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LÜHENDID JA TÄHISED 

 

ACGIH TLV  Ameerika konverentsi valitsuse tööstushügieeni piirväärtuse läve 
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Threshold Limit Value) 

FIOH – Soome Töötervishoiu Instituut (Finnish Institute of Occupational 

Health) 

LUBA – Tõstmise asendi ülakeha hindamise meetod (Postural Loading on the 

Upper Body Assessment) 

MAC – Käsitsi teisaldamise hindamistabelid (Manual handling assessment 

charts) 

n – Uuritavate arv 

NASA – Riiklik Aeronautika- ja Kosmosevalitsus (The National Aeronautics 

and Space Administration) 

NIOSH – Riiklik Tervise- ja Tööohutuse Instituut (The National Institute for 

Occupational Safety and Health) 

OCRA – Kutsealaste korduvate tegevuste meetod (The Occupational Repetitive 

Actions) 

OWAS – Ovako tööasendite analüüsimise süsteem (Ovako Working Posture 

Analysing System) 

p – Statistiliselt oluline erinevus 

PLIBEL – Ergonoomikaliste ohtude identifitseerimise meetod (A Method 

Assigned for Identification of Ergonomic Hazards) 

QEC – Kiire kokkupuute kontrollnimekiri (Quick Exposure Checklist) 

REBA  Kiire kogu keha hindamise meetod (Rapid Entire Body Assessment) 

JTHRKT – Juhend terviseriski hindamiseks raskuste käsitsi teisaldamisel 

RULA  Kiire ülajäsemete hindamise meetod (Rapid Upper Limb Assessment) 
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SISSEJUHATUS  

 

Üheks levinumaks kutsehaiguse põhjuseks on haigused, mille on tekitanud füüsiline 

ülekoormus, näiteks istuv töö tekitab pingeid kaelas ja ülajäsemetes. Probleeme tekitavad 

ka raskuste valesti teisaldamine, töötamine niiskes või madala temperatuuriga keskkonnas 

ja raske füüsiline töö. [1] 

 

Selleks, et hinnata töökeskkonnas töötajale esinevaid ohtusid, saab kasutada erinevaid 

ankeetmeetodeid. Ergonoomika hindamiseks töökohal on välja töötatud mitmeid erinevaid 

kehahoiaku analüüsi meetodeid. Selleks, et valida, millist meetodit kasutada, tuleb järgida, 

millist kehaosa uuritakse [2]. Eestis on kehtiv terviseriskide hindamiseks ankeetmeetodina 

“Juhend terviseriski hindamiseks raskuste käsitsi teisaldamisel”.  

 

Käesoleva uurimistöö eesmärgiks oli võrrelda kergesti kasutatavaid tööasendi 

ergonoomikalise hindamise ankeetmeetodeid, et tuua välja nende erinevused, puudused ja 

head omadused. 

 

Püstitatud eesmärgi saavutamiseks on lahendatud järgmised ülesanded: 

1. Ergonoomikaliste hindamise ankeetmeetoditega tutvumine; 

2. Tööasendite hindamine RULA, REBA ja JTHRKT järgi; 

3. Hindamistulemuste võrdlemine; 

4. Soovituste andmine. 

 

Antud uurimustöö on aktuaalne, kuna kutsehaiguste arv on suur ja selle ennetamiseks 

tuleks vähendada töötajatel esinevaid riske. Selleks, et tööasendite riske leida oleks üks viis 

läbi viia ergonoomikaline hindamine ankeetmeetodil, kuid sarnase põhimõttega 

ankeetmeetodid annavad oma metoodika põhjal erinevaid tulemusi. 

 

Käesoleva uurimuse uudsuseks on see, et varem ei ole Eesti Vabariigis kehtivat 

terviseriskide hindamise ankeetmeetodit „Juhend terviseriski hindamiseks raskuste käsitsi 

teisaldamisel“ võrreldud mujal maailmas kasutatavate ankeetmeetoditega.  
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1. KIRJANDUSE ANALÜÜS 

 

1.1.  Kutsehaigused  

 

Kutsehaigused on haigused,mille on põhjustanud sellised töökeskkonna ohutegurid või töö 

laadid, mis on nimetatud kutsehaiguste loetelus. Kutsehaigus tekib järk-järgult ja enamasti 

on kutsehaigus ravimatu, mille teeb kindlaks töötervishoiuarst.[3] Kutsehaigestumise 

peamised ohutegurid on välja toodud joonisel 1.  

 

 

Joonis 1. Kutsehaigestumiste peamised ohutegurid Eestis aastatel 2012 - 2016 [4] 

 

Jooniselt 1 on näha, et aastatel 2012 - 2014 on kõige suurem põhjus kutsehaiguste 

tekkimisel korduvad liigutused ning sellele järgnevad tööasendid ja raskuste käsitsi 

teisaldamine.  

 

Levinumateks kutsehaigusteks on [1]: 

 Haigused, mille on tekitanud füüsiline ülekoormus, näiteks arvutitöö, mis tekitab 

pingeid ülajäsemetes ja kaelas. Samuti  tekitavad probleeme ka raskuste valesti 

teisaldamine, töötamine niiskes või madala temperatuuriga keskkonnas ja raske 

füüsiline töö.  

 Kopsuhaigused, mis tekivad hingates sisse erinevaid kemikaale või tehes halbade 

ilmaoludega rasket füüsilist tööd.  
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 Hüpertooniatõbi, hüpertoonia ja isheemiatõbi, mida põhjustavad tööstress ning 

mitmed kemikaalid ja töötamine vale temperatuuriga.  

 Kuulmiskahjustused, mis tekivad mürast. Seda võivad mõjutada ka ealised või 

individuaalsed iseärasused ja kokkupuude neurotoksiliste kemikaalidega. 

 Nahahaigused, mida loetakse kutsehaiguseks  siis, kui on tõestatud, et selle teke on 

tulnud töökeskkonnas allergeeni või toksilise ainega kokkupuutel. 

 Keemilistest ohuteguritest tulenevad kutsehaigused, mis võivad põhjustada 

kahjustusi hindamisteedesse, nahale ja küüntele.  

 

Joonisel 2 on välja toodud tööst põhjustatud haigestumiste peamised ohutegurid aastatel 

2012 - 2016. 

 

 

Joonis 2. Tööst põhjustatud haigestumiste peamised ohutegurid aastatel 2012 - 2016 [4] 

 

Joonisel 2 on näha, et tööst põhjustatud haigestumised on enamjaolt seoses raskuste käsitsi 

teisaldamisega, korduvate stereotüüpiliste liigutuste või üleväsimust põhjustavatest 

sundasenditest ja liigutustest. 

 

Alates aastast 2014 on nii kutsehaigestumiste kui ka tööst põhjustatud haigestumiste 

diagnoosimine aina vähenenud. Kutsehaigestumiste ja tööst põhjustatud haigestumiste 

kohta teated asatatel 2012 - 2016 on välja toodud joonisel 3. 
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Joonis 3. Registreeritud teateid kutsehaigestumiste ja tööst põhjustatud haigestumiste 

kohta aastatel 2012 - 2016 [5] 

 

Vahemikul 2012 - 2016 registreeriti kõige enam tööst põhjustatud haigestumisi aastal 2013 

(190). Tööst põhjustatud haigestumisi loetakse enamasti kutsehaigestumisele eelnevaks 

diagnoosiks, kuid mitte alati [5]. Tööga seotud haigestunute osakaal tegevusalade lõikes 

2016. aastal on välja toodud joonisel 4. 

 

 

Joonis 4. Tööga seotud haigestunute ja kutsehaigestunute osakaal tegevusalade lõikes 

2016 aastal [5] 

 

Kutsehaiguste uurimise 2016. aasta kokkuvõtetest selgus, et tööandjad ei ole piisavalt 

pädevad õigesti hindama töökeskkonna ohutegurite mõju töötaja tervisele ja alahindavad 

terviseriske. Füüsiline ülekoormus on kõige suuremaks probleemiks. Raskuste käsitsi 

teisaldamiseks on kehtiv juhend riskide hindamiseks olemas, kuid teised luu- ja lihaskonda 

mõjutavad riskid jäävad enamasti üldse tööandjatel hindamata. Seetõttu on kutsehaigust 

uurinud tööinspektorid pidanud tähelepanu pöörama töötajate töötamist sundasendites, 
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sundliigutustega ja koormusega üksikute lihaste gruppidele. [5] Kõige enam on 

kutsehaigestumist diagnoositud toiduainetööstuse ja põllumajanduse töötajatel. Tööst 

põhjustatud haigestumisi on diagnoositud kõige enam kaubanduse, metallitööstuse ja 

puidutööstuse töötajatel.  

