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2014. aastal töötas puidutööstuses 3,3 miljonit inimest üle Euroopa Liidu ehk 11% kogu 

tootmisest. Uurimistöö eesmärk on uurida puidutööstuse töötajate tööst ja töökeskkonnast 

tulenevaid ohutegureid ning analüüsida võimalikke terviseriske. Uuring viidi läbi ühes 

Võrumaa puidutööstusettevõttes. Uuringus kasutati ankeetküsimustikku, mis oli koostatud 

rahvusvaheliselt valideeritud küsimustike põhjal. Lihasparameetrite mõõtmiseks saadi 

uuritava nõusolek. Uuringus osales 40 töötajat ning nendest 11 olid nõus mõõtmistega. 

Uuritavate keskmine vanus oli 43,2 ± 11,2 aastat, 27,5% naised ja 72,5% mehed. Enamus 

vastajatest (50,0%) olid valitud ametikohas töötanud üle viie aasta. Töötajatest 77,0% olid 

rahul oma tööga. Skeletilihasvalude levimus oli naistel suurem, kui meestel. Kõige suurem 

sooline erinevus on kaelavalu suhtes. Nii meestel kui ka naistel on kõige rohkem valusid 

mõlemas kehapooles. Uuritavate mõõdeti dekremendi oluline erinevus on M. ectensor 

digitorum’i lihasel hommikuse ja õhtuse vahetuse vahel vasakus kehapooles (p = 0,022). 

Oluline erinevus leiti ka M. ectensor digitorum’i lihasel vahetuse lõpus vasakus 

kehapooles (p = 0,022). Veel mõõdeti oluline erinevus M. erector spinae lihasel 

hommikuse ja õhtuse vahetuse vahel paremas kehapooles (p = 0,018). Leiti ka 

võnkesageduse oluline erinevus M. flexor digitorum lihasel vahetuse lõpus paremas 

kehapooles hommikuse ja õhtuse vahetuse vahel (p = 0,043). Kaela liikuvusese mõõtmisel 

oli näha, et oluline erinevus (p = 0,028) on ainult ekstensioonil vahetuse lõpus õhtusel 

vahetusel. Randme- ja küünarliigese liikuvusulatuses on oluline erinevus (p = 0,002), 

õhtuse vahetuse töötajatel parema ja vasaku käe vahel ning tulemused läksid vahetuse 

lõpus paremaks. Kuigi puidutööstuse töötajatel esines töövahetuse jooksul skeleti-

lihaskonnas düscomforti, jäävad tulemused enamasti populatsiooni normipiiridesse. 

Märksõnad: luu- ja lihaskond, müotonomeetria puidutööstus, töökeskkond, RULA 
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In 2014, there were 3.3 million employees in woodworking industries over EU-28 or 11% 

of the total production. The aim of the master thesis was to study the hazards of the timber 

industry and  to analyze the working environment and the potential health risks. The 

survey was carried out in one of the Võrumaa wood processing enterprise. The study 

involves 40 people and 11 of them were  agree with the measurements. The average age of 

the subjects was 43.2 ± 11.2 years. Most of the respondents (50,0%) have worked in a 

selected post for more than five years and 77,0% of employees were satisfied with their 

work. The prevalence of skeletal muscle pain is higher in women than in men. Neck pain 

is the biggest difference between men and women. Both men and  woman have the most 

pain in both side. The significant difference decrement was measured in the M. ectensor 

digitorum between in the morning and evening shift in the left arm (p =  0.022). A 

significant difference was also observed at the end of the working day in the left side of the 

body (p =  0.022). There is also a significant difference in M. erector spinae muscle 

between morning and evening shift in the right side of the body (p =  0.018). A significant 

difference between the morning and evening shift was measured in frequency of the M. 

flexor digitorum at the end of the working day in the right side (p =  0.043). The cervical 

range of motion in lateral rotation showed a significant difference (p =  0.028) only in the 

extension at the end of the working day in the evening shift. There was a significant 

difference in the wrist and elbow range of motion between the right and left hands in the 

evening shift (p =  0.002). 

Keywords: MSD, wood industry, RULA, work environment. 
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MÕISTED 

n – uuritavate arv  

p – statistiline tõenäosus 

CROM – lülisamba kaelaosa liigesliikuvus  

KMI – kehamassiindeks, kg∙m
-2

 

RULA – kiire ülajäseme hindamismeetod  

SD – standardhälve 

LP – läbipõlemine 

EKs – emotsionaalne kurnatus, esinemissagedus 

EKt – emotsionaalne kurnatus, häirivustugevus 

DPs – depersonalisatsioon, esinemissagedus 

DPt – depersonalisatsioon, häirivustugevus 

PEs – professionaalne efektiivsus, esinemissagedus 

PEt – professionaalne efektiivsus, häirivustugevus 
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SISSEJUHATUS 

 

2014. aastal palkasid puidutööstused 3,3 miljonit inimest üle Euroopa Liidu või 11% kogu 

tootmisest. Umbes kaks miljonit inimest palgati nii puidu ja puidutoodete tootmisse ning 

mööbli tootmisesse. Madalaim tööpanus oli suhteliselt kapitalimahukas ja automatiseeritud 

paberimassi, paberi ja paberitoodete tootmine, kus osales 641 000 inimest. Eestis oli 2015 

a. üle 19000 puidutööstuse töötajat. [1]   

2016. a andmete põhjal on tegevusalade lõikes suurim tõenäosus tööõnnetusse sattuda 

jätkuvalt puidutööstuses, toiduainetööstuses ning haldus- ja abitegevuse tegevusalas. 

Lähtudes ametist on enim raskeid tööõnnetusi viimase viie aasta lõikes toimunud 

veoautojuhtidega transpordi- ja ehitussektoris ca 220; puidutöötlejatega puidu- ja 

mööblitööstuses (ca 140); tootmise lihttöölistega – puidu- ja metallitööstuses ca 120. 

Puidutööstuses on esikohal õnnetused erinevate puidutöömasinatega. Kutsehaigestumist on 

enim diagnoositud toiduainetööstuse ning põllumajanduse töötajatel ning tööst põhjustatud 

haigestumisi kaubanduse, metallitööstuse ja puidutööstuse töötajatel. [2] 

Uuringu aktuaalsuseks on see, et Eestis on puidu- ja mööblitööstus tähtis majandusharu, 

mis on oma tootmismahult teisel kohal. Suurimad tööstusharud Eestis on metallitoodete 

tootmine, puidutööstus ning tekstiilitööstus. Töötajate arvu järgi on ca 20% puidutööstuse 

töötajatest hõivatud töötleva tööstuse sektorites. Puidu- ja mööblitööstusel on suur osakaal 

tööõnnetustes ja tööga seotud haigestumistes. Suurim tõenäosus on tööõnnetusse sattuda 

puidutööstuse töötajatel. Puidutööstuses oli 2016. aastal 337 tööõnnetust. Tegevusalade 

lõikes on puidutööstuses kutsehaigestumisi ja tööst põhjustatud haigestumisi veidi üle 

10%. Eesti kutsehaiguste statistika näitab, et 2/3 kutsehaigustest on skeletilihasprobleemid. 

[2, 3] 

Uuringu uudsus on see, et varem pole puidutööstuse töötajate lihaste funktsionaalset 

seisundit hinnatud ning pole ka mõõdetud töökoha ergonoomikast tulenevaid riske (RULA 

meetodil).  

Töö eesmärk: Uurimistöö eesmärk on uurida puidutööstuse töötajate tööst ja 

töökeskkonnast tulenevaid ohutegureid ning analüüsida võimalikke terviseriske. Antud 

eesmärgist lähtuvalt püstitati järgmised ülesanded: 
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1) välja selgitada ankeetküsitluse abil töötajate hinnangud töökeskkonnale ja tervisele; 

2) analüüsida tervisekaebuste seoseid töökeskkonnast tulenevate ohuteguritega; 

3) mõõta tööruumide mikrokliimat, töökohtade valgustatust ning tööruumide mürataset; 

4) mõõta töökoha ergonoomikast tulenevaid riske nagu raskuste tõstmine, korduv-

liigutused ja sundasendid ergonoomikaliste hindamismeetodi abil (RULA, Rapid Upper 

Limb Assessment), mis võimaldavad kindlaks teha, kas töötajatel on suurenenud risk 

ülajäsemete skeleti-lihasvaevuste tekkeks); 

5) mõõta töötajate skeletilihaste funktsionaalset seisundit müotonomeetria, goniomeetria, 

dünamomeetria abil vahetuse alguses ja lõpus; 

6) mõõta töötajate kognitiivset seisundit (reageerimise kiirus ja mälumaht) vahetuse 

alguses ja lõpus;  

7) anda soovitusi töökohtade ja töövõtete ergonoomilisemaks kujundamisel. 

Uuringus kasutati ankeetküsitlust, müotonomeetriat, goiomeetriat, dünamomeetriat, 

mälumahutesti, reaktsioonikiiruse testi, RULA. Töös on viis põhijaotist: kirjanduse 

analüüs, metoodika, tulemused, arutelu ja järeldused, soovitused. 

