiste ohutegurite puhul, on õhu liikumiskiirusel samuti töövõimet pärssiv omadus, 

kui ei järgita optimaalseid soovituslikke vahemikke. 

 



11 

 

Eesti Vabariigi Standardis EVS-EN 12464-1, mis käsitleb norme sisetöökohtade 

valgustatusele, ei ole välja toodud baarides soovituslikke valgustiheduse vahemikke. Küll 

on aga öeldud, et restoranides ja söögisaalides tuleks valgustus kujundada selliselt, et see 

looks sobiva õhkkonna. Samas aga on ette nähtud, et müügiruumide kassapiirkondades 

peaks olema tagatud 500 lx [12].  

 

Töökohtade kujundamisel on oluline jälgida standarditega ettenähtud valgustatuse taset. 

Ebapiisavast valgustatusest võivad olla tingitud terviseprobleemid nagu nägemise 

halvenemine, silmade väsimus ja üldine väsimus [13]. Hea töökoha valgustatusega tunnevad 

töötajad end mugavalt ning on võimelisemad tegema tööd produktiivsemalt, neil esineb 

vähem vigu ning tööõnnetusi [14]. Tehasetöötajate seas läbi viidud uuringus selgus, et 

valgustatuse tõstmisel 300 luksilt 500 luksile tõusis nende produktiivsus 8%. Kui tõsteti 

valgustatuse taset 2000 luksini, siis tõusis töötajate produktiivsus 20% [14].  

 

Küll aga ei tohiks minna töökoha valgustamisega liiale, sest ere valgus võib põhjustada samu 

terviseprobleeme, nii nagu alavalgustatud töökoht [13]. Ööklubide töökeskkonnas on 

probleemiks ka stroboskoopefektid ehk kiiresti vilkuv valgus ja laservalgus. 

Stroboskoopvalgus võib põhjustada peavalu, silmade väsimust ning üleüldist 

ebamugavustunnet [15].  

 

Vibratsiooniks nimetatakse tahke keha mehaanilist võnkumist [16]. Vibratsiooni 

liigitatakse koht- ehk lokaalseks vibratsiooniks ja üldvibratsiooniks. Kohtvibratsioon on 

vibratsioon, mis kandub üle töötaja kätele ning üldvibratsioon kandub üle kogu töötaja keha 

[17]. Kohtvibratsioon põhjustab kätes vereringe häireid, mis väljendub kätes surinate 

tekkimisega ehk nö käte „suremisena“ ning pideva kokkupuute tulemusena võib kaduda 

sõrmede tundlikkus ja tekkida valge sõrme sündroom [13, 18]. Üldvibratsioon avaldab enim 

mõju tugiliikumis- ja lihaselundkonnale, tekitades peamiselt kroonilisi selja- ja 

põlvevalusid, aga mõjutab ka siseorganeid ning sisesekretsiooni funktsionaalset seisundit 

[13]. Baaritöötajate töökeskkonnas on peamisteks vibratsiooniallikateks seadmed nagu 

jääpurustaja, kohvimasin ning kõlaritest tuleva heli vibratsioon.  

 

Müra defineeritakse kui heli, millel on töötaja tervisele kahjustav mõju [17] või heliks, mis 

on töötaja jaoks häiriv kui ka tema tervisele kahjulik [19, 20]. Esimene faktor, mis näitab, et 

keskkonnas on ülemäärane müra, on see, et ühe meetri kaugusel on raske saada aru 
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vestlusparneri kõnest [21]. Mürataseme piirnormiks töökeskkonnas 8-tunnilise tööpäeva 

korral on 85 dB(A) ning tipphelirõhk ei või olla kõrgem kui 137 dB(C) [17]. Sõltuvalt sellest, 

milline on töökohal töötajale mõjuv müratase, on erinev ka müras viibimise aeg (tabel 2).  

 

Tabel 2. Vastavalt müratasemele lubatud müras viibimise aeg ilma kuulmiskaitsevahendeid 

kasutamata [17] 

Müratase, dB(A) Müras viibimise maksimaalne lubatud aeg, h 

85 8 

88 4 

91 2 

94 1 

97 0,5 

100 0,25 

 

Mürataseme muutus 3 dB võrra tähendab, et helitugevuse kahekordset erinevust [22, 23]. 

Selle tabeli järgi on kuulmislanguse risk sama, kui viibida 2 tundi 91 dB(A) või 1 tund 

94 dB(A) müratasemega ruumis. Juhul kui müratase ruumis on 97 dB(A), siis sel juhul 

logaritmilise skaala alusel ületab müratase ruumis 12 kordselt piirnormi 85 dB(A). 

 

Juhul, kui müratase töötaja töökohal ületab 80 dB(A) või tipphelirõhk 137 dB(A), siis tuleb 

tööandjal rakendada meetmeid mürataseme ja tipphelirõhu vähendamiseks [17]. Kõige 

olulisem oleks tööandjatel vähendada töötajate kokkupuudet müraallikaga, et see oleks 

võimalikult kaugel töötajast. Näiteks kasutada selleks varjeseinu, tööruumides ümber 

paigutada töölaua asukohad müraallika suhtes, vähendamaks müra levikut ruumis tuleks 

selle tekkekohas kasutada heli neelavaid materjale seintel, mis välistaksid selle 

peegeldumise [19]. Juhul kui müratase ületab 85 dB(A) ja eelnevaid lahendusi ei ole 

võimalik teostada, siis tuleb tööandjatel väljastada töötajatele kuulmiskaitsevahendid ning 

kohustada töötajat kõrvaklappe või -troppe kandma.  

 

Müra vähendamine töökohal või isikukaitsevahendite kasutamine on olulisem kui arvatakse, 

sest müral on kuulmisele kahjustav toime ning juba tekkinud kuulmislangust taastada ei ole 

võimalik. Müra kahjuliku mõju juures tuleb tähele panna tegureid nagu helitugevust (dB) ja 

-sagedust (Hz), mürakeskkonnas viibimise aega ning inimese individuaalseid omadusi [19]. 

Individuaalseteks omadusteks on sugu, vanus, tervislik seisund ja väsimuse aste. Rohkem 

on ohustatud eakad, naised ja kehvema tervisega inimesed [24]. Kahjulikemaiks peetakse 

kõrgsageduslikke (üle 800 Hz) ja impulsshelisid  [19]. 



13 

 

Müra on kahjulik kogu organismile. Esialgu ei tähelda mürarikkas keskkonnas töötav 

inimene kuulmislangust, sest see suureneb vastavalt tööstaažile. Kuulmislangus tekib 

pikaldaselt töötamisel mürarikkas keskkonnas. Tint väidab, et kuulmislangus tekib 

töötamisel üle 85 dB(A) mürataseme korral 10 aasta vältel [25] ja Kato sõnul 15–20 aasta 

jooksul [24]. Pidevas müras töötamisel langeb kuulmisteravus 4000 Hz juures keskmiselt 

ühes aastas 3 dB võrra [19]. Esialgu tekib probleeme kõnes s- ja h-häälikuid sisaldavate 

sõnade arusaamisel [21]. Müras viibimine põhjustab väsimust, peavalu,  keskendumishäireid 

ja stressi, mis võib omakorda põhjustada probleeme kõrge vererõhuga [13]. 

Madalsagedusliku müra puhul võib esineda iiveldust ja peavalu, unehäireid, kognitiivseid ja 

psühholoogilisi häireid [26].  

 

Töötajatel, kes ei kanna mürarikkas töökeskkonnas kuulmiskaitsevahendeid võidakse 

diagnoosida kutsehaigus või tööst põhjustatud haigus. Tööinspektsiooni andmetel 

diagnoosisid töötervishoiuarstid 2013. aastal Eestis kutsehaigusena 5 töötajal müratekkese 

kuulmisnõrkuse ning 15 töötajal tööst põhjustatud haigusena müratekkese kuulmisnõrkuse, 

8 töötajal kahepoolse neuroosse kuulmisnõrkuse ning 1 töötajal tinnituse [27].  

 

Suurbritannias ööklubi töötajate seas läbi viidud uuringus selgus, et üle 85% uuringus 

osalenutest on täheldanud pärast vahetuse lõppu tinnitust ning 50% kuulmislangust [28]. 

Antud uuringus mõõdeti baaritöötajatele toimivaks müratasemeks 85,2–99,0 dB(A). 

Töötajale mõjuv müratase sõltus baari asukohast tantsuplatsi suhtes: üle 50% töötajate 

töökohal mõõdeti müratase üle 80,0 dB(A), ainult 15% baaritöötajatest mõjus müratase, mis 

oli alla 80 dB(A). Sarnaseid müratasemeid on mõõdetud ka mujal Suurbritannia ja Iirimaa 

ööklubides vastavalt 85,0–98,7 dB(A) [29] ning 88,6–96,8 dB(A) [23]. Magistritöö 

peakirjaga „Tartu linna kohviku- ja baaritöötajate terviseriskid seoses müra ja 

tubakasuitsuga“ raames mõõdetud mürataseme alusel puutus kokku 115 dB(A) ühe asutuse 

neli töötajat. Sellise müraga lubatud kokkupuute aeg vahetuse jooksul oli vaid 

6 sekundit [30].  

 

Peale selle on leitud, et mängitav muusikastiil ja müratase on omavahel seotud. Kõige valjem 

müratase mõõdeti techno-stiilis muusika esitamisel [29]. Üldjuhul on kõige valjem müratase 

mõõdetud kella 1 ajal öösel [23]. 
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Eelnevas lõigus märgitud uuringutes teostatud müramõõdistustest selgus, et müratasemed 

olid üle 80 dB(A). Sellisel juhul tuleb tööandjatel võtta kasutusele meetmed, et vähendada 

töökohal olevat mürataset. Müranormatiividest ning seadusandlusest on teadlikud 

19 ööklubist veidi üle poolte asutuste juhid (52%) [29]. See võib olla ka põhjuseks, miks ei 

ole ettevõtetes kasutusel kuulmiskaitsevahendeid. Suurbritannias teostatud uuringus ei 

kasutanud kõigist osalejatest 70% mitte kunagi kuulmiskaitsevahendeid, 15% tegid seda 

mõnikord ning vaid 15% kandsid kõrvatroppe regulaarselt [28]. Iirimaal uuringus osalenud 

9 ööklubist olid 2 asutust varustanud oma töötajaid kuulmiskaitsevahenditega, kuid vaid ühe 

asutuse baaritöötajad kasutasid kuulmiskaitsevahendeid regulaarselt [29]. 

 

1.1.2. Füsioloogilised ohutegurid 

 

Füsioloogilisteks ohuteguriteks on tegurid, mis võivad aja jooksul töötajale põhjustada 

tervisekahjustust. Selleks võib olla füüsilise töö raskus, mis tuleneb raskuste käsitsi 

teisaldamisest, sama tüüpi korduvad liigutused või sundasendid ja -liigutused [7]. Eelnevalt 

nimetatud tegurid võivad esineda ka koos. Liigsest füüsilisest ülepingest võib tekkida 

hilisemalt kutsehaigus. Baaritöötajate tööülesanded, nende kirjeldus ja analüüs on esitatud 

vaatluse tulemusena ning on välja toodud tabelis 3. 

 

Tabel 3. Baaritöötaja töös esinevate sundliigutuste ja -asendite analüüs 

Tegevus Kirjeldus Koormatav kehaosa 
A B C 

1. Kõrgelt 

riiulitelt 
pudelite 

haaramine 

Olenevalt riiuli kõrgusest 

pudelite haaramine õlavöötme 
kõrguselt või keha sirutades, 

vajadusel varvastele tõustes. 

Koormatud on õlavööde, peamiselt käsivars 

ja õlalihased. Koormus sõltub haaratavast 
pudelist, raskema pudeli puhul enam lihaseid 

kaasatud (trapetslihas jm). 

2. Madalatest 
külmikutest 

esemete 

võtmine 

Kükitamine ja kummardumine 
ulatumaks sobiva kõrguseni, 

sageli eiratakse kiires tempos 

töötades ergonoomilisi 
töövõtteid. 

Kükitades ja kummardades töötab lisaks 
haaravale käele (õlavööde, peamiselt 

käsivars ja õlavars) ka kehatüvi ja 

alajäsemed.  

3. Pindade 

puhastamine 

erinevatelt 

kõrgustelt 

Korduvad mitmesuunalised 

liigutused randmest (ulnaar- ja 

radiaaldeviatsioon), teostatakse 

valdavalt domineeriva käega, 
kerepöörded, kükitamine ja 

kere sirutamine olenevalt 

töötasapinnast. 

Koormatud kehaosad sõltuvad puhastatavast 

tööpinnast. Madalad pinnad eeldavad 

kükitamist või kummardumist, mistõttu on 

ülepinges alajäsemed ja kummardamisel 
enam seljalihased. Palju tööpindu asetseb 

töötaja suhtes õlgade kõrgusel või kõrgemal, 

mis eeldab keha sirutamist, varvastele tõusu. 
Alati on töös õlavööde, peamiselt käsi- ja 

õlavars. 
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Tabeli 3 järg 

A B C 

4. Jookide 
valamine 

pudelist klaasi 

Eri kaaluga raskuste tõstmine 
õla kõrguseni, randmes 

rotatsioon (pudeli hoie kaelast, 

suurem koormus käele seoses 
jõuõlaga). Ametist tulenev 

põhiliigutusi. 

Olenevalt valatava joogi raskusest langeb 
koormus randmele ja käsivarrele, õlavarrele 

ja kaela- ning õlavöötmele tervikuna väga 

kergest raskeni (kahe käega pudeli hoidmist 
peetakse ebaprofessionaalseks).  

5. Õlle- ja 

siidrikraani 
kasutamine 

Baariletis enda ees, rinna 

kõrgusel, asetseva kraani 
tõmbav-lükkav liigutus (vähene 

deviatsioon randmest), sageli 

teostatav. 

Kergeloomuline sagedasem liigutus, kerge 

koormus õlavöötmele, vähesel määral 
haaratud käsivarre ja õlavarre lihased. 