 

Joonise 4 järgi on näha, et kutsehaiguste esinemist on tippspetsialistist pedagoogil ja 

ehitustöölisel aasta 2016 andmetel sama palju ehk natuke rohkem kui 2%, kuid 

kaubanduses on kutsehaiguseid rohkem ehk 5%. Tööst põhjustatud haigestumist on 

hariduse valdkonnas vaid 1% kuid kaubanduses ligi 12% ning ehituses 5% kõikidest tööst 

põhjustatud õnnetustest Eestis aastal 2016. 

 

 

1.2.  Tööasendi ergonoomilise hindamise parameetrid 

 

Selleks, et hinnata tööasendeid tuleb jagada kehaosad parameetriteks. Enamasti jaotatakse 

keha neljaks osaks: pea ja kael, ülakeha, ülajäsemed ning alajäsemed. Hinnatakse ka 

ekspositsiooniaega ja raskuste teisaldamist. [6] Tabelis 1 on välja toodud meeste ja naiste 

kehaosade liikuvuse protsentiilid NASA andmetel. 

 

Tabel 1. Esinemine populatsioonis [7] 

Mõõdetav suurus 
Esinemine populatsioonis, 5...95 protsentiil, kraadides 

Meestel Naistel 

Kaela fleksioon 34,5...71,0 46,0...84,0 

Kaela ekstensioon 65,4...103,0 64,9...103,9 

Kaela 

lateraalfleksioon 

Vasakule 35,5...63,5 29,1...77,2 

Paremale 34,9...63,5 37,0...63,2 

Kaela rotatsioon 
Vasakule 74,3...99,1 72,2...109,0 

Paremale 73,3...99,6 74,9...108,8 

Küünarvarre 

supinatsioon 
Vasakule 83,4...125,8 90,4...139,5 

Küünarvarre 

pronatsioon 
Paremale 78,2...116,1 82,3...118,9 

Randmeliigese 

fleksioon 
Vasakule 61,5...94,8 68,3...98,1 

Randmeliigese 

ekstensioon 
Paremale 40,1...78,0 42,3...74,7 
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Tabelis 1 on näha, et naiste liikuvusulatused on suuremad kui meestel, välja arvatud kaela 

lateraalfleksioonil paremale, küünarvarre pronatsioonil ja randmeliigese fleksioonil ning 

ekstensioonil.  

 

1.2.1. Pea asend  

 

Kliiniliselt on kõige kergemini korratav neutraalne pea asend ning neutraalse pea asendi 

registratsioonist tuletatud horisontaalsed tasapinnad iseloomustavad adekvaatsemalt 

näokolju puutepunktide süsteemi. Näo düsmorfoloogia ja maloklusiooni diagnostikaks 

ning raviks on esmatähtis täpsete näo orientiitipunktide olemasolu. Näo iseloomustamise 

tehnika ning analüüsimetoodika on pidevas arengus, et edendada kliinilist väljundit. Kuigi 

on loodud mitmed meetodid neutraalse pea asendi kasutamiseks, on tänaseni kliinilises 

praktikas raskuseks selle kontseptsiooni kasutamine. Klinitsistidel on praktikas raske 

kooskõlastada kliinilise juhu keerukust, mis vastaks kõikidele neutraalse pea asendi 

astmetele. [8] Joonistel 5 on välja toodud pea ettepainutus ja töötajate kaebuste suhe.  

 

 

Joonis 5. Pea ettepainutus ja töötaja kaebuste suhe, kus B näitab pea ettepainutust [9] 
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Jooniselt 5 on näha, et p väärtus on väiksem kui 0,05 kaelavalu puhul, mis näitab 

statistiliselt olulist erinevust ja mida rohkem on pea ette kallutatud, seda suurem on 

töötajate kaebus  kaelavalule. Uuritavatest (n = 119) ligikaudu 12%l esines kaelavalu pea 

ettepainutuse positsioonis <55 kraadi, ligikaudu 42% tundis kaelavalu pea ettepainutuse 

positsioonis 56 - 65 kraadi ja 50% vastanutest tundis kaelavalu pea ettepainutuse 

positsioonis >66 kraadi. Kaela jäikuse puhul statistilist erinevust ei esinenud pea 

ettepainutuse positsioonide vahel. Joonisel 6 on välja toodud biomehhaaniline mudel 

jõudpaaridest, mis on vajalikud, et pea oleks tasakaalus kahes erinevas positsioonis. 

 

Joonis 6. Biomehhaaniline mudel jõudpaaridest, mis on vajalikud, et pea oleks tasakaalus 

kahes erinevas positsioonis, kus A on neutraalasend ja B on pea asend keskteljest ette 

kallutatuna 0,1 m (35 kraadi) [10] 

 

Joonisel 6 on näha kaks erinevat peaasendit: 

 Neutraalne pea asend nõuab 2,5 kg lihasjõudu süsteemi tasakaalustamiseks; 

 Ette kallutatud pea asend nõuab 10,1 kg lihasjõudu süsteemi tasakaalustamiseks.  

 

Järelikult joonisel 3 välja toodud kaelavalu esinemine võib olla seotud pea ettepainutuse 

puhul esineva lihasjõu nõudega, mis on ligikaudu neli korda suurem. 
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1.2.2. Ülakeha asend   

 

Ülakeha asendi hindamisel vaadeldakse ülakeha asendi fleksiooni, lateraalfleksiooni ja 

ülakeha rotatsiooni. Joonistel 7 ja 8 on välja toodud jõumoment passiivsetes kudedes 

sõltuvalt deviatsioonist, mis põhinevad Dolani ja Adamsi regressioonivõrranditel. [11] 
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 Lateraalfleksioon, kraadides 

Joonis 7. Jõumoment passiivsetes kudedes sõltuvalt deviatsioonist, kus tume joon tähistab 

naisi ja hele joon mehi [11]  

 

Joonise 7 ülemiselt joonisel on näha, et fleksioon kuni 50 kraadini on jõumoment nii 

naistel kui meestel ühtlane, kuid pärast seda tõusunurk suurem ning seega on vigastuse oht 
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suurenenud. Alumisel jooniselt on näha jõumoment lateraalfleksiooni suhtes. Jooniselt on 

näha, et alates 20 kraadist kaldenurkat hakkab jõumoment märgatavalt kiiremini kasvama.  

 

Joonisel 8 on toodud jõumoment passiivsetes kudedes sõltuvalt ülakeha rotatsioonist. 

Pidevad jooned on vaagna ja rinnaku suhtes toimuv pööre ja katkendlik joon tähistab 

vaagna ja õlgade vahel olevat nurka. 

 

Jõ
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 Ülakeha rotatsioon, kraadides 

 

Joonis 8. Jõumoment passiivsetes kudedes sõltuvalt ülakeha rotatsioon vaagna ja rinnaku 

vahel (pidev joon) ja vaagna ning õlgade vahel (katkendlik joon) meestel (hele joon), 

naistel (tume joon) [11] 

 

Jooniselt 8 on näha, et naiste ja meeste graafik on põhimõtteliselt sama ning mida suurem 

on ülakeha rotatsiooni nurk, seda suurem on jõumoment.  

 

Joonisel 9 on välja toodud keskmise mehe eeldatav survejõud lülisambale fleksioonil, 

lateraalfleksioonil ja ülakeha rotatsioonil 

 



15 

 

S
u
rv

ej
õ
u
d
, 

N
 

 

Fleksioon, kraadides 

S
u
rv

ej
õ
u
d
, 

N
 

 

Lateraalfleksioon, kraadides 

S
u
rv

ej
õ
u
d
, 
N

 

 

Ülakeha rotatsioon, kraadides 

Joonis 9. Keskmise mehe eeldatav survejõud (N) lülisambale fleksioonil (ülemine paneel), 

lateraalfleksioonil (keskmine paneel) ja ülakeha rotatsioonil (alumine paneel) [11] 

 

Jooniselt 9 on näha, et survejõud on kõige suurem fleksiooni puhul, mis on 90 kraadi puhul 

2500 N. Lateraalfleksiooni puhul on survejõu muutus enam-vähem lineaarne. Ülakeha 

rotatsiooni puhul on survejõud kuni 20 kraadini enam-vähem sirgjooneline, kuid pärast 

seda tõuseb kiiresti, kus 20 kraadi juures on survejõud 600 N, aga 40 kraadi juures juba 

700 N. 

 

 

1.2.3. Ülajäsemed 

 

Ülajäsemed, mida erinevates meetodites hinnatakse on kolm: õlavars, küünarvars ja ranne. 