Magistritöö teemal on avaldatud artikkel:  

Kikas, K., Merisalu, E. (2018). Puidutööstuse töötajate töökeskkond ja tervis. – XII 

Magistrantide teaduskonverents. Tartu, lk  77-82. 
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1. KIRJANDUSE ANALÜÜS 
 

1.1.  Tööõnnetuste statistika puidutööstuses 

 

Kogu tööõnnetuste arvust 8% moodustab saetööstuses juhtuvad tööõnnetused. Õnnetused 

toimuvad tootmistöödel (palgi asetamine saekelgule, saagimine, saematerjali edasi 

töötlemine) kui ka tootmise abitöödel (puhastus-, teritus-, remont- ja hooldustööd). [3]  

2016. a andmete põhjal on tegevusalade lõikes suurim tõenäosus tööõnnetusse sattuda 

jätkuvalt puidutööstuses, toiduainetööstuses ning haldus- ja abitegevuse tegevusalas. 

Lähtudes ametist on enim raskeid tööõnnetusi viimase viie aasta lõikes toimunud 

veoautojuhtidega transpordi- ja ehitussektoris ca 220; puidutöötlejatega puidu- ja 

mööblitööstuses (ca 140); tootmise lihttöölistega – puidu- ja metallitööstuses ca 120 

(joonis 1). Puidutööstuses on esikohal õnnetused erinevate puidutöömasinatega. [2]  

 

 

Joonis 1. Tegevusalad, kus toimub enim raskeid tööõnnetusi [2] 

 

Jooniselt 1 on näha, et puidutööstus on viiendal kohal raskete tööõnnetuste suhtes.  

Puidutööstuses oli 2015. aastal kõige rohkem tööõnnetusi võrreldes varasemate aastatega.  

Puidutööstuses oli 2016. aastal 337 tööõnnetust, võrreldes 2015. aastaga on tööõnnetuste 

arv vähenenud 36 võrra [2].  2016. aastal oli märgatavalt palju kukkumisi tellingutelt ja 

redelitelt, kõige rohkem A-redelitelt. Veel teeb muret suur hulk õnnetusi masinatega. [4]   
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Kutsehaigestumist on enim diagnoositud toiduainetööstuse ning põllumajanduse töötajatel 

ning tööst põhjustatud haigestumisi kaubanduse, metallitööstuse ja puidutööstuse 

töötajatel. Puidu- ja mööblitööstusel on suur osakaal tööõnnetustes ja tööga seotud 

haigestumistes. [2]  

 

 

Joonis 2. Tööga seotud haigestunute osakaal tegevusalade lõikes (2016) [2] 

 

Tegevusalade lõikes on puidutööstuses kutsehaigestumisi ja tööst põhjustatud haigestumisi 

veidi üle 10%. Tööandjad ei oska hinnata töökeskkonna ohutegurite mõju töötaja tervisele. 

Eesti kutsehaiguste statistika näitab, et 2/3 kutsehaigustest on skeletilihasprobleemid.  [2] 

Lindsay Beery, jt poolt 2014. aastal tehtud uuring oli kirjeldava analüüs kutsealaste 

vigastuste kohta Ohio puidutoodete tootmise tehases.  Käesoleva aruande eesmärk on 

kirjeldada tööalaste vigastuste ja haiguste suurust ja jagunemist, hinnata saega seotud 

vigastusi. Uuriti 9 aasta jagu töötajate hüvitusnõudeid  Ohio puidutoodete tööstuse vastu.  

Saega seotud nõuded uuriti edasi kasutades vigastuste kategooria kirjeldust. Teostati kõigi 

nõuete sagedusjaotus. Kolm põhilist vigastuste kategooriat seaga seotud nõuetes olid 

murrud, lahtised haavad ja amputatsioonid. [5] 

Kumaski puidutööstuse uuringust selgus, et töökohal esinevate tööõnnetuste suur määr on 

tingitud asjaolust, et töötajatele ei pakuta isikukaitsevahendeid piisavalt ja 

isikukaitsevahendite kasutusmäär on madal. See tuleneb sellest, et töötajaid ei kohustata 

kasutama isikukaitsevahendeid. Kaks kõige levinumat tööõnnetust vastajate seas olid 

verevalumid ja rebendid ning põletused. 34,0% vastanutest kogesid mõlemat.  Peale nende 

kahe levinud õnnetuse, teatas 19,3% vastanutest, et neil on olnud luumurrud ja 0,7% 

vastanutest kannatasid õnnetuse tagajärjel silma vigastuste käes. [6] 
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Austraalias tehti uuring, mis kestis 9 aastat. Sellest uuringust tuli välja, et enamus õnnetusi 

toimus esmaspäeval (24,7%) ja teisipäeval (22,0%) ning kella 10 kuni 12 vahel. Õnnetused 

olid tingitud libisemisest, komistamisest ja kukkumisest (36,7%). Kõige sagedamini 

vigastatud kehaosad olid jalad (34,0%), käsivared ja käed (26,9%), pea- ja kaelapiirkond 

(15,2%). Kõige sagedasemad vigastused olid sinikad (37,8%), luumurrud (12,8%), 

nikastused või nihestused (11,6%). Õnnetusjuhtumite raskusaset on kehaosade lõikes 

varieerunud, pea- ja kaelapiirkonna vigastuste pärast puuduti töölt 10,1 päeva, 

jalavigastuste pärast 31,9 tööpäeva. Juhtumitel, kus mitmed kehaosad olid vigastatud, 

puuduti töölt 30,7 päeva. [7] 

Nigeeria saeveskis uuriti tööõnnetuse tagajärjel tekkinud kehavigastusi. Kehavigastusi 

tekitas palgi viimine sae juurde (22,0%), saagimise operatsioon (41,0%) ja 

hooldusõnnetused (38,0%). Keha piirkonniti esinesid vigastused ülajäsemetes 68,0%, 

seljas ja alaseljas 58,0% ning alajäsemetes 13,0%. [8] 

 

 

1.2.  Puidutööstusettevõtte ohutegurid 

 

1.2.1. Müra 

 

Miljonid töötajad kogu Euroopas puutuvad päevast päeva kokku müraga töökohal ja 

sellega kaasnevate riskidega. Müra on soovimatu heli, selle valjusust mõõdetakse 

detsibellides (dB). [9] Laialt levinud töökeskkonna ohutegur puidu- ja mööblitööstuses on 

müra.  Kui töökohal on pidevalt kõrge müratase, siis see põhjustab kuulmiskahjustust, 

kõrget vererõhku, stressi ja väsimust. Inimese keskendumisvõimele on müral negatiivne 

mõju, mistõttu mürarikkas keskkonnas töötades juhtub rohkem õnnetusi ja tehakse rohkem 

vigu. [10, 11] Kui töökoha müratase ületab 80 dB(A) on olemas kuulmiskahjustuse risk. 

Mürataseme piirnorm on kehtestatud õigusaktidega 85 dB(A) ja impulssmüra piirnorm 137 

dB(C). [11, 12]  

 

 

1.2.2. Sisekliima 

 

Ligikaudu 90,0% töötajatest töötavad siseruumides. Sisekliima alla läheb õhutemperatuur, 

õhuniiskus ja õhu liikumise kiirus. [13]. Tööandja on kohustatud tagama töökoha sobiva 

sisekliimaga ja varustama töökohta värske õhuga. Sobiva sisekliima määramisel peab 
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tööandja arvestama töötajate arvu ruumis, tööruumi suurust, töötajate füüsilist ja vaimset 

töökoormust ning kasutatavate töövahendite või tehnoloogia spetsiifikat. [10]  

Puidutööstuses tehakse erisuguse füüsilise aktiivsusega tööd, mida võib liigitada kas 

keskmise raskusega või raskeks füüsiliseks tööks. Soovituslikud sisekliima parameetrid 

töö füüsilise aktiivsuse järgi määrab eeltoodud standard (vt tabelit 1). [11] 

 

Tabel 1. Miinimumnõuded töökeskkonna sisekliimale raske füüsilise töö puhul [11] 

Soovituslikud 

sisekliima 

näitajad 

Optimaalne 

temperatuur 

(°C) 

Lubatud 

temperatuur 

(°C) 

Optimaalne 

õhuniiskus (%) 

Optimaalne õhu 

liikumise kiirus 

(m/s) 

Soe aastaaeg 18−20  15−22  40−60 mitte üle 0,4  

Külm aastaaeg 15−18 13−19 40−60 mitte üle 0,3 

 

Kui töötaja ei tee füüsiliselt rasket tööd, peab töökohal tagama töötaja jaoks soodsama 

sisekliima (kõrgema temperatuuri, väiksema õhuliikumise kiiruse). [11] Tööruumides 

viibides tekitab halb sisekliima ebamugavust, alaldab negatiivset mõju töötaja töövõimele 

ja tekitab terviseprobleeme. Terviseprobleemideks on silmade, nina või kurgu limaskesta 

ärritus, nahaärritus, peavalu ja keskendumisraskuseid. [10] 

 

 

1.2.3. Valgustatus 

 

Tööandja on kohustatud tagama töökoha piisava valgustatuse. Ebapiisav valgustus kui ka 

ülemäärane valgustustihedus võib põhjustada tööõnnetusi, nägemise halvenemist, silmade 

väsimist, üldist väsimust ja valet tööasendit. Standard EVS-EN 12464-1:2011 „Valgus ja 

valgustus. Töökohavalgustus” näeb ette miinimumnõuded valgustusele tegevuste ja 

tööpiirkondade kaupa (vt tabelit 2). Pinnale langeva valgusvoo ja selle pindala suhet näitab 

valgustihedus (Em), mida väljendatakse luksides (lx). Töökoha valgustiheduse 

väljaselgitamiseks tuleb teha valgustuse mõõtmised. [11] 

 

Tabel 2. Miinimumnõuded valgustusele [11] 

Tegevus/piirkond Valgustihedus Em (lx) 

Saekaater 300 

Höövelpingitööd, liimimine, kokkupanekutööd 300 

Lihvimine, värvimine 750 

Tööd puidutöötlusseadmetel, nt treimine, soonimine, rihtimine, 

tappimine, lõikamine saagimine, freesimine jms 

500 

Spooni valik 750 

Kvaliteedikontroll, ülevaatus 1000 
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Nägemisvõimet kahjustab halb valgus. Halb valgustus põhjustab ka tihti valet tööasendit ja 

lihaspingeid, mistõttu väheneb töö tootlikkus ja kvaliteet. [11] Valgustatuse puudus 

töökohal võib põhjustada ka peavalu, väsimust, iiveldust ja muid harvemaid neuroloogilisi 

probleeme [14].  