6. Keha-

pöörete 

tegemine 

tööpindadelt 
või riiulitelt 

esemete 

võtmiseks 

Laoruumides, baariletis, 

nõudepesuruumis ja muudes 

tööga seonduvates ruumides 

esemete tõstmine ja 
teisaldamine. Pidevalt tehtav 

liigutus. 

Sõltuv eseme kaalust, kujust, suurusest, 

sealhulgas ka koormatuse määr. Valdavalt 

kehatüve lihased, sealhulgas kaela- ning 

õlavöötme, kere süva- ning pindmised 
lihased mis stabiliseerivad ning vastavalt 

koormusele raskuse tõstmisele kaasa aitavad.  

7. Korduv 

raskuste 

teisaldamine 

(laost baari) 

Korduv raskuste teisaldamine. 

Tihti võetakse pudelid kätte, 

mitte ei kasutata selleks kaste. 

Raskusi on ebamugav haardes 
hoida. 

 

Enam koormavamaid tegevusi seoses töö 

kiireloomulise iseloomuga. Koormatud on 

nii kaela- ja õlavööde, kehatüvelihased kui 

ka alajäsemed seoses pidevate 
korduvliigutustega. 

8. Kassa 
käsitsemine 

Korduvad kaela painutused, 
pööramised, kätega 

kassaaparaadi opereerimine. 

Kaela-õlavöötme kerge koormus 

 

Tabel 3 alusel on enim koormatud kehaosad kaela- ja õlavööde ning käsi- ja õlavarrelihased.  

Suure koormuse saavad ka jalad ja selg, kuna töötajatel puudub tööülesannete täitmisel 

istumisvõimalus. Töötajatel on võimalik nõjatuda töötasapinnale, kuid istuda ja selga toetada 

on võimalik vaid puhkepauside ajal. 
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1.1.3. Keemilised ohutegurid 

 

Keemilisteks ohuteguriteks on töökeskkonnas kasutusel olevad kemikaalid, mida 

Kemikaaliseaduse tähenduses peetakse aineks või seguks REACH-määruse tähenduses ning 

ohtlikuks kemikaaliks aine või selle segu, mis vastab CLP-määruses sätestatud füüsikaliste, 

tervise- või keskkonnaohtude kriteeriumidele [31]. REACH-määrus reguleerib kemikaalide 

registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist ning selle lühend REACH tuleneb 

inglise keelest Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals [32]. 

CLP-määruse puhul on tegemist Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega, mis käsitleb 

ainete klassifitseerimist, märgistamist ja pakendamist ning tuleneb ingliskeelsetest sõnadest 

Classification, Labelling and Packaging [33].  

 

Peamiselt puutuvad baaritöötajad kokku kemikaalidega kui puhastusvahenditega. Kasutusel 

on erinevad üldkasutatavaid puhastusvahendeid tööpindade, -vahendite ja põrandate 

puhastamiseks. Valdavalt on kasutusel ärritava või sööbiva toimega kemikaalid. Kasutusel 

olevad kemikaalid peavad olema märgistatud ning töötajal on kohustus tutvuda kemikaali 

ohutuskaartidega, et olla teadlik, millisel viisil antud kemikaali kasutama peab, milliseid 

isikukaitsevahendeid kasutada tuleb ning kuidas toimida kui kemikaal on sattunud näiteks 

limaskestadele. 

 

Kemikaalide sattumisel töötaja nahale või limaskestadel võib põhjustada terviseprobleeme. 

Baaritöötajate tööülesannete täitmisel on kokkupuude ka teistegi allergilisi reaktsioone esile 

kutsuvate ärrititega. Baaritöötajad puutuvad oma töös kokku palju tsitruselistega, mis võivad 

põhjustada kontaktdermatiiti [34]. Kuna töötajatel esineb rohket kokkupuudet niiskete 

pindadega (märjad klaasid, külmad ja niisked pinnad, pudelid, jää, sage kätepesu), siis võib 

see olla põhjuseks dermatiidi tekkimisele [34, 35]. Üheks põhjustajaks võib olla ka 

kokkupuude alkoholiga [36]. 

 

Kemikaale leidub ka ruumiõhus. Alates 2007. aastast on Eestis keelatud suitsetamine 

toitlustusettevõtetes (sh baarides), välja arvatud selleks ettenähtud suitsemisruumis [37]. 

Kuigi seaduse jõustumisega kadus tööülesannete täitmisel kokkupuude tubakasuitsuga, siis 

leidub töökeskkonna õhus endiselt teisigi kemikaale. Näiteks kasutatakse tantsuplatsidel 

tossumasinaid, et luua efektset atmosfääri. Diskosuitsul on võimalik ärritav mõju 

hingamisteedele ning silmadele [38]. Teises uuringus, mis viidi läbi meelelahutusettevõtetes, 
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leiti kumulatiivne kokkupuude mineraalõlide ja glükooli baasil ududega, mis on seotud 

ägeda ja kroonilise kahjuliku mõjuga inimeste hingamisteedele [39]. Selles uuringus toodi 

välja, et lühiaegset kokkupuudet diskosuitsu ja -uduga võib seostada köhimise, kuiva kurgu, 

peavalu, uimasuse, unisuse ja väsimusega. Pikaaegsel kokkupuutel võivad esineda 

sümptomid nagu pitsitustunne rinnas ning hingamisel tekkivad vilinad. Katsealusel, kes 

töötas suitsumasinale kõige lähemal, täheldati kopsufunktsioonide langust. 

  

1.1.4. Bioloogilised ohutegurid 

 

Bioloogilised ohutegurid on mikroorganismid nagu bakterid, viirused, seened jm 

bioloogiliselt aktiivsed ained, mis võivad põhjustada nakkushaigust, allergiat või mürgistust 

[7]. Kutsenakatumisest ohustatud on ka baaritöötajad, kes puutuvad palju kokku erinevate 

klientidega, kes võivad olla haigestunud viirustesse ja teistesse nakkushaigustesse.  

Nakatumine võib esineda õhu kaudu ning kontaktülekande näol vahetu füüsilise kokkupuute 

või pisikutega saastunud esemete läbi. Võimalik on nakatumine ka lõikehaavade kaudu [40]. 

 

1.1.5. Psühholoogilised ohutegurid ja tervisenäitajad 

 

Psühholoogilisteks ohuteguriteks on „Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse“ alusel 

monotoonne või töötaja võimetele mittevastav töö, halb töökorraldus, pikaajaline üksinda 

töötamine ja muud tegurid, mis võivad aja jooksul põhjustada töötaja psüühilises seisundis 

muutusi [7]. Üheks suureks ohuteguriks on töötamine öösel. Enim tööõnnetusi töökohtadel 

juhtub õhtuti, öösel ja varahommikul [41]. Meta-analüüs 14 uuringust näitab, et vahetustega 

töö (sh öine vahetus) suurendab tööõnnetuste riski 50–100% [42].  

 

Öötöötajad kurdavad sageli halva unekvaliteedi, vähese uneaja ning unetuse sümptomite 

üle [3]. Uuringute alusel esineb öötöötajatel ärevust, depressiooni, väsimust [4], häiritud on 

keha füsioloogilised protsessid ja ainevahetuse regulatsioon ning südame-veresoonkonna 

töö [5]. Täheldatud on muutusi ka hormooni melatoniini ja kortisooli taseme muutustes, 

kusjuures melatoniini sünteesi häire puhul on risk vähkkasvajateks [6]. Unetuse ja ärevuse 

probleemide leevendamiseks kasutatakse unerohtusid [4]. USA-s 2500 töötaja seas 

läbiviidud uuringus leiti, et, 32% öises vahetuses töötajatest täheldasid enda juures 

sümptomeid nagu unetus ja liigset unisust, samal ajal väitis samu sümptomeid esinevat 18% 
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päevase vahetuse töötajatest [43]. On leitud, et unetus soodustab krooniliste valude teket, 

nina-kõrva-kurgu probleeme, seda eriti töötajate hulgas, kes teevad vahetustega tööd [4].  

 

Peale vahetusega, öise ja ebaregulaarse tööaja on baaritöötajate kui klienditeenindajate 

hulgas suureks psühholoogiliseks ohuteguriks pidev aktiivne suhtlus erinevate klientidega 

ning võimalik vaimne ja füüsiline vägivald. USA-s esines aastatel 2005–2009 töövägivalda 

enim õiguskaitsjate, turvameeste ning baaritöötajate hulgas [44]. Baaritöötajate seas esines 

töövägivalda 79,9 juhtu 1000 töötaja kohta (vanuses vähemalt 16 aastat), mis moodustab 

kõikidest töökoha vägivallajuhtudest 1,9% ning tööga mitteseotud vägivalla 

esinemissagedus 38,7 juhtu 1000 vähemat 16-aastase töötaja kohta. Töövälise vägivalla 

protsent baaritöötajate hulgas oli 0,1 vähemalt 16-aastaste töötavate populatsioonis. 

Baaritöötajatel oli jaemüügi ametikohtade seas kõrgeim töövägivalla esinemissagedus [44]. 

 

Taanis viidi läbi uuring 424 baari, pubi või ööklubi töötaja seas, mille eesmärgiks oli hinnata 

baaritöötajate töökeskkonnas olevaid riske ning töötajate stressitaset, alkoholi ja uimastite 

tarbimist väljaspool tööaega ning töösuhteid tööandjate vahel. Uuringust selgus, et enim 

kannatavad stressisümptomite all naised ja baaritöötajad, kes on teinud ühes kuus rohkem 

vahetusi. Kõigist vastanutest tarvitas töö ajal alkoholi 68,3% töötajatest. Ligi 34% nendest 

tarvitas alkoholi siis, kui nad seda ise ei soovinud [45].  



19 

 

 

 

2. MATERJAL JA METOODIKA 

 

2.1. Uuritavad asutused ja valim 

 

Infot asutuste asukoha ja teenuste kohta saadi nii asutustelt endilt kui ka majandustegevuse 

registrist (täpsemalt ettevõtted, kellel on alkoholi müügi luba). 

 

Asutuste valimisel järgiti põhiliselt järgmisi kriteeriume: 

1. Asukoht Tartu linn. 

2. Ettevõte on tegutsenud oma valdkonnas vähemalt 6 kuud. 

3. Elav või varem lindistatud muusika esitamine. 

4. Tantsuplatsi olemasolu. 

5. Asutused on avatud öisel perioodil (alates 22.00 kuni 06.00). 

6. Asutustel on luba müüa alkoholi. 

7. Asutused on nõus uuringust osa võtma. 

 

Antud info põhjal leiti Tartu linnas 11 asutust, mis vastasid valimi kriteeriumitele. Uuringus 

oli nõus osalema 3 asutust (27%). Joonisel 1 on toodud uuringu käik ja tegevused uuritavates 

asutustes.  

 

 

Joonis 1. Uurimistöö käik ja tegevuste etapid 

 

3 asutust nõus 
osalema

1. asutus

Mõõtmised
Füüsikalised 
ohutegurid

Mikrokliima

Õhu-
temperatuur

Õhu suhteline 
niiskus

Õhu 
liikumiskiirus

CO2 sisaldus 
ruumide õhus

Müra

ValgustatusAnkeetküsitlus

2. ja 3. asutus Ankeetküsitlus
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Mõõdistuste teostamise loa andis 1 ettevõte. Valim moodustus Tartu suuremate 

meelalahutusasutuste baaritöötajatest, keda nimetatakse antud uuringus 

klienditeenindajateks. Uuringus osalenud ettevõtetes töötas kokku 26 töötajat, kellest kõik 

olid nõus täitma ankeetküsitluse. 

 

2.2.  Andmete kogumine 
 

Antud uuringu koostamisel kasutatakse mõõtmis- ja andmetöötlusmeetodit, vaatlus- ja 

ankeetmeetodit, kirjandusanalüüsi.  

 

2.2.1. Ankeetküsitlus 

 

Ankeedi koostamisel võeti aluseks rahvusvaheliselt valideeritud küsimustikud [46–48] ja 

varasemalt baaritöötajate seas läbiviidud uuringu küsimustik [45], mida mugavdati vastavalt 

antud uuringule. Ankeedi küsimused olid jaotatud 8 erinevasse kategooriasse: 

1. Üldküsimused 

2. Keemilised ohutegurid 

3. Füüsikalised ohutegurid 

4. Bioloogilised ohutegurid 

5. Töökorraldus 

6. Psühhosotsiaalsed suhted 

7. Füsioloogilised ohutegurid 

8. Töö mõju tervisele 

 

Ankeet koosnes 4 leheküljest ning 65 küsimusest (lisa 1). Küsitluse täitmiseks kulus 

keskmiselt 10 minutit. Uuringu läbiviijal oli eesmärk koostada ankeetküsitlus, mis oleks 

võimalikult lühike, sest antud ankeet oli mõeldud täitmiseks töötajatel töö ajal. Ankeet 

hõlmas endas nii avatud, poolkinnis- ja kinnisküsimusi. Vastusevariantide puhul kasutati 

viie palli Likert-skaalat, kus iga vastusevariant tähendas probleemi esinemise sagedust („1“ 

probleemi ei esine, „5“ probleem esineb sageli).  

 

Tulemuste analüüsimiseks kasutati tabelarvutusprogrammi Microsoft Excel 2013 ja 

andmetöötlusprogrammi SPSS Statistics 22.0 (Statistical Packages for the Social Sciences). 

Arvutati üldsagedusnäitajad, keskmised (±SD), paaris t-testiga analüüsiti keskmiste olulisi 
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erinevusi ning Spearman korrelatsioonanalüüsiga hinnati näitajate omavahelisi seoseid. 

Tulemuste analüüsil võeti aluseks statistiliselt oluline tõenäosus p<0,05. 

 

Ankeetküsimuste tulemuste keskmiste hinnangute leidmiseks arvutati vastuste aritmeetiline 

keskmine, kasutades selleks valemit [49]: 

 
�̅� =

1

𝑛
∑ 𝑥𝑖

𝑛

𝑖=1

 
(2.1) 

 

kus  �̅� - aritmeetiline keskmine; 

 n - parameetri esinemissagedus; 

 𝑥𝑖 - parameetri i-es arvväärtus. 