Joonisel 10 on illustreerivalt õlavarre asendid ning seos tööväsimuse tekke ning 

jõupotentsiaali vahel.  
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Joonis 10. Õlavarre asendi seos tööväsimuse tekke ja jõupotentsiaaliga [12,11]  

 

Jooniselt 10 on näha, et mida väiksema nurga all on õlavarred, seda suurem on töövõime, 

millest järeldub, et 30 kraadine nurk on kõige soodsam viis raskuste teisaldamiseks. 

Joonisel 11 on välja toodud valu kaevanud töötajate arv ja nende harjumuspärane 

küünarvarre ning õlavarre vaheline nurk . 

 

 

Joonis 11. Küünarnuki valu kaevanud töötajate arv ja nende harjumuspärane küünarvarre-

õlavarre vaheline nurk [13] 

 

Jooniselt 11 on näha, et mida suurem on nurk, seda rohkem esineb küünarnukis valusid, 

välja arvatud 90 kraadi ja 100 kraadi puhul, kus esimese korral oli valu kaevanud töötajate 

arv 4 ja teise puhul 3 töötajat.  Joonisel 12 on randme asendi.   
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Joonis 12. Randme asendid suhtes pingutusjõuga [14]  

 

Jooniselt 12 on näha, et kõige parem asend käele on neutraalasendis ranne ning 

supinatsioonis käsi, sest siis on pingutusjõud on maksimaalne (100%) ning kõige väiksema 

pingutusjõuga asend on flektsioonis olev ranne ning pronatsioonis käsi.  

 

 

1.2.4. Alajäsemed  

 

Alajäsemeid hinnates vaadatakse enamasti seda, kuidas jalad asetsevad  kas mõlemad 

jalad toetavad vastu maad ja kas jalgade asend on stabiilne. Mõningates meetodites 

hinnatakse ka põlvede painutusnurka, näiteks REBA meetodis, kus põlenurga suurenedes 

suureneb ka  riskihinne. [6] Joonisel 13 on näha põlvede nurga hindamine REBA meetodi 

järgi. 
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Joonis 13. Põlvede nurga hindamine REBA meetodis [6] 

 

Jooniselt 13 on näha, et kõige parem asend põlvedele on kaks jalga kõrvuti nii, et 

keharaskus jaotub ühtlaselt mõlemale jalale, sest sellises asendis on kõige parem tasakaal. 

Samuti on näha, et mida rohkem on põlv kõverdatud, seda suurem on riskihinne. 

 

 

1.2.5. Raskuste teisaldamine  

 

Raskuste teisaldamiseks nimetatakse erinevate raskuse liigutamist, samuti hoidmist. Kõige 

suurem oht raskuste teisaldamisel on selja vigastamine [15]. Joonisel 14 on näidatud õige 

ja vale raskuste teisaldamisel.  

 

 

Joonis 14. Raskuste teisaldamise vale ja õige asend [16]  

 

Raskuste õigesti teisaldamisel tuleb enne tõstmist kindlasti selgeks teha raskuse 

teisaldamise sihtkoht, teekond tuleb puhastada takistustest, raskus peab olema kindlalt 

hoitud, raskus ei tohiks olla libe, samuti ka käed ja käepidemed. Tõstes raskust koos 

kaaslasega, tuleb veenduda, et mõlemal on tööülesanne selge ja ühtemoodi mõistetav. 

Joonisel 15 on lubatud raskuste teisaldamise massi jaotus. 
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Raskuste õige teisaldamine [15]: 

 Asetage raskus kahe jala vahele nii, et keha asetseb raskuse kohal, sellise võimaluse 

puudumisel proovige olla raskusele võimalikult lähedal.  

 Raskust ärge mitte mingil juhul tõstke seljaga, kasutage selleks jalalihased. 

 Tõstke raskust sirge seljaga ning proovige raskust hoida võimalikult keha lähedal. 

 Raskust kandke allapoole suunatud sirgete kätega. 

 

 

 

Joonis 15. Lubatud raskuste teisaldamise massi jaotus [17] 

 

Joonisel 15 on välja toodud meeste ja naiste raskuste tõstmise ja langetamise massi 

turvalised tsoonid. Kui tõstja läbib raskuse teisaldamisel mitu tsooni, tuleb arvestada kõige 

väiksemat tsoonimassi. Kui teisaldatav objekt on joonise peal toodud kahe tsooni vahepeal, 

kasutage kahe tsooni keskmist kaalu, kuid peab eeldama, et koormus on mõlema käega 

kergesti haaratav. [17] 

 

 

1.2.6.  Ekspositsiooniaeg  

 

Ekspositsiooniaega on võimalik hinnata, kas raskuste tõstmiste kordusega (mida vähem 

korduseid, seda parem) või ajavahemikuga, mis jääb kahe tõste vahele (mida suurem 

ajavahe, seda parem) [18].  
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Tõstmise kestust saab liigitada kolmeks [19]:  

1) 1  lühiajaline, kus tõste aeg on ≤ 1 tund ja taastumiseaeg ≥ 1,2 korda tööaeg; 

2) 2  mõõdukas, kus tõste aeg jääb vahemikku 1 kuni 2 tundi ja taastumiseaeg on 

≥ 0,3 korda tõeste aeg; 

3) 3  pikaajaline, kus tõste aeg on vahemikus 2 kuni 8 tundi ja taastumisaeg on 

standardne ööpäevase puhkeajaga. 

 

RULA ja REBA ankeetmeetodis saab hinnata staatilise kehaasendi hoidmise aega, kus >1 

minuti järel hoides annab skoori arvutamisel lisa punkti ja kui töötaja on asendis üle 4 

korra minutis, siis lisandub skoorile samuti üks punkt. [6, 2, 20] 

 

 

1.3. Tööasendi ergonoomikalise hindamise ankeetmeetodid 

 

Ergonoomika ja töötervishoiu praktiseerimiseks on välja töötatud mitmeid erinevaid 

kehahoiaku analüüsi meetodeid. Selleks, et valida, millist meetodit kasutada tuleb järgida, 

millist kehaosa uuritakse, kas tegevus sisaldab staatilisi või dünaamilisi kehahoiakuid, kui 

detailne on hindamine ja kas samasugust kehahoiaku analüüsi meetodit kasutatakse 

erinevates ülesannetes ja mitmetes tööstushoonetes [2].  

 

Tabelis 2 on välja toodud erinevad ankeetmeetodid ja hinnatavad parameetrid 2005. aasta 

seisuga.  

 

 

Tabel 2. Meetodite hindmisvõimaluste võrdlemine [21] 

Meetod 

A
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n
d
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u
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õ
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ii
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tu
st
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sa
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T
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e 

V
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n
 

M
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u
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

OWAS X X      

Kontrollnimekiri X       

RULA X X X     
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Tabel 2. järg 

1 2 3 4 5 6 7 8 

NIOSH tõstevõrrand X X X X X  X 

PLIBEL X X     X 

Pingutuse indeks X X X X   X 

OCRA X X X X X X X 

QEC X X X X  X X 

Käsitsi teisaldamise juhend, L23 X X X X X  X 

REBA X X X    X 

FIOH riskiteguri kontrollnimekiri  X X X X   X 

ACGIH TLVs X X X X    

LUBA X       

Ülajäsemete häire juhend, HSG60 X X X X  X X 

MAC X X X X   X 

 

Tabelist 2 on näha, et kõiki parameetreid saab hinnata OCRA meetodiga. NIOSHil ja 

Käsitsi teisaldamise juhendil (L23) saab hinnata kõiki tegureid peale vibratsiooni ning 

OCRAl ja Ülajäsemete häire juhendil (HSG60) saab hinnata kõiki tegureid peale 

taastumise. LUBAl ja Checklistil saab hinnata vaid ühte parameetrit. [21] 

 

 

1.3.1.  Juhend terviseriski hindamiseks raskuste käsitsi teisaldamisel 

 

Eesti Vabariigi „Raskuste käsitsi teisaldamise töötervishoiu ja tööohutuse nõuded“ määrus 

koos terviseriskide hindamise ankeetmeetodi JTHRKTga, on vastu võetud aastal 2001. 