 

 

1.3.  Terviseprobleemid puidutööstuses 

  

Skeleti-lihas häired on suureks probleemiks puidu- ja mööblitööstuses. Selle hindamiseks 

teostati vaatlusuuring Taanis. Tulemustest selgus, et alaselja valu oli 42% ja valu 

kaelas/õlas 40%. Suur riski (30%) skeleti-lihas vigastustele oli tingitud käsitsi raskuste 

tõstmisest. Puidutööstuses nähti sageli töötamist asendis, kus on kael pikaaega ettepoole ja 

külgsuunaliselt painutatud. See kinnitab tõdemust, et puidutööstuse töötaja tööülesanded 

on ohtlikud seljale, kaelale ja õlavarrele. [15] 

Üksikasjalik kirjeldav uuring viidi kahes Mutare puidutööstuses läbi. Tulemustest selgus, 

et kõik töölised olid väga avatud vähemalt ühele ohule. Üle 74% töölistest kurtsid 

nahapõletust, silmade punetust, pea-, rinna- ja kurguvalu. Kolm põhilist terviseprobleemi 

olid ka seljavalud (68%), silmahaigused (49%), ninalimaskesta ärritused (46%). Lisaks 

tavalistele puidutöötlemisega seotud riskidele nagu puidutolm, müra ja kuumus, kaebasid 

töölised suurte raskuste tõstmise ja tõmbamise, kukkuvate objektide, ebamugavate asendite 

ja stressi pärast. [16] 

Kwara osariigi läbilõikeuuringust selgub, et saeveski töötajate teadmised kutsealaste 

ohtude kohta oli vähesed. Kõige rohkem levinud probleem oli stress ja väsimus, millele 

järgnes silmadeärritus. Kõige tavalisemad probleemid, mida töölised kogesid olid müra, 

kuumus, vigastused ja elektrilöögid. [17] 

Kagu-Nigeeria uuringus selgus, et isegi siis, kui töötajatel oli probleeme puidutolmust 

tingitud nina- ja kurgu limaskesta seisundiga, arvasid 33% töötajatest, et respiraator pole 

vajalik. [18] 

Põhja-Nigeerias läbiviidud uuringust tuli välja, et episoodilised terviseprobleemid olid 

hingamisraskused ja kuulmisprobleemid. Kõige suuremateks ohtudeks olid puutolm, 

müratase ja muljumisvigastused masinatelt. Töötajad kaebasid ka pidevate seljavalude üle. 

[19] 
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Saeveski töötajate hulgas viidi läbi skeleti-lihas vaevuste levimuse uuring. Käes olevas 

uuringus jaotati 78 töötajat skeleti-lihas kokkupuute järgi gruppidesse (esimene grupp ≤5, 

teine grupp 5-10, kolmas grupp ˃10 aastat). Töötajad, kelle kokkupuute aeg oli rohkem kui 

10 aastat oli ebamugavustunne erinevates kehaosades (eriti kaelas, õlas, ülaseljas, 

randmes/ käes, põlves ja pahkluus) ning nende vahel leiti oluline erinevus (p = 0,05). 60% 

tööasenditest on kõrgema riskitasemega. Kolmandal rühmal on kõrgem skeleti-lihas 

probleem, kui kahel teisel grupil. [20] 

Lõuna-Tai saeveskitöötajate seas viidi läbi uuring, mille eesmärk oli uurida müraga 

kokkupuudet ja kuulmiskahjustustega seotud probleeme. Tulemustest selgus, et 25% 

töötajatest oli saanud väljaõppe isikukaitsevahendite kasutamise kohta. Mürast põhjustatud 

kuulmiskaotuse esinemissagedus oli 22,8%. Meessoost töötajatel oli oluliselt suurem risk 

kui naissoost töötajatel. Töötajatel, kes olid vanemad kui 25 aastat, oli mürast põhjustatud 

kuulmiskaotuse risk oluliselt suurem, kui noorematel kui 25 aastastel töötajatel. [21] Samal 

aastal  tehti veel selle uuring, mille eesmärgiks oli leida müra mõju saetööstusetöötajaile. 

Tulemustest selgus, et kuulmiskahjustuste levimus oli 89,7%. Uuritavatest 9,8% esines 

tinnitust. Saeveskitöötajate hulgas pealmine tervisekahjustus on kuulmislangus ja tinnitus, 

mis on tulnud pikaajalisest ja tugevast mürast. [22]  
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2. MATERJAL JA METOODIKA 
 

2.1.  Valim 

 

Uuring viidi läbi ühes Võrumaa puidutööstusettevõttes, kus töötas 2016 aasta veebruari 

andmete põhjal 213 inimest. Antud ettevõte põhitegevuseks on männi liimpuidu tootmine. 

Toodangust läheb 80% ekspordiks. Pealmised ekspordisuunad on Põhjamaad, Kesk-

Euroopa ja Jaapan.  

Uuritavas ettevõttes töötab 213 töötajat, kellest kaasati uuringusse 140 inimest. Uuringus 

osaleb 40 inimest ning nendest 11 olid nõus mõõtmistega. Uuritava grupi moodustamise 

kriteeriumiteks oli osaleja vanus 25−65, töökoormus 40 tundi nädalas.  

Töö on kahes vahetuses. Hommikune vahetus 6.00−14.30 ja õhtune vahetus 14.30−23.00 

Hommikune vahetus sisaldab kolme pausi: 7:40 paus 15 minutit, 10:10 lõuna 30 minutit ja 

12.15 paus 15 minutit. Õhtune vahetus sisaldab ka kolme pausi: 16.10 paus 15 minutit, 

18.40 lõuna 30 minutit ja 20.45 paus 15 minutit.  

 

 

2.2.  Mõõtmismeetodid ja uuringu korraldus 

 

 

2.2.1. Mõõtmiste korraldus 

 

Kõik mõõtmised viidi läbi selleks ettevalmistatud ettevõtte ruumides. Mõõtmiste sujuvaks 

kulgemiseks oli iga töötajaga individuaalselt kokkulepitud aeg, millal mõõtmised 

toimusid.  Uuringu käigus viidi läbi lihasparameetrite mõõtmised müotonomeetriga, 

lülisamba kaelaosa liikuvuse ning randme- ja küünarliigese liikuvust mõõdeti 

goniomeetriga ning kätejõudu dünamomeetriga.  

Mõõtmised viidi läbi 30.01.2018−04.02.2018. Hommikusel vahetusel vahetuse alguses 

kell 5.30−5.50 ning vahetuse lõpus 14.30−14.50, õhtusel vahetusel 14.00−14.20 ja 

23.00−23.20 mõlemas kehapooles. Eesmärk oli välja selgitada skeleti-lihas funktsionaalse 
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seisundi muutumist tööpäeva jooksul erinevates kehapooltes. Ühe töötajamõõtmiseks 

kulus ligikaudu 15−20 minutit. 

 

 

2.2.2. Ankeetmeetod 

 

Käesolevas uuringus oli kasutatud ankeetküsimustikku, mis on koostatud CUPID (Cultural 

and Psychosocial Influences on Disability) A osa [23] ning oli kohandatud vastavalt 

uurimistöö eesmärgile ja ülesannetele. 

Küsimustikus on seitse osa: info uuritavakohta (8 küsimust), praegune töö (10), 

skeletilihasvalud ja valulikkus (32), vastaja seisukohad valu põhjustest ja vältimisest 

(3),tervisest üldiselt (5), tundmused seoses oma töö ja kolleegidega (1), tervisekäitumine ja 

tööohutus (10). Küsimusi on kokku 69. Kasutati avatud ja suletud küsimusi.  

Küsimustele ohutegurite esinemise kohta oli võimalik vastata jah/ei vastustega ning 

skeletilihasvalu ajalise kestvuse järgi: 0−päeva, 1–5 päeva, 6–30 päeva ja enam kui 30 

päeva. Töövõime hindamiseks kasutati 10−palli-skaalat, kus 1 tähistas väga halba ja 10 

väga head töövõimet.  

Keha-massi-indeksi (KMI) arvutamisel mõõdeti uuritavate mass (kg) ja kehapikkus (m) . 

Kehamassiindeks (KMI) arvutati valemiga [24]:  

𝐾𝑀𝐼 =
𝑘𝑒ℎ𝑎𝑚𝑎𝑠𝑠

𝑝𝑖𝑘𝑘𝑢𝑠 2
(𝑘𝑔 ∙ 𝑚−2)        (2.1)  

Tulemused jagati vastavatesse kategooriatesse: 18,5 kg ∙m−2– alakaal, 18,5 – 24,9 

kg ∙m−2 – normaalkaal, 25,0 – 29,9 kg ∙m−2 – ülekaal, 30,0 – 34,9 kg ∙m−2– rasvumise I 

aste, 35,0 – 39,9 kg ∙m−2– rasvumise II aste, >40 kg ∙m−2– rasvumise III aste.  