 

Standardhälve on leitud valemiga [49]: 

𝜎 = √
1

𝑛 − 1
∑(𝑥𝑖 − �̅�)2

𝑛

𝑖=1

 

 (2.2) 

  

kus  𝜎 - standardhälve; 

 �̅� - aritmeetiline keskmine; 

 n - parameetri esinemissagedus; 

 𝑥𝑖 - parameetri i-es arvväärtus. 

 

Ankeetküsitluste jagamisel lähtuti põhimõttest, et uuringu läbiviija häiriks võimalikult vähe 

baaritöötajate tööd. Eelnevalt välja prinditud ankeetküsitlused toimetati asutuste esindajatele 

ning ankeedid jaotati laiali enne tööpäeva algust töötajatele, kes olid nõus uuringus osalema. 

Enne küsitluste täitmist informeeriti töötajaid seoses uuringu eesmärgi, uuringu pikkuse ja 

anonüümsusega. Küsimustikud kogus kokku uurija isiklikult ja andmed sisestati ning 

analüüsiti grupi tasemel.  

 

Kuna töö toimus vahetustega ning kõiki töötajaid ei olnud samal õhtul tööl, siis jaotati 

küsitlused puuduvatele töötajatele nende järgmisel vahetusel. Täidetud küsimustikud korjati 

kokku iga vahetuse lõpus. Kuna küsitlus oli anonüümne, siis pärast küsimustike täitmist tuli 

töötajatel panna need ümbrikusse ning suletud viisil ei olnud võimalik vastajate hinnanguid 

lugeda kolmandatel isikutel.  
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2.2.2. Töökeskkonna parameetrite mõõtmine 

 

Uuringu läbiviimiseks teostati töökeskkonna mõõdistused, mis hõlmasid valgustuse, müra 

ning mikrokliima (õhu suhteline niiskus, õhutemperatuur, õhu liikumiskiirus) parameetreid.  

Lisaks viidi töötajate seas läbi füsioloogilised ning psühholoogilised testid. Töökeskkonnas 

teostatud mõõdistuste tulemused märgiti selleks koostatud tabelisse (tabel 4). Mõõdistusteks 

vajalike seadmete tehnilised andmed on esitatud tabelis 5. 

 

Tabel 4. Töökeskkonna mikrokliima mõõtmistulemuste registreerimise vorm  

Mikrokliima parameeter Optimaalne vahemik 
Vahetuse alguses 

(keskmine±SD) 

Vahetuse lõpus 

(keskmine±SD) 

Õhutemperatuur t, °C  16…23   

Õhu suhteline niiskus W, % 40…70   

Õhu liikumise kiirus v, m/s 0,2…0,3   

 

Tabel 5. Seadmete tehnilised andmed 

Mõõtur Mõõtepiirkond Mõõteviga 

Müradosimeeter CEL-350 
65,0–140,3 dB(A) 

95,0–143,3 dB(C) 

±3 dB(A) 

±3 dB(C) 

Müradosimeeter CEL-460 
50–140 dB(A) 

50–140 dB(C) 

±1 dB(A) 

±1 dB(C) 

Luksmeeter TES 1335 0,01–200 000 lx ±3% 

Termo-hügromeeter Comet S3120 
1. Temperatuur 

2. Niiskus 

-30…+70 °C 

5…95% 

±0,4 °C 

±2,5% 

Anemomeeter Testo 405-V1 0,4…20 m/s ± 0,2 m/s 

Vererõhumõõtur Medisana HGH 
1. Vererõhk 

2. Pulsisagedus 

0–300 mmHg 

40–180 lööki/min 

±3 mmHg 

± 5% 

 

Valgustatuse mõõdistuste teostamiseks kasutati Eesti Maaülikooli luksmeetrit TES 1335. 

Valgustatust mõõdeti kõigil neljal töökohal. Mõõtmised teostati töölaua kõrguselt, milleks 

oli 0,8 meetrit. Enne mõõtmise teostamist lasti valgustitel 10 minutit soojeneda. Ühes 

mõõtekohas võeti 15 erinevat mõõtmispunkti. Kokku saadi 60 mõõtmistulemust. 

 

Müramõõdistusteks kasutati müradosimeetreid CEL-350 ja CEL-460, mida kasutatakse 

Tartu Ülikooli Töökeskkonnalaboris. Mõlema seadme tehniline informatsioon on välja 

toodud tabelis 5. Mõõteseadmed olid kalibreeritud ning vastasid II kategooria 

kvaliteediklassi nõuetele. Müra mõõdeti A-skaalas, millel on kõige sarnasem spekter 

inimkõrvale, ja C-skaalas, millega mõõdetakse madalsageduslikku müra. Dosimeetrid 
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asetati töötajate õlgadele, kõrvale võimalikult lähedale. Kokku mõõdeti 4 baaritöötajale ühe 

vahetuse jooksul mõjuvat müra (joonis 2) kahel erineval ööl. Müra mõõdeti CEL-350 

seadmega iga minuti järel ning CEL-460 seadme puhul iga 10 sekundi järel. Dosimeetrid 

pandi salvestama vahetuse alguses ning lülitati välja vahetult enne vahetuse lõppu, st müra 

mõõdeti keskmiselt 5 tunni jooksul. 

 

 

Joonis 2. Töö- ja mõõtekohtade (1–4) paiknemine tööruumis 

 

Mikrokliima mõõdistuste teostamiseks kasutati mõõteseadmeid luksmeeter TES-1336, 

termo-hügromeetrit Comet S3120 ja anemomeetrit. Seadmete tehniline informatsioon on 

välja toodud tabelis 5. Parameetreid mõõdeti igal töökohal, joonisele 2 märgitud punktides 

1–4 nii tööpäeva alguses kui ka lõpus. Saadud tulemused summeeriti ja leiti aritmeetiline 

keskmine. Seade asetati tasapinnale 1,3 m kõrgusel põrandapinnast. 

 

2.2.3. Töövõime mõõtmine 

 

Füsioloogilised testid hõlmasid endas töötaja töövõime muutuse määramist vahetuse 

jooksul. Uurimisobjektideks oli ühes vahetuses töötavad baarmenid. Kokku määrati 5 töötaja 

töövõime muutus vahetuse jooksul (3 töötajal kahel erineval ööl ja 2 töötajal ühel ööl). 

Töötajad teostasid teste, mille eesmärgiks oli määrata pulsisagedus, vererõhk, lihaste jõud 

kätes ning operatiivmälumaht. Esimene test viidi läbi vahetuse alguses, teine vahetuse keskel 

ja viimane vahetuse lõpus. Parameetrid registreeriti iga töötaja kohta eraldi (tabel 6). 

 

Tabel 6. Tabel töövõime muutumiseks ja hindamiseks 

Kellaaeg 
Pulss Vererõhk Lihasjõud Mälumaht Töövõime 

l/min % mmHg % N % tk % % 
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Uuringut alustati vererõhu mõõtmisega seadmega Medisana HGH. Töötaja pandi istuma nii, 

et tema käsi ja keha ei ole pinge all. Küünarnukk oli toetatud lauale ja käsi oli kergelt 

kõverdatud. Mansetivoolik asetati arteri kohale nii, et mansett ise asuks südame kõrgusel.  

 

Lihasjõu määramiseks tuli katsealusel suruda dünamomeetrit Lafayette 78010 maksimaalse 

jõuga. Katse läbiviimisel ei võinud käsi olla toetatud vastu keha, vaid pidi olema vabalt selle 

kõrval, umbes 20° eemal. Tegevust tuli teostada oma dominantse käega ja seejärel teha sama 

teise käega. Mõlema käega tuli teha 3 katset, iga katse vahel 10–20 sekundiline paus. 

Tulemuseks võeti kõigi tulemuste keskmine. 

  

Selleks, et määrata töötaja operatiivset mälumahtu, tuli talle näidata tabelit, millel oli 12 

juhuslikku arvu. Ühe minuti jooksul, mil töötajale tabelit näidati, tuli tal meelde jätta 

võimalikult palju sellel kirjas olnud arve. Pärast minutilist arvude vaatamist tuli töötajal 

kirjutada paberile nii palju arve kui ta tabelis olnutest meelde suutis jätta. 

 

Töövõime selgitamiseks arvutatakse samanimeliste parameetrite keskmiste väärtuste 

muutus protsentides, võrreldes vahetuse alguse tasemega. Töövõime vastaval kellaajal 

määratakse nelja parameetri aritmeetilise keskmisena valemiga [50]: 

 

𝑅𝑖= 0,25 {[100 + (100 −
𝑚1𝑖

𝑚1
100)] + [100 + (100 −

𝑚2𝑖

𝑚2
100)] +

𝑚3𝑖

𝑚3
100 +

𝑚4𝑖

𝑚4
100}, 

(2.3) 

 

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

 m1i, m2i, m3i, m4i, – vastavalt keskmine pulsisagedus (südamelöökide arv 

minutis), vererõhk (mmHg), jõud kätes (N) ja mälu maht (tk), 

määratuna i-ndal mõõtmisel; 

 m1, m2, m3, m4,  – sama, mõõdetuna tööpäeva algul. 

 

Vahetuse alguse tulemus loetakse kokkuleppeliselt 100%. Töövõime vähenemiseks loetakse 

pulsi ja vererõhu suurenemist ning töövõime suurenemiseks käte lihaste jõu ja mälumahu 

suurenemist.   
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3. TULEMUSED 

 

3.1.  Ankeetküsitlus 

 

Ankeetküsitluse olid nõus täitma kolme asutuse (A, B ja C) töötajad. Kokku täideti 26 

ankeeti vahemikus 01.02–03.03.2015. Kõige noorem ankeetküsitluse täitja oli 18-aastane 

ning kõige vanem 32-aastane. Küsitluse täitjatest oli 46,2% mehed ja 53,8% naised. 

Valdavalt on töötajad keskeriharidusega (65,4%). Töötajate keskmine tööstaaž antud 

töökohal oli 2 aastat ja 2 kuud. Keskmiselt tehakse ühes kuus 7,8 vahetust ning tööaja kestus 

ühes nädalas on 18 tundi (tabel 7).  

 

Veidi üle poolte (58,3%) töötajatest olid teadlikud töötervishoiu ja tööohutuse seadusest. 

Sarnast osakaalu on välja toodud ka kirjandusallikates, kus 52% juhtidest olid teadlikud 

müranormatiividest (29). Kuna regulatsioone, mis puudutavad töötervishoidu ja tööohutust 

töökeskkonnas, peab teadma iga töötaja, siis on tööandja poolt vajalik tutvustada töötajatele 

töötervishoiu ja tööohutuse seadust ning selle alamakte. Lisaks on vajalik töötaja tähelepanu 

juhtimine töökeskkonnas esinevatele ohuteguritele ning andma õpetusi, kuidas teostada tööd 

võimalikult tervistkahjustavalt. Näiteks selgitama töötajale kuulmiskaitsevahendite 

kandmise vajalikkust mürarikkas töökeskkonnas. 

 

Tabel 7. Uuritava grupi üldandmed (keskmine±SD) 

Tunnus 
Ettevõte A (n=5) Ettevõte B (n=14) Ettevõte C (n=7) Ettevõtete 

keskmine 

Vanus (aastat) 24,6±4,2 22,6±3,1 27,0±3,0 24,7±0,7 

Tööstaaž (kuud) 20,8±10,1 16,3±9,0 49,7±24,9 28,9±8,9 

Vahetuste arv 

ühes kuus (tk) 
10,6±3,0 7,6±3,4 6,1±3,2 8,1±0,2 

Töötundi 
nädalas (tundi) 

15,8±3,3 18,6±8,0 18,4±1,8 17,6±3,3 

 

Kemikaalide kokkupuutel kasutavad vaid 5 töötajat (19,2%) kaitsekindaid, kuid 2 töötajat, 

kes ei kanna kaitsekindaid on täheldanud puhastusvahendite kasutamisel terviseprobleeme. 

Mõlemal juhul on täheldatud kemikaaliga kokkupuutel naha kuivenemist. Kemikaalide 

kasutamisel ei ole juhtunud üheski ettevõttes tööõnnetust. Pea kõik töötajad puutuvad kokku 
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oma töökohal diskosuitsuga – sageli 53,8% ja harva 34,6% (joonis 3). Suitsuvinet oma 

töökohal peab vähe häirivaks 30,8% vastanutest, mõõdukalt häirivaks 11,5%.  

 

 

Joonis 3. Vibratsiooni, müra ja diskosuitsuga kokkupuute esinemissagedus töökeskkonnas 

(%, vastajate osakaal) 

 

Häirivat müra on täheldanud töökeskkonnas 92,3% vastanutest ehk 24 töötajat (joonis 3). 

Kokkupuutuvat mürataset hinnatakse keskmiseks 5 töötaja (19,2%) poolt, tugevaks 20 

töötaja (76,9%) ja vaid ülitugevaks ühe töötaja poolt. Ankeetküsitluses osalenutest ei kanna 

üheski asutuses keegi kuulmiskaitsevahendeid. Teiste uuringutega võrreldes sarnaneb 

vastajate osakaal kõige enam Suurbritannia uuringuga, kus osalejatest ei kandnud 

kuulmiskaitsevahendeid 70%. 

 

Vibratsiooniga kokkupuudet esineb oma töökohal harva 11 töötajal (44%) ning sageli 10 

töötajal (40%) (joonis 3). Kokkupuudet ei ole täheldanud 4 töötajat, mis on 16,0% 

vastanutest. Peamiselt täheldati vibratsiooni kogu kehale 16 korral (84,2%), kätele 1 kord ja 

2 korda jalgadele. Vibratsiooni allikana toodi 20 töötaja poolt välja kõlar. Ühel korral mainiti 

ka kohvimasinat. 

 

Küsimusele, kas Te olete rahul oma töökoha valgustatusega, jättis 2 töötajat vastamata. 