Määruses kohaldatakse raskusi mis kaaluvad enam kui 5 kg, käsitsi tõstmist, käes 

hoidmist, langetamist, mille eesmärgiks on vähendada töötajate seljavigastusi ning luu- ja 

lihaskonna ülekoormust. Juhendi eesmärgiks on harida nii töötajat kui tööandjat raskuste 

teisaldamises. [18] 

 

Juhendis on kuus etappi, mille täitmisel saab määrata riskitaseme[18]: 

1. Teisaldustöö kestuse hinnang 

Hinnatakse mitu korda teisaldatakse regulaarselt raskuseid ja seejärel arvutatakse 

raskuste kandmise või hoidmise summaarse aeg 

2. Massi hinnang teisaldatavatele raskustele 

Meeste ja naiste raskused on eraldi välja toodud, tuleb valida, millise 

kaaluvahemikku jääb teisaldatav raskus. 

3. Kehaasendi hinnang 
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Jooniste ja selgitustega on toodud välja erinevad kehaasendid ning selle järgi tuleb 

valida, milline iseloomustab tehtavat tööd kõige enam. 

4. Hinnang töökeskkonna tingimustele 

Tuleb hinnata, milline on töökeskkonna tingimustele kõige sarnasem, kus on välja 

toodud töökoha ruumi suurus, lae kõrgus, valgustus ja põranda olemus. 

5. Arvutus 

Tabelisse kantakse nelja erineva hinnangu tulemused pallides ning seejärel 

liidetakse massi, asendi ja keskkonna tingimuste hinnangud kokku ning 

korrutatakse aja hinnanguga, mille tulemuseks on riskihinne. 

6. Riskitaseme määramine 

Vastavalt arvutustele saadakse tabelist teada riskihinne, mille järgi leitakse riskitase 

ning selle järgi terviseriski hinnang ja edaspidiste vajalikud tegevused, mida peaks 

töökeskkonnas muutma.  

 

Riskitasemeid on kokku neli [18]: 

1. 10 punkti, koormus vähene, terviserisk tühine; 

2. 10 - 25 punkti, koormus mõõdukas- töökorraldust on vaja muuta ja töökoht 

ergonoomiliselt ümber kujundada; 

3. 25–50 punkti, koormus suur vajalik töökorralduse muutmine ja töökoha 

ergonoomiline ümberkujundamine; 

4. ≥ 50 punkti, koormusliiga suur, töö lõpetada kuni ümberkorralduste tegemiseni.  

 

 

1.3.2. RULA 

 

RULA meetod on mõeldud kiireks luu- ja lihaskonna riski hindamiseks, mille jaoks ei ole 

tarvis spetsiaalseid vahendeid ning ergonoomika-alaseid teadmisi, kuid tarvis on mõista, 

kuidas juhendit õigesti kasutada. Meetod on mõeldud ülajäsemete, kaela ja ülakeha asendi 

analüüsiks, kui tööd tehakse enamasti istudes, kohapeal seistes ning kui peamiselt on 

kasutuses ülakeha ning käed. Hindamiseks kasutatakse keha asendi diagramme ja kolme 

hinnangutega tabelit, et hinnata riskifaktoritega kokkupuudet. RULA loodi selleks, et 

hinnata nelja välise koormuse tegurit: liigutuste arv, staatiline lihastöö, jõu kasutus ja 

kehaasend. [2]  
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RULA eesmärgiks on pakkuda kerget läbivaatusmeetodit, millega saab avalikustada 

töötava elanikkonna tööst tulenevalt ülakeha vigastusi. Samuti, et identifitseerida 

lihaskonna pingutust, mis kaasneb tööasendi, jõu kasutamise ja staatilise ning korduvat 

liigutust vajava tööga, millega võib kaasneda lihasväsimus. Hindamist on võimalik teha nii 

internetis kui paberil, mistõttu on võimalik seda teha ka piiratud töökohtades, segamata 

tööjõudu. RULA meetod avaldati aastal 1993 ning selle autoriteks on L. McAtamney ja 

E.N. Corlett. [19] 

 

RULA kasutusjuhend, selgitatud kolme sammuga [2,20]: 

1. Valitakse kehaasend/asendid hindamiseks. 

Hindamise valimisel on enne tööasendi valimist oluline jälgida kogu töötsüklit või 

olulist tööperioodi. Sõltuvalt uuringu liigist võiks valikuks olla kõige kauem hoitud 

poos või kehaasend, mis tundub olevat kõige halvem. Samuti võib olla kasulik 

võrrelda eriasendites oldud tööasendite aega. 

2. Kehaasendite hindamisel kasutatakse hindamislehte, kehaosa diagrammi ja 

tabeleid. 

Enne hindamist tuleb otsustada, kas mõlemad õlavarred on riski all või tuleb neid 

hinnata eraldi. Hindamiseks saab kasutada tasuta tarkvara, mis on avalikult 

kättesaadav internetis või paberil olevat versiooni, mida kasutatakse antud töös. 

RULA hindamise diagramme kasutatakse selleks, et hinnata iga kehaosa, 

kaasaarvatud jõudu/raskust ja lihast vajavate asenditega. Jälgida tuleb 

hindamislehte, et arvutada kehaasendi skoor gruppidele A ja B.  

3.  Hinded teisendatakse lõpphindeks nelja skoori põhjal ning tulemuste järgi saab 

järeldada, millised peaksid olema edaspidised tegevused. 

1) 1 - 2 punkti: aksepteeritav 

2) 3 - 4 punkti: vajab täiendavat uurimist 

3) 5 - 6 puntki: vajab täiendavat uurimist ja peatset muutmist 

4) 7 punkti vajab kohest muutmist  

 

Üldskoori saab võrrelda riskihinnagu listis, et olla kindel, kas juhendit on kasutatud 

efektiivselt. Enamjaolt tehtakse lisaks veel detailsem uuring, et olla riskihindes kindel. [2]. 

 

 



24 

 

1.3.3. REBA 

 

REBA meetod on välja töötatud RULA süsteemi alusel, aga see on rohkem sobilik 

hindamaks tööülesandeid, kus kehaasendid on dünaamilised, staatilised või kus toimuvad 

suured kehaasendi muutused.  

 

REBA töötati välja aastal 2000 Hignett´i ja McAtamney´i poolt selleks, et oleks võimalus 

kiiresti ja lihtsalt analüüsida keha hoiakut, tehes nii staatilist kui ka dünaamilist tööd terve 

kehaga ja hinnata seejärel luu- ja lihaskonna riski. REBA oli algselt kavandatud 

kasutamaks paberil, kuid hiljem võeti kasutusele arvutiprogrammid, millega on võimalik 

otsese vaatluse või video/foto teel hinnata kehahoiakuid. [2]  

 

REBA eesmärgiks on: arendada kehaanalüüsi süsteemi tundlikust luu- ja lihaskonna riskile 

erinevaid ülesandeid tehes; jagada keha segmentideks ja kodeerida neid eraldi, viidates 

liikumis tasanditele; pakkuda lihasaktiivsuse hindamist süsteemi, mis on põhjustatud 

staatilisest, dünaamilisest, ebastabiilsest kehaasendist või kiiretest liigutustest; kajastada, et 

haare on oluline raskuste käsitsemisel, kuid mitte alati käte kaudu ning anda riskihinnang 

koos näiduga, mida oleks tarvis koheselt teha. [20] 

  

REBAl on kuus sammu [20]:  

1. Ülesande jälgimine 

Ülesannete jälgimine, et mõista töökoha üldist ergonoomilisust, samuti 

töökeskkonda olemust, töö asetsust, seadmete kasutamist ja töötajate käitumist. 

riskide vältimise suhtes. Võimalusel salvesta andmed kasutades pilte või video 

kaamerat.Kuid nagu iga vaatlusega, on soovitatav mitmekordne vaatlemine, et 

vältida parallaks vigu. 