Avatud küsimused puudutasid uuritava ametinimetust, muid (lisa) töökohti, missuguse 

spordialaga uuritav tegeleb ja uuritava ettepanekud töökeskkonna parendamiseks. 

Küsimustiku lõpus oli võimalik nõustuda või mitte nõustuda mõõtmistega uuringu teises 

etapis. 

Küsitlusuuring puidutööstusetöötajate hulgas viidi läbi 2017. a. veebruarikuus. Uurija 

kooskõlastas ankeetküsimustiku sisu ja küsimused ettevõtte juhtkonnaga. Küsimustiku 

töökindluse piloteerimiseks andis uurija küsimustiku vastamiseks 140 inimesele. 
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Küsimustikud anti ettevõtte töökeskkonnaspetsialistile, kes edastas need töötajatele. 

Täidetud küsimustikud koguti suletud kasti. Vastamine oli vabatahtlik ja anonüümne. 

Vastaja nime ei küsita, küsimustikud kodeeritakse. 

Ankeetküsimustik esitati töötajatele vastamiseks ajavahemikus 06.02.2017−25.02.2017. 

Ankeedi viimases osas oli väli, kuhu sai uuringus osalemisest huvitatud töötajad lisada 

oma kontaktandmed ning ühtlasi anda oma nõusoleku skeleti-lihas parameetrite 

mõõtmisest, mälutestist, reageerimiskiirusest.  

 

 

2.2.3. Müotonomeetria 

 

Müomeetria abil on võimalik skeletilihaste funktsionaalset seisundit hinnata kolme 

parameetri näol: toonus, dekrement ja jäikus. Antud uuringus on kasutatud EMÜ 

Tehnikainstituudi müomeetrit Myoton-2, mis on välja töötatud vastava metoodikaga Tartu 

Ülikoolis. Standardse jõu ja kestvuse jõuimpulsi skeletilihastele annab löögiotsik, mis 

asetseb uurija poolt valitud punktis. Peale jõuimpulsi lõppemist jääb löökotsik kontakti 

lihasega ning võngub koos lihasmassiga, mis on võnkuma pandud, kuni võnkumine 

lõppeb. [25] 

Uurimistöö käigus mõõdeti kõikidel uuritavatel puhkeolekus nelja lihast: trapetslihas 

(musculus trapezius), sõrmede sirutaja lihas (m. extensor digitorum), pindmine 

sõrmepainutaja lihas (m. flexor digitorum superficialis) ja selgroosirgestaja lihas (m. 

erector spinae). M. trapezius, m. extensor digitorum ja m. flexor digitorum superficialis 

mõõdeti töötajal istuvas asendis ning m. erector spinae mõõtmiseks pidi uuritav minema 

massaažilauale kõhuli. Enne mõõtmist märgistati mõlema kehapoole mõõdetavad lihased  

markeriga ja seejärel teostati vahetuse alguses ja lõpus vastavad mõõtmised. Müomeetrisse 

sisestati enne uuringu läbiviimist uuritavate nimed ja mõõdetavad lihased. Igas 

mõõtepunktis teostati kolm katset, mille põhjal leiti arvesse võetav keskmine väärtus. 

Vaatluse alla võeti kõik kolm parameetrit: sagedus (Hz), dekrement ja jäikus (N/m). 

Sagedus (frequency) - iseloomustab lihase pinget. Lihase toonus on lihase lõdvas (relaxed) 

olekus omavõnkumise sagedus. Olenevalt lihasest on selle parameetri tavaliseks 

väärtuseks 11−16 Hz. Lihase pinge puhkeolekus on väike ning pingutamise ajal sagedus 

suureneb, see on normaalse lihase puhul. [25] 
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Dekrement (decrement) − iseloomustab lihase elastsust, mis võimaldab lihasel taastada 

pärast kokkutõmmet oma esialgne kuju. Selle väärtused on tavaliselt alla 1,0 − 1,2 

olenevalt lihasest. Treenitud lihase puhul dekrement lihase kokkutõmbel väheneb ehk siis 

lihase elastsus suureneb. [25] 

Jäikus (stiffness) − iseloomustab lihase omadust osutada vastupanu tema kuju muutvale 

jõule. Olenevalt lihasest on jäikuse väärtused vahemikus 150 − 300 N/m. Üle 1000 N/m 

võib jäikus tõusta lihase kontraktsioonil. [25] 

 

 

2.2.4. Lülisamba kaelaosa liikuvuse hindamine 

 

Lülisamba kaelaosa aktiivse liikuvuse hindamiseks on kasutatud goniomeetrit CROM 

(Cervical Range of Motion). Tulemused saadi kraadides (°). Uuritavatel paluti istuda 

seljatoega toolile, et hinnata lülisamba kaelaosa liikuvust. Kael ja pea pidid olema otse. 

Uuritavale asetati pähe goniomeeter. Lülisamba kaelaosa liikuvust hinnati fleksioonil, 

ekstensioonil, lateraalfleksioonil paremale ja vasakule ja rotatsioonidel paremale ja 

vasakule. Kaelaosa liikuvuse hindamisel pidi uurija jälgima, et uuritava ülejäänud keha ei 

liiguks kaasa. Esmalt asetati sagitaaltasapinnal kompass nullasendisse, ning siis pidi 

uuritav oma pead maksimaalselt ette painutama. Peale asendi muutmist pidi uuritav 

taastama algasendi ehk vaatama otse. Lülisamba kaelaosa ekstensiooni hindamiseks pidi 

uuritav sirutama oma pea kuklasse. Kaelaosa lateraalfleksiooni määramiseks pidi uuritav 

kallutama pead esmalt vasakule ja seejärel paremale nii, et õlad ei liiguks kaasa ning pea ei 

pööraks kaasa. Uuritava kaela asetati takjapaela abil magnetriba, et hinnata kaelaosa 

rotatsiooni, pea kohal olev kompass tuli nullida. Pea rotatsioon sooritati esmalt vasakule ja 

seejärel paremale, pidi jälgima, et uuritava pea ei asetseks kaldu. Kõik saadud tulemused 

fikseeriti paberile.  

 

 

2.2.5. Küünar- ja randmeliigese liikuvuse hindamine 

 

Liikuvuse analüüsimiseks hinnati küünarvarre väljapööret (supinatsiooni) ja sissepööret 

(pronatsiooni), randmeliigese painutust (fleksiooni) ja sirutust (ekstensiooni) ning 

lateraalfleksioon kodarluu suunas (radiaaldeviatsioon) ja küünarluu ehk väikse sõrme 

suunas (ulnaardeviatsioon). Mõõtmise ajal uuritavad istusid, käsi asetatud laua peale. 
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Mõõtmisi tehti nii vasakule kui ka paremale käele, mõõtmist alustati vasakust käest. Enne 

mõõtmise alustamist ja pärast igat mõõtmist oli vajalik goniomeetri näidik asetada 

nullpositsiooni. Küünarvarre supinatsiooni ajal pidi uuritav kätte võtma pastapliiatsi ja  

sooritama küünarvarre väljapöörde nii, et pöörates poleks kaasatud õlavarreluud ning nii 

ka pronatsioonil. Randmeliigese fleksiooni ja ekstensiooni sooritamiseks paigutati 

goniomeeter keha sagitaaltasapinnaga paralleelselt ning uuritaval paluti teine käsi asetada 

goniomeetri haarale, et seda kindlalt paigal hoida. Randmeliigese radiaal- ja 

ulnaardeviatsiooni mõõtmiseks paigutati goniomeeter horisontaaltasapinnaga paralleelselt 

nii, et uuritav hoidis oma teist kätt haara peal.  

 

 

2.2.6. Dünamomeetria 

 

Dünamomeetria on uurimismeetod, mis võimaldab määrata käe tahtelist isomeetrilist 

maksimaaljõudu. Käesolevas uuringus on kasutatud dünamomeetrit Lafayette Hand 

Dynamometer. Mõõtmiste ajal olid uuritavad seisvas asendis, käsi asetatud keha kõrvale 

rippuvas asendis. Mõõtmiseks paluti dünamomeetrit suruda maksimaalse jõuga. Mõõtmisi 

korrati kuuel korral – kolm korda nii vasaku kui ka parema käega. 