Küsimusele vastas 24 töötajat, kellest 22 (91,7%) vastasid, et nad on valgustatusega rahul, 

kuid 2 töötajat (8,3%) mitte. Põhjenduseks toodi töökoha vähene ning pimestav valgustatus. 
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Töökeskkonna mikrokliimaga on rahul 16 töötajat (61,4%). Rahulolematud on 9 töötajat 

(34,6%). Enim tuntakse sageli rahulolematust madala ja kõrge tõhutemperatuuri, 

õhutemperatuuri kõikumise, umbse ja suitsuse õhu ning ebameeldiva lõhna suhtes (joonis 4). 

 

 

Joonis 4. Mikrokliima parameetrite esinemissagedus töökeskkonnas töötajate hinnangul 

(%, vastajate osakaal) 

 

Kokku vastas vaktsineerimisega seotud küsimustele 25 töötajat. B-hepatiidi vastu 

vaktsineerimise küsimusele ei vastanud 1 töötaja. B-hepatiidi vaktsiini on saanud 22 töötajat 

(89,5%), 2 töötajat ei ole vaktsineeritud. Difteeria ja teetanuse vastu on vaktsineerinud end 

20 töötajat, 3 töötajat ei ole vaktsineeritud. Küsimusele ei vastanud 2 töötajat. Gripivaktsiini 

on varasemalt saanud 10 töötajat. 13 töötajat ei ole vaktsineeritud ning 2 töötajat küsimusele 

ei vastanud. Lisaks on üks töötaja vaktsineerinud end puukentsefaliidi vastu. Joonisel 5 on 

esitatud töötajate vaktsineerimissagedused. Üks töötaja vaktsineeris end gripi vastu viimati 

1–5 aastat tagasi, üks töötaja 5–10 aastat tagasi ning 2 töötajat rohkem kui 10 aastat tagasi. 

Viimasel aastal ei ole gripi vastu vaktsineerinud end keegi. Üle 10 aasta tagasi on 

vaktsineerinud end difteeria/teetanuse vastu 5,6% töötajatest, 50% töötajatest ei mäleta, 

millal neid viimati selle vastu vaktsineeriti. B-hepatiidi vaktsiini on viimase 5 aasta jooksul 

saanud 41,6%töötajatest. Tervisetõendit on tööandja poolt nõutud 22 töötajalt (84,6%). 

15,4

9,1

20,0

18,2

77,8

77,8

36,4

55,6

36,4

30,8

54,5

40,0

36,4

11,1

11,1

27,3

33,3

27,3

53,8

36,4

40,0

45,5

11,1

11,1

36,4

11,1

36,4

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Madal temperatuur

Kõrge temperatuur

Temperatuuri kõikumised

Umbne õhk

Niiske õhk

Kuiv õhk

Suitsune õhk

Tolmune õhk

Ebameeldiv lõhn

Vastajate osakaal, %

Ei esine Esineb harva Esineb sageli



28 

 

 

Joonis 5. Vaktsineerimise sagedus töötajate seas (%, vastajate osakaal) 

 

Joonisel 6 on esitatud psühholoogiliste ohutegurite esinemissagedus töötajate hinnangul. 

Vahetustega tööd ei tee 3 töötajat. Harva teevad vahetustega tööd 4 töötajat (16%) ja sageli 

18 töötajat (72%). Üks töötaja küsimusele ei vastanud. Oma töö kohta juhiste olemasolust 

teadsid 18 töötajat (75,0%), kuid 6 töötajat (25%) seda ei teadnud. Tööjuhised on selged pea 

kõigil ehk 96,0% töötajatest. Kõigil töötajatel on võimalik teha töö ajal puhkepause. 

Puhkepause saavad teha pooled töötajad sageli ja pooled mõnikord. Puhkepause tehakse 

vahetuse jooksul 2–5 korda, kokku summaarselt 5–60 minutit. Infot vahetuses toimuva kohta 

saab sageli 75% töötajatest, mõnikord 20,8%. Üks töötajatest väidab, et temani info ei jõua. 
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Joonis 6. Psühholoogiliste ohutegurite esinemissagedus töötajate hinnangul (%, vastajate 

osakaal) 

 

Nõu kolleegidelt töö teostamiseks saab mõnikord 16 töötajat (64%) ja sageli 9 töötajat 

(36%). Sõnalisi konflikte kolleegide vahel on täheldanud 9 töötajat (36%), tööandjatega 4 

töötajat (16%). Valdaval osal töötajatest (84%) on esinenud sõnalisi konflikte klientidega. 

Konflikte, kus töötajat ennast solvatakse ei ole täheldanud 9 töötajat (36%), 15 töötajat 

(60%) on täheldanud neid mõnikord ning üks töötaja sageli. Füüsilist vägivalda töötaja enda 

suhtes on täheldanud 1 töötaja. Juhiseid keerulistes situatsioonides käitumiseks on saanud 

20 töötajat (87,0%). 

  

Töölaua kõrgus on sobiv 95,7% töötajatest. Ühe töötaja sõnul on töölaud temale kõrge ning 

liiga sügav. Töövahendite asetus on mugav 20 töötajale (83,3%). Töövahendeid on 

piisavalt 19 töötajal ning tööks piisavat ruumi on samuti 19 töötajal ehk 79,2% töötajatest. 

Ebatasast põrandat on täheldanud 3 töötajat (13,0%) ja libedat 9 töötajat (39,1%).  

 

Füüsiliselt raskeks peab enda tööd 54,2% töötajatest. Kõige enim on tööülesannete täitmise 

järel koormatud jalad (38,6%), selg (31,8%), käed (16,0%) ja õlavöötme piirkond (13,6%). 

Raskuste teisaldamiseks kasutatakse kolleegide abi, ratastel alust/käru ja 

käsikahveltõstukit. Abivahendeid ei kasuta 16 töötajat (69,6%). Raskuste tõstmise sageduse 
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ja massi hindamisel jäid töötajad hätta. Väga suur osa oli jätnud ankeedis küsimusele 

vastamata ning need, kes vastasid, ei täitnud seda korrektselt, mistõttu ei saa selle alusel 

hinnangut anda. Tervisekontrolli töötervishoiu arsti juurde on tööandja võimaldanud 8 

töötajale (34,8%). Tööõnnetusi on esinenud 8 töötajal (33,3%), sh kahel töötajal 2 

tööõnnetust. Nahavigastusi on esinenud 7 töötajal, libastumist ja kukkumist 2 töötajal ning 

üks töötaja on jäänud uste vahele, mis on põhjustanud talle vigastusi. 

 

Küsimusele, kas töötaja viibib töö ajal ruumides, kus suitsetatakse, jättis vastamata 2 

töötajat, 10 töötajat vastasid, et nad ei viibi ruumides, kus suitsetatakse, kuid 13 töötajat 

vastasid küsimusele jaatavalt. Ise suitsetab 13 töötajat (54,2%), seevastu 11 (45,8%) töötajat 

ei suitseta. Kaks töötajat jättis küsimusele vastamata. Suitsetajad tarvitavad keskmiselt 

11,2±5,2 sigaretti päevas.  

 

Kõik küsitlusele vastanutest tunnistasid, et nad tarbivad alkoholi. Peamiselt tarvitatakse 

alkoholi kord või mitu korda nädalas (96,4%). Teiste töötajate või külastajate poolt on 

tundnud survet tarvitada alkoholi 18 töötajat (70%). Töö ajal tarvitab alkoholi 22 töötajat 

(91,2%) ning energiajooke 14 töötajat (58,3%). Töö kõrvalt tegeleb spordiga 19 töötajat, mis 

on 79,2%. 

 

Küsimusele, kuidas töötajad hindavad oma tervist võrreldes ajaga, mil nad veel ei töötanud 

meelelahutusäris, vastas 17 töötajat (70,8%), et see on jäänud samaks, 4 töötajat (16,7%) 

vastas, et enne tööle asumist oli tervis parem ja 3 töötajat (12,5%) vastas, et tervis on praegu 

parem kui varem. Kõigi kolme ettevõtte (A, B ja C) töötajate poolt täidetud ankeetide alusel 

on esitatud joonistel 7–10 sagedusprotsendid töötajate hinnangutest nende tervisele ja 

tervisenäitajatele. Valdavalt on kõige enam täheldanud terviseprobleeme ettevõtte C 

töötajad, mis võib näidata töötajate kõrget teadlikkust nende terviseprobleemide suhtes, kuid 

ka töökeskkonna mittesõbralikkust. 

 

Kõige enam (100%) on esinenud külmetushaigusi ettevõtte C töötajatel (joonis 7). Samuti 

on ettevõtte A ja B töötajatest enim täheldanud külmetushaigusi, vastavalt 80% ja 92,8%. 

Allergilisi lööbeid nahal ja hingamisteede ärritusnähte on täheldanud vaid 1 (20%) töötaja 

ettevõttest A.  
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Joonis 7. Külmetushaiguste ja allergia sümptomite esinemise sagedus klienditeenindajatel 

(%, vastajate osakaal) 

 

Joonisel 8 on esitatud klienditeenindajate vaimse tervise probleemid. Võrreldes kõigi 

ettevõtetega, on märkimisväärselt rohkem täheldatud ettevõttes A stressi (80% töötajatest), 

depressiooni (60%) ja unehäireid (100%). Ettevõtte B töötajatest tunneb enim väsimust 

(100%). Ettevõtte C töötajate seas esines enim keskendumishäireid (66,7%), pearinglust 

(66,7%) ning peavalu (83,3%). Unehäireid, unisust ja väsimust on täheldanud kõik ettevõtte 

C töötajad. 

 

 

Joonis 8. Klienditeenindajate vaimse tervise probleemid (%, vastajate osakaal) 

Külmetushaigused Viirushaigused
Allergilised lööbed

nahal

Hingamisteede

ärritusnähud

A 80 60 20 20

B 92,8 50 35,7 35,7

C 100 66,7 50 66,7

x 90,9 58,9 35,2 40,8
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Kõigi kolme ettevõtte töötajaist 60% ja enam on täheldanud vilinat, kuminat või kohinat 

kõrvus, kuid kuulmislangust esineb ligi 2 korda vähem ning seda on täheldanud enim 

ettevõtte C töötajad (33,3%) (joonis 9). Siiski on vastajate osakaal väiksem kui Suurbritannia 

ööklubi töötajate seas läbiviidud uuringus, kus 85% on täheldanud vilinaid kõrvus ning 50% 

kuulmislangust (28). Silmade kipitust ja väsimist on täheldanud kõik ettevõtte C töötajad, 

80% ettevõtte A töötajatest ja 64% ettevõtte B töötajatest. Samuti on täheldanud ettevõtete 

A ja C töötajad (vastavalt 60% ja 66,7%) hääleprobleeme rohkem kui ettevõtte B töötajad 

(28,6%). Kõige vähem on märgitud nägemise halvenemist, keskmiselt 17,0% töötajatest. 

 

 

Joonis 9. Meeleorganite sümptomid (kuulmis-, silmade- ja hääleprobleemid) 

klienditeenindajate hulgas (%, vastajate osakaal) 

 

Kõige enam esineb vastajatel valusid alaseljas ja jalgades, keskmiselt 88,6% ja 80,6%, 

kusjuures kõik ettevõtte C töötajad on täheldanud alaseljavalusid (joonis 10). 

Ankeetküsitluse alusel on täheldatud palju valusid kaela- ja õlapiirkonnas, keskmiselt 

75,9%. Üle poole uuritavatest on täheldatud valusid kätes, randmetes (keskmiselt 53,3%), 

südame piirkonnas (keskmiselt 54,1%) ja ülakõhus (keskmiselt 53%). Võrreldes teiste 

ettevõtetega, on ettevõtte B töötajad täheldanud kõige vähem valusid südame piirkonnas 

(35,7%) ja ülakõhus (35,7%). Töötajatel on soovituslik lihaspingete leevendamiseks 

teostada regulaarseid puhkepause, mil tehakse venitus- ja lõdvestusharjutusi. 

 

Vilin / kumin /

kohin kõrvus
Kuulmislangus

Silmade kipitus

/ väsimine

Nägemise

halvenemine

Hääle-

probleemid

A 60 20 80 20 60

B 64,3 14,3 64,3 14,3 28,6

C 66,7 33,3 100 16,7 66,7

X 63,7 22,5 81,4 17,0 51,8

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100
110
120

V
a

st
a

ja
te

 o
sa

k
a

a
l,

 %



33 

 

 

Joonis 10. Klienditeenindajate skeleti-lihasvalude esinemise sagedus erinevates 

kehapiirkondades (%, vastajate osakaal) 

  

Ankeetküsitluste täitmisel oli töötajatel võimalik hinnata, kas esinenud terviseprobleemid on 

nende hinnangul seotud oma töö ja töökeskkonnaga. Analüüsitud tulemused on esitatud 

joonisel 11. Enim seostati unehäireid, unisust, väsimust ja valusid jalgades oma tööga. Antud 

terviseprobleemide seostamine tööga on põhjendatud, sest töökeskkonnas, kus on müra ning 

vahetustega öötöö, on varasemate uuringutega eelnevalt välja toodud [3, 4, 43]. Kõige 

vähem seostati tööga nägemise halvenemist, pearinglust, allergiad, viirusnakkusi ja valusid 

südame piirkonnas. 
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Joonis 11. Terviseprobleemide seostamine töö ja töökeskkonnaga (%, vastajate osakaal) 

 

Korrelatsioonanalüüs näitas olulisi seoseid tervisekaebustes (lisa 2). Kõige enam esines 

seoseid erinevate terviseprobleemide osas keskendumis- ja unehäirete ning unisuse ja stressi 

vahel. Andmete analüüsimisel selgus, et viirusnakkused olid seotud hingamisteede 

ärritusnähtudega (r=0,530, p<0,01) ja valudega südame piirkonnas (r=0,529, p<0,01). 

Külmetushaiguste ja hingamisteede ärritusnähtuste vahel esineb korrelatsioon (r=0,398, 

p<0,05). Korrelatsioon esineb ka hingamisteede ärritusnähtude ja pearinglusega (r=0,626, 

p<0,01).  

 

Oodatult olid omavahel seotud keskendumishäired ja unehäired (r=0,769, p<0,01), unisus 

(r=0,549, p<0,01), stress (r=0,811, p<0,01), pearinglus (r=0,844, p<0,01) ja 

vilin/kumin/kohin kõrvus (r=0,651, p<0,01). 