2. Hindamisele minevate asendite valimine 

Selleks, et valida, millist asendid hinnata, saab kasutada järgmiseid kriteeriumeid 

 kõige sagedamini korratud liigutused; 

 kõige kauem hoitud asendid;  

 liigutused, mis vajavad kõige enam lihasaktiivsust ja jõu rakendamist;  

 asendid, mis on kõige ebameeldivamad;  
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 ekstreemsed, ebastabiilsed ja kohmetud liigutused, eriti need, kus on vajalik 

jõu rakendamine;  

 asend, mida on kõige tõenäolisem parendada ergonoomikalise sekkumise 

või muude abinõudega.  

Otsus võib põhineda ühe või mitme eespool nimetatud kriteeriumile. Tulemustes 

peaks kajastuma, millise kriteeriumi järgi sai just see asend hinnatud. 

3. Kehaasendite hindamine 

Kehaasendi hindamiseks tuleb kasutada hindamislehte ja kehaosa hinnet. Esialgne 

hindamine toimub gruppide järgi: 

 Esimeses grupis hinnatakse kere, kael ja jalad  

 Teises grupis õlavarred, küünarvarred ja randmed. 

Tähele tuleb panna seda, et sõltuvalt positsioonist saab lisada või lahutada ka 

lisapunkte. Näiteks siis kui mingis positsioonis on võimalik õlavart toetada, siis 

lahutatakse skoorist 1 punkt maha. Selles punktis hinnatakse ka raskuse massi, 

haarde olemust ning töö olemust. Seda protsessi saab korrata mõlema kehapoolega, 

kui kehapoolte asendid peaksid olema erinevad.  

4. Hinnete töötlemine 

Tabelis A hinnatakse ülakeha, kaela ja jalgade hinded eraldi. Seejärel lisatakse see 

raskuse/jõu skoorile, et saada kätte skoor A. Tabelis B tehakse samamoodi õlavarre, 

küünarvarre ja randme hinnetega. Kui vasakul ja paremal käe luu- ja lihaskonna 

riskid on erinevad, korratakse protseduuri. Skoor lisatakse haaratavuseskoorile, et 

saada kätte hinna B. Seejärel lisatakse skoorid A ja B tabelisse C ning sealt saab 

kätte kokkuvõtva tulemuse C. 

5. REBA hinnangu loomine 

Lihaste kasutamise tüüp, mis esitatakse atiivsusskoorina ja lisatakse REBA 

lõpuskoorile. 

6. Kinnitada riskitase, mis näitab kui hädavajalik on muutuste läbiviimine.  

Riskitasemeid on 5: 

1) 1 punkt: ebaoluline risk, sekkuda pole vaja; 

2) 2 - 3 punkti: madal risk, muudatused soovituslikud; 

3) 4 - 7 punkti: keskmine risk, muudatused kohustuslikud; 

4) 8 - 10 punkti: kõrge risk, uuringuid ja sekkumisi tuleb teostada lähiajal; 

5) ≥ 11 punti: väga kõrge risk, kohesed muudatused on vältimatud. 
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2. METOODIKA 

 

2.1. Uuritavad 

 

Aastal 2016 oli Eestis ametlikult tööle registreerinud 644 600 inimest. Tabelis 3 on näha 

töötajate jaotus Eestis aastal 2016 ametialade järgi.  

 

Tabel 3. Töötajate jaotus Eestis aastal 2016 [22]  

Ametiala Hõivatud 

Juhid 76 700 

Tippspetsialistid 131 100 

Tehnikud ja keskastme spetsialistid 76 300 

Ametnikud 39 400 

Teenindus- ja müügitöötajad 83 000 

Põllumajanduse, metsanduse, jahinduse ja kalanduse 

oskustöötajad 
10 600 

Oskustöötajad ja käsitöölised 87 500 

Seadme- ja masinaoperaatorid ja koostajad 81 300 

Lihttöölised 56 000 

Sõjaväelased 2700 

 

Tabelis 3 selgub, et kõige enam töötab Eestis tippspetsialiste (131 100), sellele järgnevad 

oskustöötajad ja käsitöölised (87 500) ning teenindus- ja müügitöötajad (83 000). Tabelis 4 

on välja toodud ametialade jaotus Eestis aastal 2016. 

 

Tabel 4. Ametialade jaotus Eestis aastal 2016 [22] 

Ametiala Hõivatud 

1 2 

Tippspetsialiste kokku 131 100 

..loodus- ja tehnikateaduse tippspetsialistid 20 500 

..tervishoiu tippspetsialistid 12 500 

..pedagoogika tippspetsialistid 34 400 

..äri- ja haldusala tippspetsialistid 28 500 

..äri- ja haldusala tippspetsialistid 14 700 

..õigus-, sotsiaal- ja kultuurivaldkonna tippspetsialistid 20 500 

Teenindus- ja müügitöötajaid kokku 83 000 

..isikuteenindajad 24 900 

..müüjad 33 400 

..isikuteenindajad 14 200 

..kaitseteenindajad 10 500 
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Tabel 4. järg 

1 2 

Oskustöötajaid ja käsitöölisi kokku 87 500 

..ehitustöölised, v.a elektrikud 35 000 

..metalli, masinaehituse jms alade oskustöötajad 25 600 

..käsitöölised ja trükitöötajad 3200 

..elektri- ja elektroonikatööstuse töötajad 11 200 

..toiduainete ja puidutöötlejad, rõivatööstuse ja muude 

käsitööalade töötajad 
12 400 

 

Tabelis 4 on välja toodud tippspetsialistide, teenindus- ja müügitöötajate ning 

oskustöötajate ja käsitööliste jaotus. Statistikaameti alusel töötab Eestis kõige enam 

ehitustöölisi (35 000) sellele järgnevad pedagoogika tippspetsialistid (34 400) ning müüjad 

(33 400), seetõttu on valitud hindamisele fotod nende kolme töötaja tööasenditest. 

 

 

2.2.  Uuritavad ankeetmeetodid 

 

Antud töös Eestis kehtivat ankeetmeetodit JTHRKT ja lisaks RULA ja REBA raskuste 

käsitsi teisaldamise meetodeid, sest neid meetodeid kasutatakse kõige enam ScienceDirect 

andmebaasile tuginedes. JTHRKT, RULA ja REBA ankeetmeetodite täisversioonid on 

lisades 1 - 3 [18,23,24]. Tabelis 5 on näha, milliseid parameetreid on võimalik hinnata 

antud metooditega.  

 

Tabel 5. Erinevate akneetmeetodite parameetrite võrdlus 

Hinnatav parameeter 
RTL 2001, 35, 

468 
RULA REBA 

1 2 3 4 5 

Pea asend 

Fleksioon  X X 

Lateraalfleksioon  X X 

Rotatsioon  X X 

Ülakeha asend 

Fleksioon X X X 

Ekstensioon  X X 

Lateraalfleksioon X X X 

Rotatsioon X X X 

Ülajäsemed 

Õlavars  X X 

Küünarvars X X X 

Ranne  X X 

Alajäsemed 
Põlve nurk X  X 

Jalad toetatud X X X 

Haaravatus   X 

Raskuse kaal X X X 
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Tabel 5. järg 

1 2 3 4 5 

Korduste arv X X X 

Ekspositsiooni aeg X X X 

 

Riskitaseme vahemikke on JTHRKT ja RULA puhul 4, aga REBA puhul 5, mis on välja 

toodud joonisel 16. 

 

 

Joonis 16. JTHRKT, RULA ja REBA riskitasemed  
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Riskitase 1 on kõigil sama, kuid järgnevaid riskitasemeid on raskem võrrelda. Kuna REBA 

meetodil on 5 riskitaset, siis tasemete kirjeldus erineb selle võrra kõige rohkem teistest. 

 

Antud töös hinnatakse töötaja seisvat ning istuvat tööasendit ja kuna ehitustööline enamasti 

istuvas asendis tööd ei tee, on ehitustöölisel hinnatud seisvat ning kükitavat asendit.  

 

Joonisel 17 on välja toodud luud, mille juurest on ühendatud punktid, mida 

ankeetmeetoditega hinnatakse. 