 

 

2.2.7. Töövõime mõõtmine 

 

Töövõime on süsteemi või selle elemendi seisund, mille puhul on ta võimeline täitma 

määratud ülesandeid. Bioloogilistel elementidel muutub töövõime pidevalt. Töövõime 

säilitatakse töötervishoiuga ja meditsiiniliste abinõudega. Töövõime määratakse viie 

parameetri abil: pulss (l/min), reageerimisaeg (s), vererõhk (mmHg), jõud kätes (N), mälu 

maht (tk). [26] 

Eelnimetatud parameetrite mõõtmiseks kasutati järgmisi mõõtevahendeid: vererõhuaparaat 

(pulss ja vererõhk), dünamomeeter (käte lihasjõud ehk haardetugevus). Mälu mõõtmiseks 

kasutati kahte erinevat numbritega lehte, kus katsealune pidi meelde jätma võimalikult 

palju numbreid 60 sekundi jooksul, numbreid oli kokku 12 ühel lehel. Reageerimisaja 

mõõtmiseks kasutati Androidi applikatsiooni GreenButton ehk roheline nupp, kus rohelise 

tule süttimisel tuleb vajutada sellele. 
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Töövõime väljaselgitamiseks arvutatakse samanimeliste parameetrite keskmiste väärtuste 

muutus protsentides, võrreldes tööaja alguse tasemega. Tööaja algust võetakse 100-ks 

protsendiks. Töövõime vastaval kellaajal määratakse viie parameetri aritmeetilise 

keskmisena valemiga 2.2 [26] 

Ri = 0,2   100 +  100 −
m1i

m1
100  +  100 +  100 −

m2i

m2
100  

+  100 +  100 −
m3i

m3
100  +

m4i

m4
100 +

m5i

m5
100  

kus m1i , m2i , m3i , m4i , m5i - vastavalt keskmine südame löökide sagedus (l/min), 

reageerimisaeg (s), vererõhk (mmHg), käte haardetugevus (N) ja mälu maht (tk) määratuna 

i-ndal mõõtmisel;  

m1, m2 , m3, m4 , m5 – samad parameetrid mõõdetuna tööpäeva algul.  

Saadud tulemused kirjutatakse tabelisse 3. 

 

Tabel 3. Töövõime (%) ja selle parameetrite muutus vahetuse jooksul [26] 

Mõõtmise 

aeg 

Pulss 
Reageerimise 

aeg 

Süstoolne 

vererõhk 

Käte 

haardetugevu

s 

Mälumah

t 
Töövõime 

l/min % s % mmHg % N % Tk % % 

            

 

Tabelisse märgitakse mõõtmise aja kohale, kas tegemist on enne või peale tööd 

mõõtmisega ning kas õhtuse või hommikuse vahetuse töötajatega. Kasutatakse lühendeid 

HVE ehk hommikune vahetus enne tööd, HVP ehk hommikune vahetus peale tööd, ÕVE 

ehk õhtune vahetus enne tööd ja ÕVP ehk õhtune vahetus peale tööd. 

 

 

2.2.8. Töökoha, tööasendite ja sundliigutuste ergonoomikaline hindamine 

 

Aja jooksul võivad viia tervisekahjustuseni sama tüüpi liigutuste kordumine ning 

üleväsimust põhjustavad sundasendid ja –liigutused [27]. 

Sundasendiks loetakse asendit, kus töötaja peab olema ühes asendis (istuv, seisev) või 

tegema tööd füsioloogiliselt ebamugavas asendis ning lihaste pudeva pinge all [10]. Kui 

töötaja teeb tööprotsessi käigus pidevalt sarnaseid liigutusi selgroo või käte-õlavöötme 

piirkonnas, siis on tegemist sundliigutustega [28].  

(2.2) 
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Töökohtade ergonoomikalisi mõõtmisi teostati komponenditehases. Mõõdeti töötajate 

sundasenditest ja –liigutustest tulenevat ülajäseme riski (RULA, Rapid Upper Limb 

Assessment) [29]. Videofilm salvestati uurija telefoniga ja tulemused analüüsiti arvutis. 

Videofilmis on töötsükkel, millest valiti välja sobiv tööasend ülajäsemete riski kiireks 

hindamiseks RULA meetodil. Analüüsimise käigus anti asendile riskitase, mis määras ära, 

kui ohtlik või ohutu see on skeleti-lihaskonnale teatud kehapiirkonnas − kaelas, õlgades, 

ülakehas, üla- ja alajäsemetes. Tööleht on jagatud A- ja B-pooleks. A-poolel on käe- ja 

randme asendiriski analüüs ning B-poolel pea-, keha ja jalgade asendi analüüs (joonis 3). 

Lõpus arvutatakse lõplik riskiskoor. [30]  

 

 

Joonis 3. Ülajäseme kiire hindamise meetodi (RULA) hindamisleht [31] 

 

Puidutööstuses hinnati kolmel töötajal hindamislehe alusel ülajäseme asendiriski. 

Hindamislehel on antud RULA skoori alusel ülajäseme asendi riski tasemed, kus 

lõppskoor [30, 31]:  

1) 1−2 on ebaoluline risk ehk aktsepteeritav, pole vaja rakendada meetmeid;  

2) 3−4 madal risk ehk vajab täiendavat uurimist ning muutus võib olla vajalik;  

3) 5−6 keskmine risk ehk vajab täiendavat uurimist ja võimalikud muutused 

soovitatavad;   

4) 7 suur risk ja kohesed muutused on vajalikud.  
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Kasutusel olev meetod on eelistatud tema lihtsa ja loogilise ülesehituse ning mugava 

kasutuse tõttu.  

 

 

2.2.9. Töökeskkonna mõõtmised 

 

Töökeskkonna plaan on esitatud lisas B. Mikrokliima, valgustatuse ning müra mõõtmisi 

tehti üheteistkümnes punktis. Mikrokliimat mõõdeti 0,1 m ja 1,5 m kõrguselt, valgustatust 

mõõdeti töötaja töökohalt ja 5 punktis ning müra mõõdeti 1,5 m kõrguselt. Mikrokliimat 

mõõdeti igal kõrgusel 3 minuti jooksul, müra mõõdeti 5 minuti jooksul ja valgustatust 5 

minuti jooksul. 

Mikrokliima ehk õhutemperatuuri (°C), õhu liikumise kiiruse (m/s) ja õhuniiskuse (%) 

mõõtmisi teostati talvel ning kontrolliti vastavust piirnormidele. Tööandja jaoks on 

töökoha sisekliima sobivuse hindamisel heaks abivahendiks standard EVS 916:2012 (Eesti 

rahvuslik lisa standardile EVS-EN 15251:2007). 

 

Tabel 4. Miinimumnõuded töökeskkonna sisekliimale raske füüsilise töö puhul [11] 

Soovituslikud 

sisekliima 

näitajad 

Optimaalne 

temperatuur 

(°C) 

Lubatud 

temperatuur 

(°C) 

Optimaalne 

õhuniiskus (%) 

Optimaalne õhu 

liikumise kiirus 

(m/s) 

Soe aastaaeg 18−20  15−22  40−60 mitte üle 0,4  

Külm aastaaeg 15−18 13−19 40−60 mitte üle 0,3 

 

Tulemuste hindamisel kasutati antud tabelist külma aastaaja õhutemperatuuri, õhuniiskuse 

ja õhu liikumise kiiruse miinimumnõudeid. 

Veel mõõdeti töökoha valgustatust ja tööruumide mürataset saekaatris erinevate 

tööprotsesside puhul. Tulemusi võrreldi piirnormidega. Standard EVS-EN 12464−1:2011 

„Valgus ja valgustus. Töökohavalgustus” näeb ette miinimumnõuded valgustusele 

tegevuste ja tööpiirkondade kaupa (tabel 5). Pinnale langeva valgusvoo ja selle pindala 

suhet näitab valgustihedus (Em), mida väljendatakse luksides (lx). 

 

Tabel 5. Miinimumnõuded töökoha valgustatusele [11] 

Tegevus/piirkond Valgustihedus Em (lx) 

Höövelpingitööd, liimimine, kokkupanekutöö 300 

Lihvimine, värvimine 750 

Tööd puidutöötlusseadmetel (treimine, lõikamine, saagimine,  jms) 500 

Spooni valik 750 

Kvaliteedikontroll, ülevaatus 1000 
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Õigusaktidega on kehtestatud mürataseme päevane piirnorm (8-tunnise tööpäeva korral ei 

tohi ületada) 85 dB(A) ja impulssmüra piirnorm 137 dB(C) [12].  

 

 

2.2.10. Andmete statistiline analüüs 

 

Küsimustiku vastused trükkis uurija isiklikult andmetöötlusprogrammi MS Excel 2007. 

Tulemuste analüüsimiseks kasutati andmetöötlusprogrammi SPSS.24.0 (Statistical 

Package of Social Sciences). Uuritavate kirjeldavad karakteristikud esitati keskväärtuse ± 

standardhälbe (SD) kujul ning üldsagedustabelitena (%). Sisekliima, valgustatuse ning 

müra tulemuste arvutamiseks kasutati MS Excel 2007 programmi, kus mõõdetud väärtuste 

puhul esitati protsendid, aritmeetiline keskmine ja aritmeetilise keskmise standardhälve 

(±SD). Skeletilihaste funktsionaalse seisundi hindamise tulemuste võrdlusel (hommikul ja 

õhtul, paremas ja vasakus kehapooles) kasuti paaris-t-testi (Paired T–test). Gruppide 

erinevusi hinnati hii-ruut–testiga. Seoste analüüsimisel kasuti Spearmanni 

korrelatsioonanalüüsi. Tulemuste statistilise tõenäosuse hindamisel kasutati p ˂ 0,05. 
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3. TULEMUSED 

 

3.1.  Uuritavate üldandmed 

 

Küsimustiku täitsid kokku 40 töötajat 140-st, sellest tulenevalt oli vastamisemäär oli 

29,0%. Meessoost uuritavad moodustasid 72,5% (n=29) ja naissoost uuritavad 27,5% 

(n=11) vastanutest. Uuritavate keskmine vanus oli 43,2±11,2 aastat. Vanuse järgi olid 

jaotatud uuritavad kolme gruppi. Esimesse vanusegruppi kuulus 45% (26−40a), teise 

kuulus 20,0%  (41−50 a.) ja kolmandasse kuulus 35,0% (51–64) vastanutest. Uuritavate 

keskmine pikkus on 175,1±7,8 cm ning keskmine kaal oli 84,4±13,7 kg. Keha-massi-

indeksi järgi liigitusid 30,0% normaalkaalu kategooriasse (KMI 18,5–24,9 kg ∙m−2), 

42,5% olid ülekaalus (KMI 25,0–29,9 kg ∙m−2) ning 27,5% vastanutest liigitusid 

rasvunute kategooriasse (KMI ≥ 30,0 kg ∙m−2). Vastanutest on kunagi regulaarselt 

suitsetanud 45,0% ja nendest 10,0% suitsetab praegugi regulaarselt. Pooled vastajatest 

(50,0%) olid valitud ametikohas töötanud üle viie aasta, 1–5 aastase staažiga oli 42,5% ja 

vähem kui ühe aastase staažiga oli ettevõttes töötanud 7,5% valimist. Töötajatest 57,5% 

tegeleb spordiga/tervisespordiga. Nädalas tegelevad regulaarselt spordiga 1−2 tundi 

17,5%, üle 4 tunni ja 3−4 tundi 10,0% ja 1−2 tundi tegeleb (5,0%) töötajatest. 70,0% 

töötajatest käib regulaarselt tervisekontrollis, 30,0% mitte. Töötajatest 87,5% kasutab 

isikukaitsevahendeid, kõige rohkem kasutatakse kõrvaklappe ja turvajalanõusid. 