 

Unehäiretel leiti seos unisuse (r=0,622, p<0,01), stressi (r=0,683, p<0,01), 

depressiooni/masenduse (r=0,549, p<0,01), väsimuse (r=0,633, p<0,01), pearingluse 

(r=0,722, p<0,01), hingamisteede ärritusnähtude (r=0,581, p<0,01) ning 

vilina/kumina/kohinaga kõrvus (r=0,579, p<0,01). 
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Unisusel leiti seos stressi (r=0675, p<0,01), depressiooni/masenduse (r=0,544, p<0,01), 

väsimuse (r=0,791, p<0,01) pearingluse (r=0,549, p<0,01), silmade kipitus/väsimine 

(r=0,678, p<0,01) ja keskendumishäiretega (r=0,549, p<0,01).  

 

Stressi vahel leiti seos depressiooni/masendusega (r=0,606, p<0,01), väsimusega 

(r=0,649, p<0,01), vilina/kumina/kohinaga kõrvus (r=0,556, p<0,01), valu kätes/randmetes 

(r=0,557, p<0,01) ning südame piirkonnas (r=0,558, p<0,01). 

 

Ankeetide analüüsimisel leiti väsimusel seos silmade kipituse/väsimisega (r=0,770, p<0,01) 

ja valudega alaseljas (r=0,559, p<0,01). Valude puhul alaseljas esineb korrelatsioon 

valudega jalgades (r=0,494, p<0,05). 

 

Valud kaela-õla piirkonnas olid seotud unisusega (r=0,590, p<0,01), valudega südame 

piirkonnas (r=0,494, p<0,05) ja alaseljas (0,455, p<0,05), unehäiretega (r=0,403, p<0,05) 

ning väsimusega (r=0,454, p<0,05).  

 

 

3.2.  Mõõtmiste tulemused 

 

3.2.1. Mikrokliima  

 

Uurimuse käigus mõõdeti klienditeenindajate töökohtadel mikrokliima parameetreid nagu 

õhutemperatuuri, õhu suhtelist niiskust ja õhu liikumiskiirust vahetuse alguses ja lõpus. 

Mikrokliima mõõdistuste tulemused on välja toodud tabelis 8.  

 

Tabel 8. Mikrokliima parameetrid mõõdetuna vahetuse alguses ja lõpus (keskmine±SD) 

Mõõtmised 25.03.2015 

Mikrokliima parameeter 
Optimaalne või 

lubatud vahemik 
Vahetuse alguses Vahetuse lõpus 

Õhutemperatuur t, °C  16…23 19,2±0,1 20,3±0,1 

Õhu suhteline niiskus W, % 40…70 35,8±1,0 39,5±0,6 

Õhu liikumiskiirus v, m/s 0,2…0,3 0,3±0,1 0,4±0,1 

Mõõtmised 01.04.2015 

Õhutemperatuur t, °C  16…23 20,2±0,1 23,5±0,1 

Õhu suhteline niiskus W, % 40…70 43,0±1,2 50,0±0,8 

Õhu liikumise kiirus v, m/s 0,2…0,3 0,2±0,2 0,3±0,1 
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Õhu suhteline niiskus oli esimesel mõõtmiskorral alla optimaalse vahemiku, kuid teisel 

korral kogu vahetuse jooksul lubatud vahemikus. Õhu liikumiskiirus oli esimesel 

mõõtmiskorral vahetuse alguses optimaalses vahemikus, kuid vahetuse lõpus üle optimaalse 

vahemiku, mistõttu suurendab külmetushaiguste tekete töötajate seas. Teisel mõõtmiskorral 

oli õhu liikumise kiirus alla optimaalse vahemiku, kuid vahetuse lõpus jäi optimaalse 

vahemiku piirile.  

 

Keskmine õhutemperatuur jäi mõlemal mõõtmiskorral vahetuse alguses optimaalsesse 

vahemikku. Mõõtmiste teisel korral oli õhutemperatuur 0,5 °C võrra soovituslikust 

vahemikust kõrgem. Liiga soe õhutemperatuur pärsib töötajate töövõimet, kuid antud 

töökeskkonnas nii kõrgeid temperatuure ei mõõdetud (uuringute alusel alates 25 °C ja 26 °C 

korral [9, 10]), mis võiks töövõimet mõjutada. Arvestades, et mõõtmised on teostatud külmal 

aastaajal (välisõhu ööpäeva keskmine temperatuur on alla 10 °C), kuid vaatamata sellele 

mõõdeti õhutemperatuur vahetuse lõpus keskmiselt 23 °C, siis võib arvata, et soojal 

aastaajal, võib mõõdetav temperatuur olla veelgi kõrgem ning on vajadus kasutada 

töökohtadel kliimaseadet.  

 

Tabelis 9 on toodud mikrokliima parameetrite võrdlus (paaris-t-test) vahetuse alguses ja 

lõpus, mis näitab õhutemperatuuri ja õhu suhtelise niiskuse olulist suurenemist vahetuse 

jooksul (p=0,0001). Näitajad on mõjutatud ööklubi külastajate arvust, töötavatest masinatest 

ja tegevuse aktiivsusest tantsuplatsil. 

 

Tabel 9. Mikrokliima parameetrite keskmiste võrdlus vahetuse alguses ja lõpus 

(keskmine±SD, p – statistilise olulisuse tõenäosus) 

Mikrokliima parameeter Vahetuse alguses Vahetuse lõpus p 

Õhutemperatuur t, °C  19,7±0,1 21,9±0,1 0,0001 

Õhu suhteline niiskus W, % 39,4±1,1 44,8±0,7 0,0001 

Õhu liikumise kiirus v, m/s 0,3±0,2 0,4±0,1 - 

 

Saadud tulemused on kas optimaalses või lubatud vahemikus või veidi soovitud vahemikust 

väljas. Võib arvata, et saadud tulemused on adekvaatsed ja väljendavad töökeskkonnas 

esinevat mikrokliimat, sest ankeetküsitluse alusel on mikrokliimaga rahul 61,4% töötajatest. 

Rahulolematus oli peamiselt kõrge ja madala õhutemperatuuri osas, mis oli ka üheks 

parameetriks, mis oli optimaalsest vahemikust väljas. 
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3.2.2. Valgustatus 

 

Valgustustihedust mõõdeti neljal töökohal, igas töökohas valiti välja 15 mõõtepunkti, mis 

paiknesid kogu töökoha ulatuses. Valgustatuse mõõdistuste tulemused on välja toodud 

tabelis 10.  

 

Tabel 10. Töökohtade valgustatuse mõõtmistulemused (lx)  

Töökoht 
Valgustatus, lx 

madalaim keskmine kõrgeim standardhälve 

1 33 111 239 65 

2 46 127 235 67 

3 85 169 222 52 

4 70 135 222 54 

 

Keskmine valgustatuse tase töökohtadel oli 136±61 lx, mille väärtused on piirnormist 

oluliselt madalamad müügiruumide kassapiirkonnale kehtestatud normidest (p=0,0001). 

Valgustatus peab kassapiirkondades olema 500 lx [12]. Vajalik on paigaldada 

kassapiirkonda lisavalgusteid, et tagada ühtlasem ja parem valgustatuse tase. Selle 

vajalikkust põhjendab ka ankeetküsitlusest selgunud tulemused. Silmade kipitust ja väsimust 

on täheldanud kõigi kolme ettevõtte (A, B, C) töötajad, vastajate osakaaluga 80%, 64% ja 

100%.  

 

3.2.3. Müratase  

 

Joonistel 12–15 on välja toodud mõõtmistulemused esimesel mõõtmiskorral ehk 25. märtsil 

2015. aastal. Uurimistulemustest selgus, et kõigile baaritöötajatele mõjus ühe vahetuse 

jooksul keskmiselt müratase, mis ületas 80 dB(A). Ühe baaritöötaja mõõtmistulemustest 

ilmnes maksimaalne tipphelirõhk 142,5±0,5 dB(C), mis ületab lubatud piirnormi, milleks on 

137 dB(C) [17].  

 

Jooniselt 12 on näha, et töökohal 1 mõõdeti minimaalselt 65,1 dB(A) ja 95,7 dB(C). 

Maksimaalselt mõõdeti sellel töökohal 99,7±0,5 dB(A) ja 126,5±0,5 dB(C). Vahetuse 

keskmine müratase, mis töötajale mõjus, oli 90,7±1,6  dB(A) ja 115,0±1,6 dB(C).  
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Joonis 12. Müratase mõõdetuna 25.03.2015 töökohal nr 1 

 

Joonisel 13 on esitatud müratase töökohal nr 2. Jooniselt selgub, et sellel töökohal mõõdeti 

minimaalselt 75,0±0,5 dB(A) ning 103,0±0,5 dB(C). Maksimaalselt mõõdeti 

109,0±0,5 dB(A) ja 132,4±0,5 dB(C). Vahetuse jooksul mõjus töötajale keskmiselt müratase  

92,9±1,6 dB(A) ja 116,0±1,6 dB(C). 

 

 

Joonis 13. Müratase mõõdetuna 25.03.2015 töökohal nr 2 

Töökoha number 3 teostatud mõõdistused on esitatud joonisel 14, kust on näha, et 

minimaalselt on mõõdetud 64,6±0,5 dB(A) ja 95,8±0,5 dB(C). Maksimaalselt mõõdeti 

100,6±0,5 dB(A) ja 127,6±0,5 dB(C). Keskmine müratase vahetuse jooksul oli 

90,3±1,6 dB(A) ja 116,7±1,6 dB(C).   

65

75

85

95

105

115

125

135

145

22:59 23:28 23:57 0:25 0:54 1:23 1:52 2:21 2:49 3:18 3:47 4:16

M
ü

r
a
ta

se
, 
d

B

Kellaaeg

A-skaala C-skaala A-skaala piirnorm C-skaala piirnorm

65

75

85

95

105

115

125

135

145

23:02 23:38 23:58 0:18 0:48 1:08 1:29 1:49 2:29 3:02 3:45

M
ü

r
a

ta
se

, 
d

B

Kellaaeg

A-skaala C-skaala A-skaala piirnorm C-skaala piirnorm



39 

 

 

Joonis 14. Müratase mõõdetuna 25.03.2015 töökohal nr 3 

 

Joonisel 15 on esitatud viimasel ehk töökohale nr 4 vahetuse jooksul mõjunud müratase. 

Minimaalselt mõõdeti 75,0±0,5 dB(A) ja 103,0±0,5 dB(C). Maksimaalselt mõõdeti vahetuse 

jooksul 112,5±0,5 dB(A) ja 142,5±0,5 dB(C). Töökohal nr 4 mõõdetud keskmised 

tulemused olid 92,1±1,6 dB(A) ja 114,4±1,6 dB(C). 

 

 

Joonis 15. Müratase mõõdetuna 25.03.2015 töökohal nr 4 

Joonistel 16–19 on esitatud teisel mõõtmiskorral ehk 1. aprillil 2015. aastal teostatud 

müramõõdistused. Joonisel 16 on välja toodud töökohale nr 1 vahetuse jooksul mõjunud 

müratase, kus minimaalselt mõõdeti 65,2±0,5 dB(A) ja 95,7±0,5 dB(C). Maksimaalselt 

mõõdeti 98,2±0,5 dB(A) ja 126,7±0,5 dB(C). Keskmiselt mõõdeti 88,8±1,6 dB(A) ja 

114,8±1,6 dB(C).  
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Joonis 16. Müratase mõõdetuna 01.04.2015 töökohal nr 1 

 

Joonisel 17 on esitatud töökoha number 2 müramõõtmise tulemused, mis on mõõdetud 

1. aprillil 2015. aastal. Minimaalselt mõõdeti sel töökohal 64,1±0,5 dB(A) ja 95,7±0,5 

dB(C). Maksimaalselt mõõdeti 137,4±0,5 dB(C) ja 105,6±0,5 dB(A). Töötajale mõjuv 

müratase oli keskmiselt selle vahetuse jooksul 91,8±1,6 dB(A) ja 118,1±1,6 dB(C). 

 

 

Joonis 17. Müratase mõõdetuna 01.04.2015 töökohal nr 2 

 

Töökoha number 3 müramõõdistused, mis on teostatud 1. aprillil 2015, on esitatud joonisel 

nr 18. Mõõdetud minimaalne müratase sel vahetuses oli 75,3±0,5 dB(A) ja 103,0±0,5 dB(C). 

Maksimaalselt mõõdeti 104,5±0,5 dB(A) ja 127,6±0,5 dB(C). Töötajale mõjuv keskmine 

müratase vahetuse jooksul oli 95,7±1,6 dB(A) ja 116,8±1,6 dB(C). 
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Joonis 18. Müratase mõõdetuna 01.04.2015 töökohal nr 3 

 

Töökohal nr 4 mõõdetud müratase on esitatud joonisel 19. Minimaalne müratase oli 

75,3±0,5 dB(A) ja 103,1±0,5 dB(C). Maksimaalselt mõõdeti 106,3±0,5 dB(A) ja 

127,9±0,5 dB(C). Keskmine töötajale mõjuv müratase oli 92,8±1,6 dB(A) ja 

114,8±1,6 dB(C).  

 

Joonis 19. Müratase mõõdetuna 01.04.2015 töökohal nr 4 

 

Kui võrrelda mõõtmistulemusi teiste varasemalt teostatud uuringutega, siis oli töötajatele 

mõjuv müratase enam-vähem sarnane. Varasemates uuringutes on mõõdetud 

müratasemeteks 85,2–99,0 dB(A) (28), 85,0–98,7 dB(A) (29), 88,6–96,8 dB(A) (23). 
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Erinevused esinevad siiski maksimaalsete tulemuste juures, kus antud uurimistöö käigus 

mõõdeti kõrgemad tasemed kui varasemates uuringutes.  

 

Erinevused esinevad ka töökohtade vahel, kus eristuvad 3 töökohta kõrgema müratasemega. 

Nendeks on töökohad 2, 3 ja 4, mis on lähemal tantsuplatsile ja lakke riputatud kõlaritele. 