 

 

Joonis 17. Hinnatavad piirkonnad  

 

Omavahel ühendatakse punktid järgmiselt: 1  lateraalne päks (lateral malleolus); 2  

põlve lateraalne epikondüül (lateral epicondyle); 3  reieluu suur trohhanter (greater 

trochanter); 4  suur köbruke (greater tubercle); 5  seistmes kaelalüli C7 (7th Cervical 

Vertebrae); 6  esimene kaelalüli C1 (1st Cervical Vertebrae). Suurest köbrukesest läheb 

eraldi veel järgmiselt: 7  küünarnuki lateraalne epikondüül (lateral epiconyle); 8  

karpaal (carpals). 
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3. TULEMUSED 

 

3.1.  Uuritavate tulemused 

 

Uuritavateks on pedagoogika tippspetsialist, müüja ja ehitustööline, kuna nendel erialadel 

töötab Eestis kõige enam inimesi. Valitud eriala töötajatest on tehtud pilt püsti seistes ja 

istudes, va. ehitustöölisest, kellest on tehtud pildid istudes ja kükkis asendis. Joonistele 

18,19 ja 20 on joonistatud hinnatavate piirkondade punktid ja neid ühendavad jooned, 

mille abil on võimalik vaadelda tööasendeid. 

 

 

Joonis 18. Pedagoogika tippspetsialisti tööasend seistes (1) ja istudes (2) 

 

Joonisel 18 on näidatud pedagoogika tippspetsialisti püstine tööasend tahvlile kirjutades 

ning laua taga olev istuv tööasend.  
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Pedagoogika tippspetsialisti kehaasendi analüüs:  

1. Seistes 2. Istudes 

 Õlavarre ja keha vaheline nurk on 

üle 90 kraadi ning õlavars on kehast 

eemal õlad on tõstetud; 

 Küünarvarre asend on 60 - 100 

kraadi vahel; 

 Randme asend on rohkem kui 15 

kraadi ülesse väänatud; 

 Küünarvars on keskmises ulatuses; 

 Lihaste rakendamine: töötaja on 

selles asendis üle 4 korra minutis; 

 Kaela asend on 0 - 10 kraadi vahel; 

 Ülakeha asend on 0 kraadi; 

 Jalad on toetatud ja tasakaalus. 

 

 Õlavarre asend 20 - 40 kraadi vahel; 

 Küünarvarre asend on 60 - 100 

kraadi vahel ning töötamisel asub 

käsi keskjoonest seespool; 

 Randme asend on  0 kraadi; 

 Küünarvars on keskmises ulatuses; 

 Lihaste rakendamine: töötaja on 

selles asendis üle 4 korra minutis; 

 Kaela asend on 0 - 10 kraadi vahel; 

 Ülakeha asend on 0 kraadi; 

 Jalad on toetatud ja tasakaalus. 

 

Joonistel 19 näidatud müüja tööasendid seistes ja istudes, ning mõlemad asendid on 

hinnatud kolme erineva meetodiga. Mõlemal joonisel on töötaja leti taga tooteid müümas.  

 

 

Joonis 19. Müüja tööasend seistes (1) ja istudes (2)  
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Joonise 19 esimeses osas ei olnud töötaja jalgu võimalik vähese tööruumi tõttu pildile jätta. 

Töötaja vasak jalg oli põlvest kõverdatud vahemikus 30-60 kraadi ja parem jalg oli sirgelt. 

 

Joonise 19 teisel pildil on töötaja jalad töölaua all ja vähese tööruumi tõttu, ei olnud 

võimalik jalgu pildile jätta. Töötaja jalad olid kõverdatud ja ei toetanud maha vaid tooli 

keerdosale. 

 

Müüja kehaasendi analüüs:  

1. Seistes 2. Istudes 

 Õlavarre ja keha vaheline nurk on 20 

- 45 kraadi vahel ning õlavars on 

kehast eemal; 

 Küünarvarre asend on 60 - 100 kraadi 

vahel ning töötamisel asub käsi 

keskjoonest seespool; 

 Randme asend on 0 - 15 kraadi vahel; 

 Küünarvars on keskmises ulatuses; 

 Lihaste rakendamine: töötaja on 

selles asendis üle 4 korra minutis; 

 Kaela asend on 10 - 20 kraadi vahel 

ning kallutatud külgsuunas; 

 Ülakeha asend on 0 - 20 kraadi vahel 

ning kallutatud külgsuunas. ; 

 Jalad ei ole toetatud ja tasakaalus. 

 Õlavarre ja keha vaheline nurk on 20 

- 45 kraadi vahel ning õlavars on 

kehast eemal; 

 Küünarvarre asend on 60 - 100 

kraadi vahel ning töötamisel asub 

käsi keskjoonest seespool; 

 Randme asend on 0 - 15 kraadi 

vahel; 

 Küünarvars on keskmises ulatuses; 

 Lihaste rakendamine: töötaja on 

selles asendis üle 4 korra minutis; 

 Kaela asend on 10 - 20 kraadi vahel 

ning kallutatud külgsuunas; 

 Ülakeha asend on 0 - 20 kraadi 

vahel; 

 Jalad ei ole toetatud ja tasakaalus. 

 

Joonisel 20 on näidatud ehitustöölise tööasendi, joonise esimeses osas on töötaja seisvas 

asendis ning teises osas kükkis asendis. 
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Joonis 20. Ehitustöölise tööasend seistes (1) ja kükkis (2) 

 

Ehitustöölise kehaasendi analüüs:  

1. Seistes 2. Istudes 

 Õlavarre ja keha vaheline nurk on 

45-90 kraadi vahel; 

 Küünarvarre asend on 60-100 kraadi 

vahel ning töötamisel asub käsi 

keskjoonest seespool; 

 Randme asend on 0-15 kraadi vahel; 

 Küünarvars on keskmises ulatuses; 

 Lihaste rakendamine: töötaja on 

selles asendis üle 4 korra minutis; 

 Kaela asend on 0-10 kraadi vahel 

ning kallutatud külgsuunas; 

 Ülakeha asend on 0-20 kraadi vahel 

ning kallutatud külgsuunas; 

 Jalad ei ole toetatud ja tasakaalus 

 Õlavarre ja keha vaheline nurk on 

45-90 kraadi vahel; 

 Küünarvarre asend on 60-100 kraadi 

vahel ning töötamisel asub käsi 

keskjoonest seespool; 

 Randme asend on rohkem kui 15 

kraadi ning on painutatud sõrme 

suunas; 

 Küünarvars on keskmises ulatuses; 

 Lihaste rakendamine: töötaja on 

selles asendis üle 4 korra minutis; 

 Kaela asend on 0-10 kraadi vahel; 

 Ülakeha on kummardatud rohkem 

kui 60 kraadi; 

 Jalad ei ole toetatud ja tasakaalus. 
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3.2. Töötajate tööasendite hindamine valitud meetodite abil 

 

3.2.1.  Juhend terviseriski hindamiseks raskuste käsitsi teisaldamisel 

 

Tabelis 6 on hinnatud pedagoogika tippspetsialisti ja müüja seisvat ja istuvat tööasendit 

ning ehitustöölise seisvat ja kükkis tööasendit JTHRKT järgi. Tabelis on 7 erinevat 

parameetrit, mille järgi tehakse arvutus ning määratakse ristitase. 

 

Tabel 6. Töötajate tööasendi hindamine JTHRKT järgi 

Hinnatav parameeter 

Pedagoogika 

tippspetsialist 
Müüja Ehitustööline 

Seisev 

asend 

Istuv 

asend 

Seisev 

asend 

Istuv 

asend 

Seisev 

asend 

Kükkis 

asend 

1. Teisaldustöö kestuse 

hinnang 
1 1 8 8 4 6 

2. Teisaldatava raskuse 

massi hinnang 
1 1 1 1 1 1 

3. Kehaasendi hinnang 1 2 2 2 1 8 

4. Töökeskkonna 

tingimuste hinnang 
0 0 1 1 4 1 

5. Arvutus 2 3 32 32 36 40 

6. Riskitaseme määramine 1 1 3 3 3 3 

 

Tabelist on näha, et pedagoogika tippspetsialistil on kõige suurema skooriga kehaasendi 

hinnang (2) istudes. Müüja kõige riskirohkem parameeter on nii seistes kui istudes 

teisaldustöö kestvus, mis sai hindeks 8. Ehitustöölise kõige suurema skooriga on kükkis 

kehaasendi hinnang (8). 