 

 

3.2.  Ankeetküsitluse tulemused 

 

Uuritavatelt küsiti, mida hõlmab tavaline tööpäev. Nendest 72,5% vastas, et korduvaid 

randme või sõrmede liigutusi on kokku üle nelja tunni. Veel vastati 72,5%, et korduvat 

küünarliigese painutamist ja sirutamist on kokku üle ühe tunni. Liikumine trepil üles või 

alla (rohkem kui 30 trepiastet päevas) liiguvad 70,0% töötajatest. Töötajatest 52,5% 

vastasid, et töötavad pinge all, selleks et lõpetada ülesanded kindlaks ajaks. Vastanutest 

40,0% tõstavad käsitsi 25-kilost või suuremat raskust. Töötajatest 30,0% vastas, et neile 

tasutakse vastavalt sellele, kui palju tööülesandeid nad tegid päevas või kui palju tooteid 
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päevas nende üksus valmistas. Kokku üle ühe tunni töötajatest põlvitavad või kükitavad 

27,5% töötajatest. Veel vastati 27,5%, et neid premeeritakse, kui nad teevad või lõpetavad 

päevas rohkem tööülesandeid, kui töökohustus seda ette näeb. Üle nelja tunni kasutab 

20,0% töötajatest arvuti klaviatuuri või kirjutusmasinat. Töötamine asendis, kus käed on 

õlgadest kõrgemal kokku üle ühe tunni vastas 17,5% jaatavalt.  

Töötajatest 77,0% on rahul oma tööga, 12,5% on rahulolematud ja 10,0% on väga rahul.  

 

 

3.3.  Skeleti-lihas valude esinemine 

 

Uuritavatel hinnati skeleti-lihas valusid kuues keha piirkonnas: alaselg, kael, õlad, 

küünarliigesed, käed ja randmed ning põlved. Küsimustik võimaldas hinnata skeleti-lihas 

valude esinemist viimasel kaheteistkümnel kuul ja viimasel kuul enne küsitluse 

läbiviimist. Uuritavate  skeleti-lihasvalude esinemissagedus kehapiirkondades viimase 

aasta ja viimasel kuul nii naistel kui ka meestel on toodud joonisel 4. 

 

 

Joonis 4. Puidutööstuse töötajate valude esinemissagedus kehapiirkondades viimasel 

aastal ja kuul (%, vastajate osakaal) 

 

Joonis 4 tulemustest selgub, et skeletilihasvalude levimus on naistel suurem, kui meestel. 

Kõige suurem sooline erinevus on kaelavalu esinemises, viimasel 12 kuul kaelavalu 

esinemissagedus naistel on 72,7% ja meestel 20,7% ning viimasel kuul on naistel 54,5% ja 
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meestel 17,2%. Naistel esines valu kõige rohkem kaelas nii viimasel 12 kuul (72,7%) kui 

ka viimasel kuul (54,5%) ja meestel esines viimasel 12 kuul alaseljas (41,4%) ning 

viimasel kuul randmes ja käelabas (24,1%). Kõige vähem esineb valu küünarliigeses, 

viimasel 12 kuul naistel 27,3%  ja meestel 20,7%, veel sama protsendiga esineb valu 

meestel kaelas ning viimasel kuul on küünarliigesevalu naistel 18,2% ja meestel 10,3%.  

Tabelis 6 on toodud valu esinemissagedus erinevates kehapiirkondades sõltuvalt 

kehapoolest viimasel 12 kuul nii naistel, kui ka meestel. 

 

Tabel 6. Valu esinemissagedus kehapiirkondades sõltuvalt kehapoolest viimasel 12 kuul 

(%, vastajate osakaal) 

Valu- 

Piirkond 

Valu esinemine Parem Vasak Mõlemas 

naine mees naine mees naine mees naine Mees 

Alaselg 54,5 41,4 - - - - - - 
Kael 72,7 20,7 - - - - - - 
Õlg 45,5 27,6 36,4 0 9,1 6,9 0 20,7 

Küünarliiges 27,3 20,7 0 3,4 9,1 10,3 18,2 6,9 

Ranne ja 

käelaba 
36,4 34,6 0 3,4 0 13,8 36,4 17,2 

Põlv 36,4 24,1 0 3,4 9,1 0 27,3 20,7 

 

Tabelist 6 on näha, et  naistöötajatel esines valusid enam kaelas (72,7%), alaseljas (54,5%) 

ja õlgades (45,5%). Meestöötajatel aga esines skeleti-lihasvalusid vähem – alaseljas 

(41,4%) ja randmes ja käelabas (34,6%). Paremas kehapooles on naistel valu ainult õlas 

(36,4%), meestel on võrdselt küünarliigeses, randmes ja käelabas ning põlves (3,4%). 

Vasakul kehapooles on naistel võrdselt valu õlas, küünarliigeses ja põlves (9,1%), meestel 

on õlas (6,9%), küünarliigeses (10,3%) ning randmes ja käelabas (13,8%). Nii meestel kui 

ka naistel on kõige rohkem valusid mõlemas kehapooles. Naistel on enam valusid randme- 

ja käelaba piirkonnas 36,4%, põlvedes 27,3% ja küünarliigestes 18,2%. Meestel on enam 

valusid õlgades ja põlvedes 20,7%, randme- ja käelaba piirkonnas 17,2% ning 

küünarliigestes 6,9%. 

Tabelis 7 on toodud puidutööstuse töötajate skeleti-lihasvalude esinemisssagedus 

erinevates kehapiirkondades sõltuvalt kehapoolest viimasel kuul nii naistel, kui ka meestel. 
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Tabel 7. Valu esinemissagedus kehapiirkondades sõltuvalt kehapoolest viimasel kuul (%, vastajate 

osakaal) 

Valu- 

Piirkond 

Valu esinemine Parem Vasak Mõlemas 

naine mees naine mees naine mees naine mees 

Alaselg 45,5 20,7 - - - - - - 

Kael 54,5 17,2 - - - - - - 

Õlg 36,4 20,7 27,3 0 9,1 6,9 0 13,8 

Küünarliiges 18,2 10,3 0 0 9,1 3,4 9,1 6,9 

Ranne ja 

käelaba 
36,4 24,1 0 0 0 10,3 36,4 13,8 

Põlv 36,4 20,6 0 3,4 9,1 0 27,3 17,2 

 

Tabelist 7 on näha, et analoogselt valude esinemisega viimasel 12 kuul on kõige suurem 

sooline erinevus kaela- ja  alaseljavalu esinemissageduses.  Üle kolmandiku naistest 

hindab sagedamini ka valude esinemist õlgade, randme ja käelaba ning põlvede piirkonnas. 

Üle viiendiku naistest täheldas valu paremas õlas ning 3,4% meestest paremas põlves. 

Kümnendikul naistest esineb valu vasakus õlas, küünarliigeses ja põlves ning samavõrd 

hulgas meestest randmes ja käelabas. Sagedamini esines mõlemapoolset valu randme ja 

käelaba piirkonnas ning meestel põlvedes.   

Tabelis 8 on toodud puidutööstuse töötajate skeleti-lihasvalude kestus ning töölt puudutud 

päevade arv viimasel aastal. 

 

Tabel 8. Valude kestus ning töölt puudutud päevade arv viimasel aastal (%, vastajate 

osakaal) 

Valupiirkond 

Valude kestus Töölt puudumise kestus 

1–6 

päeva 

1–4 

nädalat 

1–12 

kuud 
0− 

päeva 

1–5 

päeva 

6–30 

päeva 

˃30 

päeva 

Alaselgvalu 33,3 55,6 11,1 66,7 16,7 16,7 - 

Kaelavalu 42,9 35,7 21,4 85,7 7,1 7,1 - 

Õlavalu 38,5 30,8 30,8 92,3 7,7 - - 

Küünarliigesevalu 33,3 11,1 55,6 88,9 - 11,1 - 

Randme-/ käelabavalu 21,4 50,0 28,6 85,7 - 14,3 - 

Põlvevalu 18,2 18,2 63,6 81,8 9,1 9,1 - 

 

Tabelist 8 on näha, et ükski töötaja pole puudunud rohkem kui 30 päeva töölt. Kõige 

rohkem on puidutööstuse töötajad töölt puudunud alaseljavalu tõttu, 16,7% on puudunud 

1–5 päeva ja 16,7% on puudunud 6–30 päeva. Kõige vähem on puudunud õlavalu tõttu ja 

puudutud on 1–5 päeva (7,7%). Kõige rohkem vastajates (63,6%) on raporteerinud 

põlvevalu kestusega 1-12 kuul ja sellele järgneb küünarliigesevalu (55,6%), kõige vähem 
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selle aja jooksul on mainitud alaseljavalu (11,1%). Kõige lühema aja jooksul (1–6 päeva) 

on kõige vähem kestnud põlvevalu (18,2%) ja randme-/ käelabavalu (21,4%) ning kõige 

rohkem on kestnud kaelavalu (42,9%) ja õlavalu (38,5%) 

Joonisel 5 on toodud puidutööstuse töötajate hinnang terviseprobleemide häirivusele, mis 

on uuritavatele probleeme tekitanud viimase nädala jooksul. 