Töökoht nr 1 on kõige kaugemal tantsuplatsist ja kõlaritest ning töökohtade vaheline 

erinevus tuli välja mõlemal mõõtmiskorral. Esimesel mõõtmiskorral oli töökohal nr 1 

müratase võrreldes töökohaga nr 2 madalam 9,3 dB võrra, 3. töökohaga 0,9 dB võrra ja 

4. töökohaga 12,8 dB. Teisel mõõtmiskorral vastavalt 7,4 dB, 6,3 dB ning 8,1 dB võrra.  

 

Kõikide mõõtmiste keskmised mürataseme näitajad olid 98,7 (64,1–112,5) dB(A) ja 115,8 

(95,7–142,5) dB(C). Vastavalt lubatud müratsoonis viibimise aeg ilma 

kuulmiskaitsevahendeid kandmata oleks vaid 30 minutit [17]. Keskmine A-skaala väärtus 

ületas oluliselt piirnormi (p=0,0001), kuid C-skaala oli oluliselt normist madalam 

(p=0,0001). 

 

Kuna kõigil töökohtadel ületas müratase lubatud piirnormi, on tööandjal vajalik rakendada 

meetmeid müraga kokkupuude vähendamiseks. Näiteks vähendada ettevõttes mürataset 

esitades muusikat tasemini, suunata kõlarid töökohtadest eemale, paigutada töökohad 

tantsuplatsilt eemale või paigaldada müratõkkeseinu. Kui mürataset ei ole võimalik 

vähendada või kui leevendusmeetmed on kasutusele võetud, kuid müratase ületab endiselt 

kokkupuute piirnorme, tuleb väljastada töötajatele kuulmiskaitsevahendid ning kohustada 

neid kandma kogu müraga kokkupuute vältel. 

 

3.2.4. Töövõime muutus vahetuse jooksul 

 

Töötajate töövõime muutuste määramiseks vahetuse jooksul teostati igale töötajale vahetuse 

alguses, keskel ja lõpus neljast parameetrist (pulss, vererõhk, operatiivmälumaht ja käte 

lihasjõud) koosnevad mõõtmised. Töövõime muutuste määramisest võttis osa kokku 5 

töötajat. Esimesel korral võttis osa 4 töötajat. Teisel korral asendas teine töötaja üht eelmiste 

mõõtmiste korral tööl olnud töötajat, mistõttu on 2 töötaja kohta mõõtmisandmed ühe 

vahetuse kohta ning 3 töötaja puhul 2 vahetuse kohta. Töötajate parameetrite ja töövõime 

tulemused mõõdetuna 25. märtsil on esitatud tabelis 11. 
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Tabel 11. Töövõime parameetrite tulemused mõõdetuna 25. märtsil 

 Mõõtmiste 

aeg 

vahetuses 

Pulss Vererõhk Lihasjõud Mälumaht Töövõime 

l/min % mmHg % N % tk % % 

Töötaja A 

alguses 90 100 128 100 220 100 9 100 100 

keskel 99 110 139 109 245 111 4 44 84 

lõpus 82 91 124 97 245 111 8 89 103 

Töötaja B 

alguses 80 100 164 100 412 100 6 100 100 

keskel 116 145 161 98 353 86 7 117 90 

lõpus 81 101 145 88 323 78 9 150 110 

Töötaja C 

alguses 79 100 120 100 427 100 8 100 100 

keskel 99 125 147 123 412 96 5 63 78 

lõpus 90 114 121 101 456 107 8 100 98 

Töötaja D 

alguses 85 100 181 100 471 100 9 100 100 

keskel 92 108 175 97 500 106 10 111 103 

lõpus 100 118 186 103 500 106 8 89 94 

Keskmine 

alguses 84 100 148 100 383 100 8 100 100 

keskel 102 122 156 107 378 100 7 84 89 

lõpus 88 106 144 97 381 101 8 107 101 

 

Tabelist 11 on esitatud töötaja töövõime muutused vahetuse jooksul. Töötaja A töövõime on 

vahetuse keskpaigaks langenud 84 %-le, kuid vahetuse lõpuks on see veidi rohkem kui 

vahetuse alguses ehk 103%. Töövõime vähenemine vahetuse keskel on tingitud mälumahu 

vähenemisest ja vererõhu tõusmisest. Töötaja B töövõime muutused on sarnased töötaja A 

töövõime muutusega ehk vahetuse keskel on langenud 90%-le ja lõpus tõusnud 110%-le. 

Töövõime langus on tingitud parameetritest nagu pulsi sagenemine ja lihasjõu vähenemine. 

Töötaja C töövõime on langenud vahetuse keskpaigaks rohkem kui töötajatel A ja B. 

Töövõime on vahetuse keskel 78% võrreldes vahetuse algusega. Tõusid pulss ja vererõhk 

ning vähenes mälumaht. Töötaja D töövõime tõusis vahetuse keskel 103%-le, vahetuse lõpus 

langes 94%-le. Languse tingisid vererõhu tõus ja pulsi sagenemine ning mälumahu 

vähenemine. Teisel mõõtmiskorral mõõdetud parameetrid on esitatud tabelis 12. 
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Tabel 12. Töövõime parameetrite tulemused mõõdetuna 1. aprillil 

 Mõõtmiste 

aeg 

vahetuses 

Pulss Vererõhk Lihasjõud Mälumaht Töövõime 

l/min % mmHg % N % tk % % 

Töötaja A 

alguses 79 100 149 100 270 100 8 100 100 

keskel 102 129 138 93 245 91 7 88 89 

lõpus 109 138 131 88 211 78 5 63 79 

Töötaja B 

alguses 92 100 148 100 338 100 6 100 100 

keskel 115 125 149 101 362 107 8 133 104 

lõpus 95 103 157 106 387 114 6 100 101 

Töötaja C 

alguses 94 100 163 100 422 100 7 100 100 

keskel 98 104 166 102 432 102 7 100 99 

lõpus 98 104 180 110 446 106 6 86 94 

Töötaja E 

alguses 80 100 161 100 525 100 7 100 100 

keskel 106 133 155 96 397 76 9 129 94 

lõpus 102 128 146 91 515 98 4 57 84 

Keskmine  

alguses 86 100 155 100 389 100 7 100 100 

keskel  105 123 152 98 359 94 8 113 97 

lõpus 101 118 154 99 390 99 5 77 90 

 

Tabelis 12 on esitatud töövõime muutused vahetuse jooksul teisel mõõtmiskorral. Töötaja A 

töövõime langes vahetuse jooksul. Vahetuse keskpaigas oli töövõime 89%, mille tingisid 

pulsi sagenemine, lihasjõu langus kätes ning mälumahu vähenemine. Vahetuse lõpus oli 

töövõime langenud 79%-le. Põhjuseks samade parameetrite muutus kui vahetuse keskel. 

Töötaja B töövõime püsis vahetuse jooksul üsna stabiilne, olles vahetuse keskel 104% ja 

vahetuse lõpus 101%. Vahetuse keskel mõõdeti töötajal suurem lihasjõud kätes ning suurem 

näit operatiivmälumahu määramisel. Töötaja C töövõime vähenes vahetuse keskpaigaks 1%, 

vahetuse lõpus oli töövõime 94%, selle põhjustasid vererõhu tõus ja mälumahu vähenemine. 

Töötaja E töövõime langes samuti 94%-le, kuid seda vahetuse keskel. Vahetuse lõpuks oli 

töövõime 84%. Kõige enam põhjustasid töövõime muutust käte jõu ja mälumahu 

vähenemine.   

 

Töövõime muutus vahetuse jooksul sõltub töötaja vaimse ja füüsilise koormuse taluvusest, 

mis on aga igal inimesel individuaalne. Kõige sagedasemad põhjused töövõime languseks 

olid pulsi ja vererõhu parameetrite tõus ning operatiivmälumahu vähenemine. Kuna kolmel 

töötajal oli võimalik määrata töövõime kahel vahetusel, siis on võimalik võrrelda töövõime 

muutust vahetuste lõikes. Tulemused on esitatud joonisel 20. 
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Joonis 20. Töötajate töövõime (%) muutused kahel mõõtmiskorral 

 

Jooniselt 20 on näha, et kõigil töötajatel on töövõime muutus erinev vahetuste lõikes. Töötaja 

A keskmine töövõime kahe vahetuse jooksul 93%, töötaja B töövõime on 101% ja töötajal 

C 95%. Kõigi kolme töötaja keskmine töövõime on 96%. Kõigil kolmel töötajal on esimesel 

vahetusel töövõime langus vahetuse keskel ja seejärel töövõime suurenemine vahetuse 

lõpuks. Teisel vahetusel on kahel töötajal töövõime pidev langus kogu vahetuse vältel 

vähemal või rohkemal määral. Töötajate D keskmine töövõime ühes vahetuses oli 

keskmiselt 99% ja töötajal E 93%.  

 

Töövõime parameetrite määramisel või tulemusi mõjutada ettevõtet külastava klientuuri 

hulk. Esimesel ettevõtte mõõtmiskorral märtsis oli hinnanguliselt vähem külastajaid kui 

teisel mõõtmiskorral, mis võttis aset aprillis. Mõõtmisi võis mõjutada ka see, kas töötaja on 

teinud eelnevalt samal päeval päevase vahetuse teisel töökohal või on teinud viimasel ajal 

rohkem vahetusi ning töötaja ei ole end välja puhanud. Töövõime muutust vahetuse jooksul 

võib mõjutada puhkepauside teostamise sagedus ning summaarne aeg. 
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KOKKUVÕTE 

 

Tulenevalt uurimistöö eesmärgist hinnati klienditeenindaja töökeskkonda, töötajate 

tervisenäitajaid ja töövõimet ning leiti seoseid töökeskkonna ohutegurite ja tervisenäitajate 

vahel. Kolmes uuritavas ettevõttes viidi läbi anonüümne küsitlus ja ühes ettevõttes mõõdeti 

töötajate töövõimet töövahetuse jooksul. Samuti teostati mõõtmised ruumide mikrokliima, 

valgustatuse ja mürataseme hindamiseks ja võrdlemiseks piirnormidega. Magistritöö 

tulemuste põhjal saab teha järgmised järeldused: 

1. Ankeetküsitlusest selgus, et vaid 58,3% töötajatest on teadlikud töötervishoiu ja 

tööohutuse seadusest. Keemilistest ohuteguritest puutub oma töös kokku diskosuitsuga 

sageli 53,8% ja harva 34,6% töötajatest. Suitsuvinet oma töökohal peab vähe häirivaks 

30,8% ja mõõdukalt häirivaks 11,5% töötajatest. Puhastusvahenditega kokkupuutel 

kasutavad ligi viiendik kaitsekindaid. Füüsikalistest ohuteguritest peab enim häirivaks müra 

92,3% vastanutest, 76,9% nendest hindab müra ekspositsiooni tugevaks. 

Kuulmiskaitsevahendeid ei kanna ükski töötaja. Vibratsiooni allikana toodi välja peamiselt 

kõlarit. Vibratsiooni on täheldanud kogu kehale 84,2% töötajatest. Valgustatusega polnud 

rahul 2 töötajat, kes tõid põhjenduseks vähese või pimestava valgustatuse. Mikrokliima 

puhul tuntakse enim rahulolematust madala ja kõrge ning õhutemperatuuri kõikumise, 

umbse ja suitsuse õhu ning ebameeldiva lõhna suhtes. Psühholoogilistest ohuteguritest 

esines enam (72%) vahetustega tööd. Valdavalt on töötajatel (84%) esinenud sõnalisi 

konflikte klientidega. Konflikte, kus töötajat on solvatud, on täheldanud 64% vastajatest. 

Füüsilist vägivalda klientide poolt on täheldanud üks töötaja. Füüsiliselt raskeks peab enda 

tööd 54,2% töötajatest. Raskuste käsitsi teisaldamisel ei kasuta abivahendeid 69,6% 

töötajatest.  

2. Peamised baaritöötajate tervisekaebused olid unehäired (97,6%), väsimus (93,3%), 

külmeshaigused (90,9%), unisus (88,6%), silmade kipitus/väsimine (81,4%) ja peavalu 

(73,5%). Skeleti- ja lihasvalude puhul esinesid kõige sagedamini valud alaseljas (88,6%), 

jalgades (80,6%) ja kaela-õla piirkonnas (75,9%). Enim seostasid baaritöötajad esinevatest 

tervisekaebustest oma tööga unehäireid, unisust, väsimust ja valusid jalgades. Kõige vähem 

seostati tööga nägemise halvenemist, pearinglust, allergiad ja viirusnakkusi.  

3. Mikrokliima mõõtmistulemused olid kas optimaalses vahemikus või veidi soovitud 

vahemikust väljas. Keskmine õhutemperatuur vahetuse alguses oli 19,7±01 °C ja lõpus 

21,9±0,1 °C, keskmine õhu suhteline niiskus vahetuse alguses 39,4±1,1% ja lõpus 



47 

 

44,8±0,7%. Keskmine õhu liikumise kiirus oli vahetuse alguses 0,3±0,2 m/s ja lõpus 

0,4±0,1 m/s. Mikrokliima parameetrite võrdlus näitas vahetuse jooksul olulist 

õhutemperatuuri ja õhu suhtelise niiskuse suurenemist (p=0,0001). Töökohad 

kassapiirkonnas oli alavalgustatud, kuna keskmine valgustatuse tase töökohtadel oli 

136±61 lx. Müramõõdistused näitasid, et kõik töötajad puutusid vahetuse jooksul kokku 

ülepiirilise müraga, mis oli A-skaala puhul oluliselt kõrgem piirnormist.    

4. Töövõime muutus vahetuse jooksul sõltus töötaja vaimse ja füüsilise koormuse 

taluvusest, mis on aga igal inimesel individuaalne. Kõige sagedasemad põhjused töövõime 

languseks olid pulsi ja vererõhu parameetrite tõus ning operatiivmälumahu vähenemine. 

Töötaja A keskmine töövõime oli 93%, töötaja B töövõime oli 101% ja töötajal C 95%, 

töötaja D oli 99% ja töötaja E oli keskmine töövõime 93%. 