 

 

3.2.2. RULA  

 

Tabelis 7 hinnatakse tööasendeid RULA meetodi järgi. Tabelis on 11 parameetrit, mis on 

jagatud kolmeks osaks ning iga osa koondhinde kokkuvõttest saadakse lõpphinne, mille 

järgi tehakse arvutus ning määratakse ristitase. 
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Tabel 7. Töötajate tööasendi hindamine RULA meetodiga 

Hinnatav parameeter 

Pedagoogika 

tippspetsialist 
Müüja Ehitustööline 

Seisev 

asend 

Istuv 

asend 

Seisev 

asend 

Istuv 

asend 

Seisev 

asend 

Kükkis 

asend 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Õlavarre asend 4+1+1 2 2+1 2+1 3 3 

2. Küünarvarre asend 1 1+1 1+1 1+1 1+1 1+1 

3. Randme asend 3 1 2 2 2 3+1 

4. Küünarvarre sisse- 

/väljapööre 
1 1 1 1 1 1 

5. Sammude 1 - 4 

koondhinne 
7 2 3 3 3 5 

6. Lihaste rakendamine 0 0 0 0 1 1 

7. Koormuse/jõu hinne 0 0 1 1 1 1 

8. Sammude 5 - 7 

hinnete summa 

7 2 4 4 5 7 

9. Kaela asend 1 1 2+1 2+1 1+1 1 

10. Ülakeha asend 1 1 2+1 2 1+1 4 

11. Jalad 1 1 2 2 2 2 

12. Sammude 9 - 11 

koondhinne 
1 1 5 4 3 6 

13. Lihaste rakendamine 0 0 0 0 1 1 

14. Koormuse/jõu hinne 0 0 1 1 1 1 

15. Sammude 12 - 14 

hinnete summa 
1 1 6 5 5 8 

16. Lõpphinne 5 2 6 5 6 7 

 

Tabelist on näha, et pedagoogika tippspetsialistil on kõige suurema skooriga õlavarre 

asendi hinnang (6) seistes. Müüja kõige riskirohkem parameeter on nii istudes kui seistes, 

õlavarre ja kaela asend ning seistes ülakeha asend (3). Ehitustöölise kõige suurema 

skooriga parameeter on ülakeha asendi hinnang (4).  

 

 

3.2.3. REBA 

 

Tabelis 8 hinnatakse tööasendeid REBA meetodi järgi. Tabelis on kaheksa parameetrit, 

mis on jagatud neljaks osaks ning iga osa koondhinde kokkuvõttest saadakse lõpphinne, 

mille järgi tehakse arvutus ning määratakse ristitase. 
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Tabel 8. Töötajate tööasendi hindamine REBA meetodiga 

Hinnatav parameeter 

Pedagoogika 

tippspetsialist 
Müüja Ehitustööline 

Seisev 

asend 

Istuv 

asend 

Seisev 

asend 

Istuv 

asend 

Seisev 

asend 

Kükkis 

asend 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Kaela asend 1 1 1+1 1+1 2+1 2 

2. Ülakeha asend 1 2 2+1 2 2+1 4 

3. Jalad 1 2 2 2 2 2 

4. Sammude 1 - 3 

koondhinne 
1 3 5 4 6 7 

5. Koormuse/jõu hinne 0 0 0 0 0 0 

6. Sammude 4 - 5 hinnete 

summa 
1 3 5 4 6 7 

7. Õlavarre asend 4+1+1  2 2+1 2+1 3 3 

8. Küünarvarre asend 1 1 1 1 1 1 

9. Randme asend 2 1 1 1 1 2+1 

10. Sammude 7 - 9 

koondhinne 
8 1 3 3 3 5 

11. Haare 0 0 1 1 1 1 

12. Sammude 10 - 11 

hinnete summa 
8 1 4 4 4 6 

13. Tegutsemislaadi skoor 1 0 1 1 1 1 

14. Lõpphinne 5+1 2 5+1 4+1 7+1 9+1 

 

Tabelist on näha, et pedagoogika tippspetsialistil on kõige suurema skooriga õlavarre 

asendi hinnang (6). Müüja kõige riskirohkem parameeter on nii istudes kui seistes, õlavarre 

asend ja seistes kaela asend (3). Ehitustöölise kõige suurema skooriga (4) on ülakeha 

asendi hinnang kükkis asendis. 

 

 

3.3. Mõõtetulemuste analüüs  

 

Joonise 4 järgi on välja toodud, et kutsehaiguste esinemist on tippspetsialistist pedagoogil 

ja ehitustöölisel aasta 2016 andmetel natuke rohkem kui 2%, kuid kaubanduses on 

kutsehaiguseid 5%. Tööst põhjustatud haigestumist on hariduse valdkonnas vaid 1% kuid 

kaubanduses ligi 12% ning ehituses 5% kõikidest tööst põhjustatud õnnetustest Eestis 

aastal 2016. 

 

Joonisel 21 on toodud välja töötajate hindamise riskitasemed JTHRKT, RULA ja REBA 

meetoditega. JTHRKT puhul on riskitaseme leidmine meetodis sees, kuid RULA ja REBA 

puhul on riskitasemed leitud lõpphindest. 
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Joonis 21. Hindamistulemuste riskitaseme vahemikud, kus S – seisev asend, I – istuv 

asend, K – kükkis asend 

 

Joonisel 21 on näha, et RULA ning REBA tulemused on sarnased, kuid JTHRKT järgi 

hinnates tulevad tulemused teised. Põhjuseks võib tuua selle, et JTHRKT kasutamise puhul 

jääb enamasti luu- ja lihaskonda mõjutavad riskid tööandjatel hindamata. Seetõttu on 

kutsehaigust uurinud tööinspektorid pidanud tähelepanu pöörama töötajate töötamist 

sundasendites, sundliigutustega ja koormusega üksikute lihaste gruppidele. [5]  

 

Tippspetsialisti tööasend on aksepteeritav seisvas asendis ainult JTHRKT alusel, mis sai 

riskitasemeks 1, kuid RULA järgi tuleb seisvat tööasendit täiendavat uurida ja peatselt 

muuta, kuna riskitasemeks oli 3. REBA järgi on samuti riskitase 3, kuid selle alusel on 

tegemist keskmise riskiga, kus muudatused on kohustuslikud. JTHRKT ja RULA andmetel 

on istuv tööasend sobilik, kuna sai riskitasemeks 1, kuid REBA järgi sai istuv asend 

tulemuseks 2, mis tähendab, et muutused on soovituslikud.  

 

Müüja tööasendid on kõikide meetodite alusel suure riskiga. Nimelt said mõlemad 

tööasendid nii JTHRKT kui RULA ja REBA alusel riskitasemeks 3. JTHRKT alusel on 
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koormus suur ning tekib võimalus füüsilise ülekoormuse tekkele ka füüsiliselt tugeval 

töötajal ning vajalik on töökorralduse muutmine ja töökoha ergonoomiline 

ümberkujundamine. REBA puhul on muudatused kohustuslikud ja RULA soovitab peatset 

muutmist ja täiendavat uurimist. 

 

Ehitustöölise tööasendid said mõlemad JTHRKT alusel riskitasemeks 3, mis näeb ette, et 

koormus on suur ja tekib võimalus füüsilise ülekoormuse tekkele ka füüsiliselt tugeval 

töötajal ning vajalik on töökorralduse muutmine ja töökoha ergonoomiline 

ümberkujundamine. RULA andmetel tuli riskitasemeks seistes 3 ja kükkis asendis 4, mille 

järgi vajab seisvas asendis tööasend täiendavat uurimist ja peatset muutmist ja kükkis 

asendis on tarvis kohene uurimine ja asendi muutmine. REBA järgi mõlemas tööasendis 

riskitasemeks 4, mis tähendab, et risk on kõrge ja sekkumisi tuleb teostada lähiajal. 
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KOKKUVÕTE 

 

Käesoleva uurimistöö eesmärgiks oli võrrelda kergesti kasutatavaid tööasendi 

ergonoomikalise hindamise ankeetmeetodeid, et tuua välja nende erinevused, puudused ja 

head omadused. Keskenduti enamlevinud ankeetmeetoditele ning hinnati kolme suurima 

hõivatusega ametiala Eestis. 