 

Joonis 5. Töötajate hinnang terviseprobleemidele viimasel nädalal (%, vastajate osakaal). 

  

Üle 60,0% töötajatest vastas, et viimasel nädalal pole neil terviseprobleeme olnud. Veidi 

on esinenud kõiki terviseprobleeme, kõige rohkem (30,0%) on olnud töötajatel iiveldust 

või maohäireid. Keskmiselt on sümptomitest kõige rohkem (15,0%) esinenud lihasnõrkust. 

Üsna palju esineb (2,5-10,0%) puidutööstuse töötajate hulgas kõiki sümptomeid, 

väljaarvatud valud südames ja rindkeres. Töötajad vastasid, et tohutult on kuuma- ja 

külmahoogusid (5,0%), lihasnõrkus (2,5%) ja tuimus või torked kehaosades (2,5%).   

Joonisel 6. on toodud puidutööstuse töötajate läbipõlemisnäitajate (EKs,t; DPs.t¸PEs.t) 

tasemete võrdlus. 
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Joonis 6. Vastajate osakaal (%)  läbipõlemisnäitajate taseme alusel 

 

Kõikide hulgas on hinnatud kõige rohkem läbipõlemisnäitajate keskmist taset, ja vähem 

madalat ja kõrget taset, väljaarvatud DP häirivustugevuses. Kõige suurema protsendiga 

(üle 90,0%) on hinnatud DPt madalaks. Depersonalisatsiooni häirivustugevuses puudub 

keskmine tulemus. Emotsionaalse kurnatuse esinemissageduses on madala tasemega 

töötajate osakaal suurem, kui kõrge tasemega vastajate osakaal. Professionaalse 

efektiivsuse suhtes on PEs ja PEt kõrgeks hinnatud töötajate osakaal veidi suurem kui PE 

madalaks hinnatud vastajate osakaal. 

Korrelatsioonanalüüs näitas, et mida tugevam on EK, seda enam seostab vastaja 

alaseljavalu tööga (p = 0,015). Alaseljavalu viimasel kuul on pikemate haiguspäevadega 

siis, kui on tugevam EK (p = 0,037). Kaelavalu viimasel 12 kuul põhjustab pikemalt töölt 

puudumist (>30 päeva),  kui esineb sagedamini EK (p = 0,050). Kui EK ja DP esineb 

sagedamini, siis kaelavalu on rohkem probleemiks eesoleval 12 kuul (p = 0,048 ja p =  

0,028). Kui DP on tugevam, siis kaelavalu on rohkem probleemiks eesoleval 12 kuul (p = 

0,003). Kui PE hinnatakse sagedamini kõrgeks, siis on küünarvarrelihaste valu 12 kuul 

pikema perioodiga (p = 0,440). Kui PE hinnatakse sagedamini kõrgeks, siis 

küünarvarrelihaste valu 12 kuul takistab pikemal ajal tööle minemast (>30 päeva) (p = 

0,011). Kui sagedamini tunnetatakse kõrget PE-d, siis muutub küünarlihasvalu vähem 

probleemseks eesoleval 12 kuul (p = 0,051). Professionaalse efektiivsuse kõrgema 

hinnangu puhul puudutakse randmevalu tõttu pikemalt töölt (p = 0,014). Mida sagedamini 

esineb DP ilminguid, seda vähem seostab randmevalu 12 kuul tööga (p = 0,047). Mida 
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sagedamini esineb EK, seda vähem seostab põlvevalu 12 kuul tööga (p = 0,040). Mida 

tugevamini tunnetab töötaja kõrget PE taset, seda sagedamini puudutakse põlvevalu tõttu 

1−2 nädalat (p = 0,027). 

 

 

3.4.  Skeleti-lihasparameetrid enne ja peale tööd 

 

3.4.1. Dekrement 

 

Joonisel 7 on esitatud kõigi mõõdetud lihaste (trapetslihas (M. trapezius), sõrmede sirutaja 

lihas (M. extensor digitorum), pindmine sõrmepainutaja lihas (M. flexor digitorum 

superficialis) ja selgroosirgestaja lihas (M. erector spinae)) dekremendi näitajate 

keskmised ja standardhälbed. Võrreldud on mõlemat kehapoolt, vahetuse algust ja lõppu 

ning erinevusi hommikuse ja õhtuse vahetuse töötajate tulemustes.  

 

 

Joonis 7. Puidutööstuse töötajate lihasdekremendi keskmised näitajad (±SD) mõlemas 

kehapooles vahetuse alguses ja lõpus ning hommikusel ja õhtusel vahetusel (* p ˂ 0,05) 

 

Normaalse lihase dekremendi keskmised väärtused peaksid jääma vahemikku 1,0–1,2 [25]. 

Kõik mõõdetud lihaste dekremendid olid soovituslikust normväärtusest kõrgemad, peale 

M. tapezius hommikuse vahetuse vahetuse alguses vasakus ja vahetuse lõpus paremas 

kehapooles.  Kõige rohkem oli üle soovitusliku normi M. erector spinae lihasdekrement 

õhtuses vahetuses. Oluline erinevus esines vasaku kehapoole M. ectensor digitorum lihase 

dekremendis hommikuse ja õhtuse vahetuse vahel (p = 0,022). Oluline erinevus täheldati 
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ka sama lihase dekremendi väärtuses vahetuse lõpus vasakus kehapooles (p = 0,022). Veel 

on näha olulist erinevust M. erector spinae lihasel hommikuse ja õhtuse vahetuse vahel 

paremas kehapooles (p = 0,018). Samal lihasel on oluline erinevus ka vahetuse lõpus 

paremas kehapooles (p = 0,040). Nimetatud erinevused näitasid dekremendi suurenemist 

õhtuses vahetuses, võrreldes hommikusega ning töövahetuse lõpus, võrreldes vahetuse 

algusega. Tulemustest selgub, et dekremendi oluline suurenemine M. ectensor digitorum’i 

ja M. erector spinae lihases viitab skeleti-lihaskonna funktsionaalse seisundi 

halvenemisele eriti õhtuses vahetuses. 

 

 

3.4.2. Lihastoonus 

 

Joonisel 8 on esitatud kõigi mõõdetud lihaste (trapetslihas (M. trapezius), sõrmede sirutaja 

lihas (M. extensor digitorum), pindmine sõrmepainutaja lihas (M. flexor digitorum 

superficialis) ja selgroosirgestaja lihas (M. erector spinae)) toonuse näitajate keskmised ja 

standardhälbed. Võrreldud on mõlemat kehapoolt, vahetuse algust ja lõppu ning erinevust 

hommikuse ja õhtuse vahetuse töötajate tulemusi vahel.  

 

Joonis 8. Puidutööstuse töötajate lihase võnkesageduse keskmised näitajad (±SD)  mõlemas 

kehapooles vahetuse alguses ja lõpus ning hommikusel ja õhtusel vahetusel (* p = 0,043) 

 

Oluline erinevus on M. flexor digitorum lihasel vahetuse lõpus paremas kehapooles 

hommikuse ja õhtuse vahetuse vahel (p = 0,043). Lihastoonuse keskmiseks väärtuseks on 

tavaliselt 11–16 Hz [25]. Tendentsi lihastoonuse suurenemisele üle soovitusliku normi on 
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märgata M. erector spinae parameetrites hommikusel vahetusel vahetuse lõpus mõlemas 

kehapooles ning õhtusel vahetusel nii selle alguses kui ka lõpus mõlemas kehapooles.  

 

 

3.4.3. Lihasjäikus 

 

Joonisel 9 on esitatud kõigi mõõdetud lihaste (trapetslihas (M. trapezius), sõrmede sirutaja 

lihas (M. extensor digitorum), pindmine sõrmepainutaja lihas (M. flexor digitorum 

superficialis) ja selgroosirgestaja lihas (M. erector spinae)) lihasjäikuse näitajate 

keskmised ja standardhälbed. Võrreldud on mõlemat kehapoolt, vahetuse algust ja lõppu 

ning erinevust hommikuse ja õhtuse vahetuse töötajate tulemuste vahel.  