5. Korrelatsioonianalüüs näitas, et viirusnakkused olid seotud hingamisteede 

ärritusnähtudega ja valudega südame piirkonnas. Korrelatsioon esineb ka hingamisteede 

ärritusnähtude ja pearinglusega. Omavahel olid seotud keskendumis- ja unehäired, unisus, 

stress, pearinglus ja vilin/kumin/kohin kõrvus. Unehäiretel on seosed unisuse, stressi, 

depressiooni/ masenduse, väsimuse, pearingluse, hingamisteede ärritusnähtude ning vilina/ 

kumina/kohinaga kõrvus. Unisusel on seosed stressi, depressiooni/masenduse, väsimuse, 

pearingluse, silmade kipitus/väsimine ja keskendumishäiretega. Samuti on seosed stressi, 

depressiooni/masenduse ja väsimuse vahel ning samuti seostub stress vilina/kuminaga 

kõrvus, valuga kätes/randmetes ning pistetega südame piirkonnas. Väsimus seostub silmade 

kipituse/väsimisega ja valudega alaseljas. 

 

Uurimistöö põhjal saab anda järgmisi soovitusi: 

1. Kuna kõigil töökohtadel ületas müratase lubatud piirnormi, on tööandjal vajalik 

rakendada meetmeid müraga kokkupuude vähendamiseks, väljastada töötajatele 

kuulmiskaitsevahendid ning kohustama neid kandma kogu tööaja vältel, kui 

töötajal on kokkupuude müraga. 

2. Selgitada töötajatele kuulmiskaitsevahendite kasutamise vajalikkus. 

3. Vajalik on paigaldada kassapiirkonda lisavalgusteid, et tagada ühtlasem ja parem 

valgustatuse tase.  

4. Tutvustada kõigile töötajatele töötervishoiu ja tööohutuse seadust, tõstes sellega 

töötajate teadlikkust regulatsioonide suhtes, mis puudutab töökeskkonda ja 

tööohutust.  
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5. Tööandjal on vajalik anda töötajale soovitusi kuidas teostada tööd võimalikult 

vähe tervist kahjustavalt. 

6. Töötajatel on soovituslik lihaspingete leevendamiseks teostada regulaarseid 

puhkepause, mil seismise asemel istutakse ning tehakse venitus- ja 

lõdvestusharjutusi. 

7. Puhata end välja enne ja pärast öötööd. Võimalusel mitte teostada samal ja 

järgneval päeval tööülesandeid teistel töökohtadel.  
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IMPACT OF WORK ENVIRONMENT RISK FACTORS AND 

NIGHT WORK ON HEALTH AND WORK ABILITY OF THE 

CLIENT SERVICE WORKERS 

 

SUMMARY 

 

The aim of research was to investigate the client service work environment, workers' health 

and work ability indicators and connections between occupational exposure and health 

indicators. Workers of three companies were conducted an anonymous survey. 

Measurements like microclimate, lightning, noise levels, employees work ability during the 

shift were carried out in one company. Based on master's thesis the autor made conclusions: 

1. A questionnaire showed that only 58.3% of the employees are aware of the 

Occupational Health and Safety Act. Chemical hazards like disco smoke are often 

encountered by 53.8% and seldomly by 34.6% workers. At their workplace, 30.8% of 

employees found cigarette smoke and fog to be slightly disturbing and 11.5% found it 

moderately disturbing. One fifth of workers who were in contact with cleaning detergents 

did use gloves. Noise is the most disturbing physical risk factor for 92.3% of workers and 

76.9% of them said it’s very loud. None of the workers used hearing protection. Main 

vibration source were the speakers. 84.2% of workers have felt whole body vibration. Two 

employees found their workplace lightning poor. The main reasons to be dissatisfied with 

microclimate were too low and high air temperatures, air temperature change, fog and haze 

and odors in the air. Shift working was the main psychological risk factor which was noted 

by 72% of workers. 84% of workers experienced verbal conflicts with clients and 64% of 

workers were insulted by them. One employee was the victim of physical violence. Of all 

the employees 54.2% considered their work physically difficult. More than half (69.6%) of 

workers never used any gadgetry, ie. baskets, and did the work by hand. 

2. The main bar workers' health complaints were cold  (90,9%), sleep disturbances 

(97,6%), somnolence (88,6%), fatigue (93,3%), tiredness (93,3%), headache (73,5%), eye-

stinging/fatigue (81,4%). The most frequent skeletal and muscular pains were in neck-
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shoulder region (75,9%), lower back (88,6%), and legs (80,6%). The most frequent health 

complaints that employees associated with their work were sleep disorders, drowsiness, 

fatigue and pains in the legs. The least associated with work were impaired vision, dizziness, 

allergies and viral infections. 

3. Microclimate measurements were in the optimal range or slightly above 

recommended levels. The average air temperatuure before shift was 19,7±01 °C and 

21,9±0,1 °C after shift. Average humidity before shift was 39,4±1,1% and 44,8±0,7 after 

shift. Average air velocity in the beginning of the shift was 0,3±0,2 m/s and 0,4±0,1 m/s 

after. Comparison of microclimate parameters showed substantial increase in air temperature 

and humidity during the shift (p=0,0001). The average level of illuminance 136±61 lx in the 

cashier work area was below the standard (500 lx) which presents poor lighting. Noise 

measurements revealed sound levels surpassing the recommended Estonian occupational 

noise exposure levels. A-scale noise was significantly higher than recommended (p=0,0001). 

4. Work ability change during the shift depends on employee’s mental and physical 

tolerability, which is an individual trait. Most common reasons behind work capacity decline 

were increases in heart rate and blood pressure parameters, operational memory loss. Worker 

A average work capacity was 93%, worker B 101%, worker C 95%, worker D 99% and 

worker E 93%. 

5. Correlation analysis showed that virus infections were associated with signs of 

respiratory tract irritation and pain in heart area. Correlation occurs between respiratory 

irritation and dizziness. Following were in close attention: ability to concentrate, sleep 

disorders, somnolence, stress, dizziness and whistle/ringing in the ears. Sleep disorders were 

related to somnolence, stress, depression, fatigue, dizziness, respiratory irritations and 

whistle/ringing in the ears. Sleepiness was related to stress, depression, fatigue, dizziness, 

eye-stinging/fatigue and lack of concentration. There was also a relation between stress, 

depression and fatigue. Stress relates to whistle/ringing in the ears, pain in hands/wrists and 

discomfort in heart area. Fatigue relates to stinging eyes and lower back pain. 

 

Based on research results the author gives recommendations on how to improve the 

bartenders’ work environment: 

1. Since all workplaces exceeded noise levels, the employer is required to reduce noise 

exposure and hand out noise dampening earplugs which would be a mandatory while 

exposed to noise. 

2. Explain to employees the necessity of the usage of hearing protectors. 
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3. To ensure  better and more consistent lightning level it’s necessary to install additional 

lighting in the cashier work area. 

4. Introduce the Occupational Health and Safety Act to all employees, thereby raising 

employees' awareness of the regulations on environment and safety. 

5. Employer is obliged to give employees advice on how to safely carry out work tasks. 

6. To relieve muscle tensions it is advisable for employers to take routine rests during which 

they sit instead of stand and do stretching and relaxation exercises. 

7. Rest before and after night work. If possible do not perform duties the day before and after 

the night shift.  
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Lisa 1. Ankeetküsimustik 

 

Lugupeetud töötaja!  

Olen Eesti Maaülikooli ergonoomika magistriõppe üliõpilane Liis Hainla. Pöördun Teie 

poole seoses oma magistritöö läbiviimisega, mille eesmärgiks on välja selgitada öötöö ja 

ohutegurite mõju baaritöötaja tervisele. Uurimistöö aitab teadvustada töötajaid 

ümbritsevatest ohuteguritest ning annab võimaluse parandada töökeskkonda. 

Antud küsitlus on anonüümne ja vabatahtlik. Vastuste anonüümsus tagatakse sellega, et 

täidetud küsimustikud kogub kokku uurija, tulemused analüüsitakse ja esitatakse ettevõtte 

kohta tervikuna ning isikuandmeid ei avalikustata. 

Palun Teil vastata alljärgnevale küsimustikule võimalikult ausalt, et välja selgitada 

võimalikke ohutegureid Teie töökohal (baariletil). Iga küsimuse juures olevatest lahtritest 

valida üks kõige sobilikum ning teha sellesse märge ja/või täita punktiirid, välja arvatud 

variandid, kus tuleb märkida vibratsiooni allikad ja enim koormatud kehaosad, kus vastuseid 

võib olla mitu.  

Palun andke täidetud küsimustik suletud ümbrikus vahetusvanemale, kes need edastab 

uurijale. 

Küsimuste korral pöörduda uurija poole: tel +372 5*** *709, liis.hainla@gmail.com 

 

1. ÜLDKÜSIMUSED 

1.1. Sugu: □ mees □ naine 

1.2. Vanus: …….. aastat 

1.3. Milline on Teie haridus? □ põhiharidus □ keskharidus □ keskeriharidus □ 

kõrgharidus 

1.4. Tööstaaž antud töökohas: …….. aastat …….. kuud 

1.5. Mitu vahetust Te antud töökohas keskmiselt ühes kuus teete? …….. vahetust 

1.6. Tööaja kestus keskmiselt: …….. tundi nädalas 

1.7. Teie üldine tööstaaž: …….. aastat …….. kuud 

1.8. Kas Te teete mõnda lisatööd? □ ei □ jah 

Kui jah, siis millist?...................................................., kestvus ….. tundi nädalas 

1.9. Kas Te tunnete töötervishoiu ja tööohutuse seadust?  □ ei □ jah 

2. Keemilised ohutegurid 

2.1. Kas Te kasutate pindade puhastamisel kaitsekindaid? □ ei  □ jah 

2.2. Kas olete täheldanud puhastusvahendite kasutamisel terviseprobleeme? □ ei  □ jah 

Kui jah, siis milliseid?……………………………………………………………… 

2.3. Kas Teil on juhtunud puhastusvahenditega tööõnnetusi?  □ ei □ jah  

Kui jah, siis milliseid?……………………………………………………………… 

2.4. Kui sageli puutute kokku diskosuitsuga oma töös? □ ei  □ harva □ sageli 

2.5. Kuivõrd Teid häirib suitsuvine töökohal? □ ei häiri □ häirib vähe □ häirib 

mõõdukalt □ häirib palju 

 

3. Füüsikalised ohutegurid 

3.1.Müra  

3.1.1. Kas Teie töökeskkonnas esineb häirivat müra? □ ei  □ harva □ sageli 

3.1.2. Kuidas Te hindate müra taset? □ madal □ keskmine □ tugev □ ülitugev  

3.1.3. Kas Te kasutate müra korral kõrvatroppe või -klappe? □ ei  □ jah 
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Kui Te vastasite 3.1.3 küsimusele „jah“, siis palun vastake alljärgnevatele 

küsimustele:  

3.1.4. Kui sageli Te kasutate isikukaitsevahendeid (IKV) müra vastu?  

□ igal vahetusel □ mõnikord nädalas □ mõnikord kuus □ mõnikord aastas 

3.1.5. Kas Te olete saanud juhiseid kõrvatroppide kasutamise kohta? □ ei  □ jah 

3.1.6. Kas IKV kaitseb Teid piisavalt? □ ei  □ jah 

3.1.7. Kas IKV häirib Teid töötamisel? □ ei  □ jah 

3.1.8. Kui sageli Te vahetate oma kõrvatroppe? 

□ iga vahetuse lõpus □ kord nädalas □ kord kuus □ kord aastas □ üldse mitte 

3.2.Vibratsioon 

3.2.1. Kas Teie töökeskkonnas esineb vibratsiooni?  □ ei esine □ harva  □ sageli    

Kui esineb, siis millist tüüpi vibratsiooni? □ kogu kehale □ kätele □ jalgadele 

3.2.2. Missugused seadmed tekitavad vibratsiooni?  

□ kohvimasin □ jääpurustaja □ kõlar □ muu……………………………………. 

3.3. Valgustus 

3.3.1. Kas Te olete rahul oma töökoha valgustatusega? □ jah □ ei, sest………..……… 

3.3.2. Kuivõrd Teid häirib lasershow optiline kiirgus? □ ei häiri □ häirib vähe □ häirib 

mõõdukalt □ häirib palju 

3.4. Mikrokliima 

3.4.1. Kas Te olete rahul oma tööruumi mikrokliimaga? □ ei  □ jah 

3.4.2. Kui ei, siis palun täpsustage, mis Teid häirib: 

Häiriv tegur 
Millises 

ruumis? 

Kuivõrd häirib? Kui mõnel aastaajal 

tegur eriti häirib, siis 

kirjutage, missugusel? Ei Harva Sageli 

Madal 

temperatuur 

 
□ □ □ 

 

Kõrge 

temperatuur 

 
□ □ □ 

 

Temperatuuri 

kõikumised 

 
□ □ □ 

 

Umbne õhk  □ □ □  

Niiske õhk  □ □ □  

Kuiv õhk  □ □ □  

Suitsune õhk  □ □ □  

Tolmune õhk  □ □ □  

Ebameeldiv lõhn  □ □ □  

4. Bioloogilised ohutegurid 

4.1. Kas Teid on vaktsineeritud nakkushaiguste vastu ning kui palju aega on 

vaktsineerimisest möödas? 