 

Vastavalt uurimustöö ülesannetele järeldati järgmist: 

1. Antud töös kasutati RULA ja REBA raskuste käsitsi teisaldamise ankeetmeetodeid, 

mida on ScienceDirect andmebaasile tuginedes kõige rohkem kasutatud ja Eestis 

kehtivat ankeetmeetodit JTHRKT. 

2. RULA ja REBA meetoditega saab hinnata töötajate luu- ja lihaskonda mõjutavaid 

riske, kuid Eestis kehtiva JTHRKT puhul selle osa hindamine puudub.  

3. RULA ja REBA riskitasemed olid sarnased, kuid JTHRKT järgi olid riskihinnete 

tulemused madalamad. Näiteks tippspetsalistist pedagoogi seisvev asend sai RULA ja 

REBA puhul riskitasemeks 3. RULA järgi tuleks asendit uurida ja peatselt muuta ja 

REBA järgi on muudatused kohustuslikud, kuid JTHRKTga hinnates oli riskihinne 1, 

mis näitab, et tööasend on aksepteeritav.  

4. Seoses uuringu tulemustega on allpool välja toodud soovitused juhendite 

täiendamiseks: 

 Meetodites peaks kõiki kehaosasid eraldi hindama. Võrreldes RULA ja REBA 

JTHRKTga on näha, et riskihinded sõltuvad enamjaolt just kehaosade hindamisest, 

aga JTHRKTs hinnatakse kogu keha korraga. 

 Massi vahemikud peaksid olema täpsemad. RULAs on esimese vahemikuna toodud 

alla 2 kg, kuid REBAs ja JTHRKTs on esimene vahemik <5 kg.  

 Kindlasti peaks olema hinnatud töökeskkonna tingimusted, mida on JTHRKT 

juures ühe osana hinnatud, kuid RULA ja REBA puhul see puudub.  

 Tarvis oleks ka raskuste kuju hindamine, mis on REBA meetodis olemas, kuid 

teistel meetodite puhul mitte. 
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PEN-AND_PAPER-BASED METHODS FOR ERGONOMIC 

SASSESSMENT OF WORKING POSTURE  

 

SUMMARY 

 

The aim of this Bachelor's thesis was to compare pen-and-paper-based methods for 

ergonomic assessment working posture to bring out their differences, faults and good 

qualities. The focus was on the most common methods and assessments were done for the 

three most occupied professions in Estonia. 

 

According to the aim of the thesis the researcher concluded following: 

1. Three pen-and-paper-based methods were used to assess working postures – the 

Republic of Estonia Regulation "Manual Handling of the Loads at Work" ; RULA 

– (Rapid Upper Limb Assessment) and REBA – ( Rapid Entire Body Assessment ). 

The methods where were chosen on the basis of the database Science Direct, since 

they were used the most. 

2. RULA and REBA methods can assess their risks affecting the musculoskeletal 

system, but it cannot be done with Republic of Estonia Regulation "Manual 

Handling of the Loads at Work". 

3. RULA and REBA risk levels were similar, but with the Republic of Estonia 

Regulation "Manual Handling of the Loads at Work" the results of risk assessments 

were lower. For example, assessing the pedagogue standing position with RULA 

and REBA the action level got a score 3, which means that the position should be 

investigated and it needs to be changed soon, but according to the Republic of 

Estonia Regulation "Manual Handling of the Loads at Work" the position got a 

score 1 and it is accepted. 

4. According to the results of the Bachelor's thesis following recommendations for the 

methods are given: 

 The range of the load weight should be more precised because sometimes 

the weight of the load is much lighter than it is given in the methods. In 
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RULAs method the smallest given range is 0 - 2 kg and in the other two 

methods, the first range is 0 - 5 kg. 

 The working conditions should be definitely assessed, which is done in the 

Republic of Estonia Regulation "Manual Handling of the Loads at Work" 

but in RULA and REBA it is not observed. 

 It is also necessary to evaluate the coupling of the loads, which is done in 

REBA but not in the other methods.  
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Lisa 1. Juhend terviseriski hindamiseks raskuste käsitsi teisaldamisel 

 

JUHEND TERVISERISKI HINDAMISEKS RASKUSTE KÄSITSI 

TEISALDAMISEL  

Töökoht/amet: .............................................................................................................. 

1. Teisaldustöö kestuse hinnang 

Regulaarselt korduv raskuste 

teisaldamine 

Raskuste hoidmise või kandmise 

summaarne aeg 

Aja hinnang 

(palli) 

  10 korra vahetuses 30 min 1 

10–40 korda vahetuses 30 min – 1 tund 2 

40–200 korda vahetuses 1 tund – 3 tundi 4 

200–500 korda vahetuses 3 tundi – 5 tundi 6 

≥ 500 korda vahetuses ≥ 5 tundi 8 

2. Teisaldatava raskuse massi hinnang 

Teisaldatava raskuse mass 

(mehed) 

Teisaldatava raskuse mass 

(naised) 

Massi hinnang 

(palli) 

10 kg 5 kg 1 

10–20 kg 5–10 kg 2 

20–30 kg 10–15 kg 4 

30–40 kg 15–25 kg 7 

≥ 40 kg ≥ 25 kg 10 

3. Kehaasendi hinnang 

Selgitav joonis Kehaasend Asendi 

hinnang 

(palli) 

 

– püstasend, ülakeha ei ole pööratud ega 

kallutatud 

– raskus toetub vastu keha 

– seistakse või tehakse mõned sammud 

1 

 

– ülakeha kallutatud ette kuni 30° või pööratud 

– raskus toetub vastu keha 

– istumine, seismine või pikem kõndimine 

2 

 

– ülakeha kallutatud ette üle 30° või kummargil 

asend 

– raskust ei saa keha vastu toetada või seda 

tõstetakse õlgadest kõrgemale 

4 
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– istumine või seismine 

 

– pööratud ülakeha kallutatud kaugele ette 

– raskust ei saa keha vastu toetada 

– seismine ebakindlal alusel, põlvitamine või 

kükitamine 

8 

4. Töökeskkonna tingimuste hinnang 

Töökeskkonna ergonoomilised tingimused Tingimuste hinnang (palli) 

– tööks on piisavalt ruumi 

– põrand on tasane ja mittelibe 

– hea valgustatus 

0 

– tööks vähe ruumi: tööpinda alla1,5 m
2
, madal lagi vms 

– kehaasend ebastabiilne: põrand libe, ebatasane või kaldus 

1 

5. Arvutus 

Tabelitesse kantakse vastavad hinnangud pallides ja tehakse arvutus. 

 

6. Riskitaseme määramine 

Riskihinde alusel määratakse riskitase ning sellele vastav edasine tegevus.
1
 

Riskihinne Riskitase Terviseriski kirjeldus ja vajalik tegevus 

10 1 koormus vähene, terviserisk tühine 

10–25 2 – koormus mõõdukas 

–   teatud töötajate kategoorial
2 

võib tekkida ülekoormus, mistõttu 

nende töökorraldust on vaja muuta ja töökoht ergonoomiliselt 

ümber kujundada 
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25–50 3 – koormus suur 

– võimalik füüsilise ülekoormuse tekkimine ka füüsiliselt tugeval 

töötajal 

– vajalik töökorralduse muutmine ja töökoha ergonoomiline 

ümberkujundamine
3
 

≥ 50 4 – koormus liiga suur 

– füüsiline ülekoormus on ilmne 

– töökorralduse muutmine ja töökoha ergonoomiline 

ümberkujundamine on hädavajalik 

– töö lõpetada kuni ümberkorralduste tegemiseni 

 

1
 Üldjuhul suureneb koos riskihindega ka luu- ja lihaskonna ülekoormuse oht. Samal ajal 

puudub selge piir riskitasemete vahel, kuna see sõltub individuaalsest teisaldamistehnikast, 

väljaõppest ja töötaja füüsilistest võimetest. 

2
 Töötajad, kes on vanemad kui 40 aastat või nooremad kui 21 aastat, terviserikkega 

töötajad ning nn «uued» töötajad. 

3
 Vt käesoleva määruse § 4. 

Hindamise kuupäev: ................................................................................................... 

Hindamise läbiviija ees- ja perekonnanimi ................................................................. 

ning amet: ................................................................................................................. 

 Minister Eiki NESTOR 
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Lisa 2. RULA ankeetmeetod 
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Lisa 3. REBA ankeetmeetod 
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