Vaktsineerimine Ei 
Jah,  

kuni 1 a 

Jah,  

1– 5 a 

Jah,  

5–10 a 

Jah,  

>10 a 

Jah, 

ei oska 

öelda 

1. B-hepatiit □ □ □ □ □ □ 

2. Difteeria/teetanus □ □ □ □ □ □ 

3. Gripp □ □ □ □ □ □ 

4. Muu…………… □ □ □ □ □ □ 
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5. Töökorraldus (psühholoogilised ohutegurid) 

5.1. Kas Te töötate vahetustega? □ ei  □ mõnikord □ sageli 

5.2. Kas Teil on oma tööülesannete kohta tööjuhend? □ ei  □ jah 

5.3. Kas Teie tööjuhised on Teile selged? □ ei  □ jah 

5.4. Kas Teil on võimalus töö ajal puhkepausideks? □ ei  □ mõnikord □ sageli 

 Kui jah, siis mitu korda vahetuse jooksul ……, kokku summaarselt ….. minutit 

5.5. Kas Te töötate ajapuuduses? □ ei □ mõnikord □ sageli 

5.6. Kas Te saate piisavalt infot vahetuses toimuvast? □ ei  □ mõnikord □ sageli 

6. Psühhosotsiaalsed suhted  

6.1. Kas Te saate kolleegidelt nõu töö teostamiseks? □ ei  □ mõnikord □ sageli 

6.2. Kas Teil esineb sõnalisi konflikte kolleegidega? □ ei □ mõnikord □ sageli 

6.3. Kas Teil esineb sõnalisi konflikte tööandjatega □ ei  □ mõnikord □ sageli  

6.4. Kas Teil esineb sõnalisi konflikte klientidega □ ei  □ mõnikord □ sageli  

6.5. Kas Teil esineb konflikte, kus teid solvatakse? □ ei  □ mõnikord □ sageli 

6.6. Kas töös tuleb ette füüsilist vägivalda Teie enda suhtes? □ ei  □ mõnikord □ sageli 

6.7.Kas olete saanud juhiseid, kuidas keerulises olukorras käituda? □ ei  □ jah 

7. Füsioloogilised ohutegurid 

7.1. Kas Teie töö on füüsiliselt raske? □ ei  □ jah 

7.2. Kas töökoht on Teie jaoks mugav? 

7.2.1. Töölaua kõrgus □ jah □ ei, sest…………………….. 

7.2.2. Töövahendite asetus □ jah □ ei, sest…………………….. 

7.2.3. Töövahendite piisavus □ jah □ ei, sest……………………… 

7.2.4. Tööks piisava ruumi olemasolu □ jah □ ei, sest……………………… 

7.2.5. Tööpõrand on ebatasane □ ei □ jah, sest……………………… 

7.2.6. Tööpõrand on libe □ ei □ jah, sest……………………… 

7.3. Millised kehaosad on kõige enam koormatud?  

□ selg □ puusad □ jalad □ õlavöötme piirkond □ käed □ muu………… 

7.4. Kas Teie kasutate raskuste teisaldamisel abivahendeid? □ ei  □ jah  

 Kui jah, siis milliseid? ……………………………………….. 

7.5. Milline on umbkaudne raskuste tõstmise sagedus ja mass tööpäeva jooksul? 

Mass, kg 
Teisaldamise sagedus, korda/vahetuses 

0 ≤10 10–40 ≥40 

Täidab 

naine 

5 □ □ □ □ 

5-10 □ □ □ □ 

10-15 □ □ □ □ 

15-25 □ □ □ □ 

≥ 25 □ □ □ □ 

Täidab 

mees 

10 □ □ □ □ 

10-20 □ □ □ □ 

20-30 □ □ □ □ 

30-40 □ □ □ □ 

≥ 40 □ □ □ □ 

7.6. Milline on Teie kehaasend raskuste teisaldamisel? 

 

– püstasend, ülakeha ei ole pööratud ega kallutatud 

– raskus toetub vastu keha 

– seistakse või tehakse mõned sammud 

□ 
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– ülakeha kallutatud ette kuni 30° või pööratud 

– raskus toetub vastu keha 

– istumine, seismine või pikem kõndimine 

□ 

 

– ülakeha kallutatud ette üle 30° või kummargil asend 

– raskust ei saa keha vastu toetada või seda tõstetakse õlgadest 

kõrgemale 

– istumine või seismine 

□ 

 

pööratud ülakeha kallutatud kaugele ette 

– raskust ei saa keha vastu toetada 

– seismine ebakindlal alusel, põlvitamine või kükitamine 

□ 

8. Töö mõju tervisele 

8.1. Kas tööandja on võimaldanud tervisekontrolli töötervishoiuarsti juures? □ ei □ jah 

 Kui jah, siis millal läbisite viimati tervisekontrolli?  □ alla aasta □ 1–3 aastat □ 3–5 

aastat □ rohkem kui 5 aastat tagasi 

8.2. Kas tööandja on Teilt nõudnud tervisetõendit enne tööle asumist? □ ei □ jah 

8.3. Kas Te viibite tööajal ruumides, kus suitsetatakse? □ ei  □ jah 

8.4. Kas Te suitsetate? □ ei  □ jah  Kui jah, siis ……… sigaretti päevas 

8.5. Kui tihti Te tarbite alkoholi? □ ei □ jah   

Kui jah, siis kui sageli? □ mõnikord kuus □ kord nädalas □ mitu korda nädalas □ 

iga päev 

8.6. Kas Te olete tundnud survet teiste töötajate või külastajate poolt tarvitada alkoholi 

töö ajal? □ ei □ jah  

Kui jah, siis kui sageli □ mõnikord kuus □ kord nädalas □ mitu korda nädalas □ iga 

päev 

8.7. Kas Te tarvitate alkoholi töö ajal? □ ei □ jah 

8.8. Kas Te tarvitate energiajooke töö ajal? □ ei □ jah  

8.9. Kas Te tegelete spordiga? □ ei  □ 1-2 korda nädalas □ 3 ja enam korda nädalas 

8.10. Kuidas Te hindate oma tervist võrreldes ajaga, mil Te veel ei töötanud meele-

lahutusäris? □ varem oli parem □ on jäänud samaks □ nüüd on parem kui varem 

8.11.  Kas Teil on esinenud tööõnnetusi? □ ei □ jah  

 Kui jah, siis milliseid? □ nahavigastus □ libastumine □ kukkumine  □ muu……… 

8.12.  Kas Teil on viimase 6 kuu jooksul esinenud järgmisi sümptomeid? 

Sümptom Ei  

Mõni-

kord 

aastas 

Mõni-

kord 

kuus 

Mõni-

kord 

nädalas 

Kas sümptom on 

Teie arvates 

seotud Teie tööga? 

Jah Ei 

a Külmetus (köha, nohu)       

b Viirusnakkused (nt gripp)       

c Allergilised lööbed nahal       

d Keskendumishäired       

e Unehäired       

f Unisus       

g Stress       

h Depressioon, masendus       

i Väsimus       

j Pearinglus       
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k Peavalu       

l Hingamisteede 

ärritusnähud       

m Vilin/kumin/kohin kõrvus       

n Kuulmislangus       

o Silmade kipitus/väsimine       

p Nägemise halvenemine       

q Hääleprobleemid       

r Valud kaela-õla piirkonnas       

s Valu kätes/randmetes       

t Valud südame piirkonnas       

u Kõrvetised/valud ülakõhus       

v Valud alaseljas       

w Valud jalgades       

Palun Teil täpsustada, kui mõni töökeskkonnas esinev ohutegur, mis teid tööülesannete 

täitmisel häirib, on jäänud eelnevalt lisamata: 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

Tänan vastamise eest! 

 

 

 

 

 



Lisa 2. Spearman’i korrelatsioonanalüüs töökeskkonna ohutegurite ja tervisenäitajate seoste kohta (n=24-25) 

K812a K812b K812c K812d K812e K812f K812g K812h K812y K812J K812k K812l K812m K812n K812o K812p K812q K812r K812s K812t K812u K812v K812w  

1,000 ,241 ,268 ,201 ,234 -,037 ,110 -,122 ,212 ,353 ,393 ,398* ,112 ,221 ,170 ,061 -,112 -,152 ,167 ,113 ,235 -,039 ,130 K812a 

 ,246 ,195 ,335 ,261 ,862 ,608 ,561 ,320 ,084 ,058 ,049 ,594 ,289 ,417 ,772 ,594 ,468 ,425 ,591 ,259 ,855 ,536  

 1,000 ,186 ,348 ,222 ,116 ,140 ,079 ,102 ,487* ,020 ,530** ,300 ,179 ,198 ,472* ,286 ,271 ,092 ,273 ,529** ,030 -,280 K812b 

  ,373 ,088 ,286 ,589 ,515 ,708 ,635 ,014 ,926 ,006 ,145 ,392 ,344 ,017 ,166 ,190 ,661 ,187 ,007 ,891 ,175  

 
 

1,000 ,505* ,320 ,174 ,310 ,018 ,070 ,505* -,124 ,449* ,415* ,295 ,163 ,169 ,131 ,063 ,575** ,049 ,115 -,033 ,124 K812c 

 

 ,010 ,119 ,416 ,141 ,931 ,744 ,010 ,564 ,024 ,039 ,152 ,435 ,420 ,533 ,767 ,003 ,815 ,585 ,879 ,555  

 1,000 ,769** ,549** ,811** ,374 ,456* ,844** ,325 ,530** ,651** ,276 ,410* ,137 ,254 ,339 ,525** ,581** ,330 ,075 ,462* K812d 

  ,000 ,005 ,000 ,065 ,025 ,000 ,122 ,006 ,000 ,182 ,042 ,515 ,221 ,098 ,007 ,002 ,108 ,726 ,020  

 

1,000 ,622** ,683** ,549** ,633** ,722** ,317 ,581** ,579** ,141 ,670** -,030 ,277 ,403* ,589** ,495* ,371 ,314 ,569** K812e 

 ,001 ,000 ,005 ,001 ,000 ,131 ,002 ,002 ,502 ,000 ,887 ,180 ,046 ,002 ,012 ,068 ,135 ,003  

 1,000 ,675** ,544** ,791** ,549** ,157 ,367 ,439* ,180 ,678** ,084 ,153 ,590** ,309 ,353 ,037 ,340 ,505* K812f 

  ,000 ,006 ,000 ,005 ,474 ,077 ,032 ,400 ,000 ,695 ,474 ,002 ,142 ,091 ,864 ,113 ,012  

  1,000 ,606** ,649** ,734** ,417* ,382 ,556** ,374 ,419* ,166 ,199 ,449* ,557** ,558** ,068 ,227 ,474* K812g 

   ,002 ,001 ,000 ,048 ,065 ,005 ,072 ,042 ,437 ,350 ,028 ,005 ,005 ,753 ,299 ,019  

   1,000 ,491* ,363 ,066 ,409* ,471* ,368 ,400* ,270 ,028 ,439* ,306 ,200 ,069 ,266 ,302 K812h 

    ,015 ,075 ,760 ,043 ,018 ,071 ,047 ,191 ,894 ,028 ,137 ,338 ,744 ,209 ,142  

    1,000 ,459* ,269 ,337 ,309 ,148 ,770** ,057 ,044 ,454* ,337 ,285 -,016 ,559** ,510* K812y 

     ,024 ,215 ,108 ,141 ,489 ,000 ,793 ,838 ,026 ,107 ,178 ,941 ,004 ,011  

     1,000 ,374 ,627** ,716** ,486* ,528** ,348 ,263 ,313 ,616** ,568** ,372 ,056 ,356 K812J 

      ,072 ,001 ,000 ,014 ,007 ,088 ,203 ,128 ,001 ,003 ,067 ,795 ,080  

      1,000 ,139 ,340 ,003 ,030 -,295 ,054 ,059 ,158 ,421* ,213 ,129 ,344 K812k 

       ,516 ,104 ,988 ,891 ,162 ,803 ,783 ,461 ,041 ,319 ,558 ,100  

       1,000 ,587** ,558** ,366 ,407* ,409* ,237 ,320 ,306 ,475* -,126 ,179 K812l 

        ,002 ,004 ,072 ,043 ,043 ,254 ,118 ,136 ,017 ,559 ,393  

        1,000 ,382 ,362 ,226 ,276 ,234 ,625** ,291 ,277 ,034 ,273 
K812

m 
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         ,060 ,075 ,277 ,181 ,261 ,001 ,159 ,180 ,876 ,188  

         1,000 ,117 ,682** ,176 ,005 ,168 ,268 ,202 -,146 ,147 K812n 

          ,579 ,000 ,401 ,981 ,422 ,194 ,333 ,496 ,483  

          1,000 ,007 ,094 ,412* ,429* ,055 -,051 ,305 ,327 K812o 

           ,973 ,656 ,041 ,032 ,793 ,808 ,148 ,111  

           1,000 ,091 ,057 ,003 ,193 ,291 -,062 -,087 K812p 

            ,664 ,786 ,989 ,356 ,157 ,774 ,678  

            1,000 ,283 ,367 ,411* ,200 ,002 ,000 K812q 

             ,170 ,072 ,041 ,337 ,994 ,999  

             1,000 ,168 ,494* ,275 ,455* ,392 K812r 

              ,421 ,012 ,183 ,026 ,053  

              1,000 ,148 -,071 ,135 ,155 K812s 

               ,480 ,738 ,530 ,461  

               1,000 ,552** ,287 ,559** K812t 

                ,004 ,174 ,004  

                1,000 ,177 ,257 K812u 

                 ,409 ,215  

                 1,000 ,494* K812v 

                  ,014  

                  1,000 K812w 

                    

 



Lisa 3. Lihtlitsents lõputöö salvestamiseks ja üldsusele kättesaadavaks 

tegemiseks ning juhendaja(te) kinnitus lõputöö kaitsmisele lubamise kohta  

 

Mina, _________________________________________________________________,  
(autori nimi) 

sünniaeg _______________,  

 

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

 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________,  
(lõputöö pealkiri) 

mille juhendaja(d) on_____________________________________________________,  
(juhendaja(te) nimi) 

1.1. salvestamiseks säilitamise eesmärgil,  

1.2. digiarhiivi DSpace lisamiseks ja  

1.3. veebikeskkonnas üldsusele kättesaadavaks tegemiseks  

kuni autoriõiguse kehtivuse tähtaja lõppemiseni;  

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

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

isikuandmete kaitse seadusest tulenevaid õigusi.  

 

 

 

Lõputöö autor ______________________________  
(allkiri) 

Tartu, ___________________  
(kuupäev)  

 

 

 
 

Juhendaja(te) kinnitus lõputöö kaitsmisele lubamise kohta  

 

Luban lõputöö kaitsmisele.  

 

 

 

_______________________________________   _____________________  
(juhendaja nimi ja allkiri)     (kuupäev)  

 

 

_______________________________________   _____________________  
(juhendaja nimi ja allkiri)     (kuupäev)  

 

 