 

Joonis 9. Puidutööstuse töötajate lihasjäikuse keskmised näitajad (±SD) mõlemas 

kehapooles vahetuse alguses ja lõpus ning hommikusel ja õhtusel vahetusel 

 

Lihasjäikuse parameetri väärtuseks on tavaliselt 150–300 N/m [25]. Jooniselt 9 on näha, et 

mõõdetud lihasparameetrites olulisi erinevusi ei esinenud. Märgata on lihasjäikuse 

suurenemise tendentsi üle soovitusliku väärtuse M. erector spinae parameetrites õhtuses 

vahetuses, välja arvatud vahetuse alguses vasakus kehapooles. Tentents kõige suuremale 

erinevusele hommikuse ja õhtuse vahetuse vahel esineb M. trapezius lihasel vahetuse 

lõpus vasakus kehapooles  (32 N/m). Kõige väiksem erinevus on samal lihasel vahetuse 

alguses paremas kehapooles (14 N/m). Tulemustest selgub, et lihasjäikuse suurenemise 

tendents õhtuses vahetuses viitab skeleti-lihaskonna funktsionaalse seisundi halvenemisele 

sundasendite ja -liigutuste tõttu. 
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3.5.  Lülisamba kaelaosa liikuvusulatus 

 

Lülisamba kaelaosa liikuvusulatust määrati CROM (Cervical Range of Motion) 

goniomeetriga, mõõtmised viidi läbi vahetuse alguses ja lõpus ning hommikuse kui ka 

õhtuse vahetuse töötajatel. Enne mõõtmisi soojendusharjutusi ei tehtud. Liikuvust hinnati 

kuuel suunal: flekstioon ehk painutamine, ekstensioon ehk sirutamine, lateraalflektsioon 

(külgsuunaline painutamine) ning rotatsioon vasakule ja paremale.  

Hinnates NASA (National aeronautics and space administration) andmeid, oli näha, et 

naiste populatsioonis 5−95 protsendil oli lülisamba kaelaosa fleksiooni väärtus vahemikus 

46,0°−84,4°, ekstensioonil 64,9°−103,9°, lateraalflektsioonil vasakule 29,1°−77,2° ning 

paremale 37,0°−63,2° ja rotatsioonil vasakule 72,2°−109,0° ning paremale 74,9°−108,8° 

[20].  

Joonisel 10 on esitatud mõõtmistulemused puidutööstuse töötajate kaela liikuvusulatuse 

kohta. 

 

Joonis 10. Kaela liikuvuse mõõtetulemuste keskmised näitajad (±SD) puidutööstuse 

töötajatel 

 

Jooniselt tuleb välja, et õhtuse vahetusel on kaela liikuvus parem kui hommikusel 

vahetusel. Hommikusel vahetusel on paremad tulemused ainult ekstensioonil vahetuse 

lõpus, rotatsioonil vasakule vahetuse alguses ja rotatsioonil paremale vahetuse alguses. 
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Õhtuse vahetuse tulemustest selgub, et oluline erinevus (p = 0,0276) on ainult 

ekstensioonil vahetuse alguses ja lõpus. 

Võrreldes saadud tulemusi NASA populatsiooni keskmise väärtuse piiridega jäid 

tulemused madalamaks kaela ekstensoonil ja rotatsioonil paremale. Kaela rotatsioonil 

vasakule on tulemused populatsiooni normipiirides ainult õhtusel vahetusel vahetuse 

lõpus.  

 

 

3.6.  Randme- ja küünarliigese liikuvusulatus 

 

Randme- ning küünarliigese liikuvusulatuse määramiseks kasutati Lafayette goniomeetrit 

ning mõõdeti randmeliigese painutus, sirutust, radiaal- ja ulnaardeviatsioon ning 

küünarvarre välja- ja sissepöörde ulatust. Mõõtmised viidi läbi nii vasakul kui ka paremal 

käel vahetuse alguses ja lõpus ning hommikuse ja õhtuse vahetuse töötajate seas. 

Hinnates NASA (National aeronautics and space administration) populatsiooni 5–95 

protsendiili väärtusi, jäi küünar- ja randmeliikuvuse näit supinatsioonil 90,4˚–139,5˚, 

pronatsioonil 82,3˚–118,9˚, randmeliigese fleksioonil 68,3˚–98,1˚, ekstensioonil 42,3˚–

74,7˚, radiaaldeviatsioonil 16,1˚–36,1˚ ning ulnaardeviatsioonil 21,5˚– 43,0˚ vahemikku 

[20]. 

Puidutööstuse töötajate randme- ja küünarliigese liikuvusulatuse tulemused hommikuse ja 

õhtuse vahetuse ning vahetuse alguses ja lõpus on toodud joonisel 11. 



35 

  

 

Joonis 11. Randme- ja küünarliigese liikuvusulatuse keskmiste näitajate (±SD)  tulemused 

hommikuses ja õhtuses vahetuses ning vahetuse alguses ja lõpus (** p = 0,002) 

 

Jooniselt 11 on näha, et õhtuse vahetuse töötajatel on randme- ja küünarliigese 

liikuvusulatuses oluline erinevus parema ja vasaku käe vahel (p = 0,002), kusjuures 

vasakul käel on liikuvusulatus oluliselt suurem. Võrreldes saadud tulemusi NASA 

populatsiooni keskmise väärtuse piiridega on näha tendentsi, et supinatsioon ja pronatsioon 

mõlemal vahetusel jääb uuritavatel madalamaks. Nii hommikuse kui õhtuse vahetuse 

töötajatel jäävad kõik flektsiooni tulemused normpiiridesse. Vasaku käe ekstensioonil  on 

näitajad piirnormidest veidi üle nii hommikusel kui ka õhtusel vahetusel vahetuse lõpus. 

Vasaku käe radiaaldeviatsioon on üle populatsiooni normipiiri õhtuse vahetuse alguses. 

 

 

3.7.  Käe dünamomeetria 

 

Uuritavatel mõõdeti dünamomeetriga parema ja vasaku käe maksimaalset jõudu käehaarde 

kokkupigistamisel nii hommikuse kui ka õhtuse vahetuse töötajatel vahetuse alguses ja 

lõpus. Käe isomeetrilise jõu määramiseks kasutati  Lafayette Hand Dynamometer seadet. 

Tulemused on joonisel 12. 
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Joonis 12. Puidutööstusetöötajate käte lihasjõu (N) tulemuste  võrdlus mõlemas 

kehapooles hommikuse ja õhtusel vahetuse töötajatel vahetuse alguses ja lõpus  

 

Hommikuse vahetuse töötajatel on käte haardetugevuse tulemused mõnevõrra kõrgemad 

kui õhtuse vahetuse töötajatel. Hommikuse vahetuse töötajatel esineb tendents käte haarde 

tugevuse suurenemisele mõlemas käes vahetuse lõpus (paremas käes 2,8 N ja vasakus käes 

2,2 N). Õhtusel vahetusel pole märgatavat erinevust näha, aga mõlema käe tulemused veidi 

vähenevad. Kätejõud näitab hommikuse ja õhtuse vahetuse vahel oluliselt ei erine. 

 

 

3.8.  Töövõime  

  

Töövõimet hinnati puidutööstuse töötajatel hommikuses (n=4) ja õhtuses vahetuses (n=7), 

et võrrelda tulemuste erinevusi vahetuse alguses ja lõpus. Tabelis 9 on toodud mõlema 

vahetuse tulemused. 

 

Tabel 9. Töövõime tulemused hommikusel ja õhtusel vahetusel ning enne ja peale tööd 

Mõõtmise 

aeg 

Pulss 
Reageerimise 

aeg 

Süstoolne 

vererõhk 

Käte 

haardetugevus 
Mälumaht Töövõime 

l/min % s % mmHg % N % tk % % 

Mõõdetav I 

HVE 63 100 0,6 100 160 100 65,1 100 6 100 100 

HVP 61 97 0,5 83 175 109 70,6 108 8 133 110 

Mõõdetav II 

HVE 77 100 0,4 100 99 100 33,7 100 5 100 100 

HVP 80 103 0,7 175 123 124 36 106 5 100 79 

Mõõdetav III 
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HVE 66 100 0,7 100 135 100 33,3 100 6 100 100 

HVP 89 134 0,6 85 129 95 33,3 100 6 100 96 

Mõõdetav IV 

HVE 79 100 0,6 100 143 100 25,2 100 7 100 100 

HVP 77 97 0,6 100 163 114 26,5 105 9 128 105 

Mõõdetav V 

ÕVE 88 100 0,6 100 150 100 39,5  100 11 100 100 

ÕVP 77 88 0,5 83 189 126 34,7 88 6 55 89 

Mõõdetav VI 

ÕVE 84 100 0,7 100 147 100 43,8 100 6 100 100 

ÕVP 92 110 0,5 71 159 108 47,5 108 6 100 104 

Mõõdetav VII 

ÕVE 73 100 0,5 100 160 100 24,0 100 5 100 100 

ÕVP 75 103 0,5 100 112 70 24,2 101 11 220 130 

Mõõdetav VIII 

ÕVE 77 100 0,8 100 130 100 35,0 100 6 100 100 

ÕVP 72 94 0,5 63 117 90 33,8 97 6 100 110 

Mõõdetav IX 

ÕVE 67 100 0,5 100 151 100 25,0 100 9 100 100 

ÕVP 66 99 0,5 100 146 97 23,3 93 8 89 97 

Mõõdetav X 

ÕVE 67 100 0,5 100 144 100 24,0 100 6 100 100 

ÕVP 75 112 0,5 100 130 90 23,8 99 9 150 109 

Mõõdetav XI 

ÕVE 70 100 0,7 100 138 100 35,5 100 2 100 100 

ÕVP 69 99 0,5 71 139 101 35,7 101 0 0 86 

HVE − hommikune vahetus enne tööd; HVP − hommikune vahetus peale tööd; ÕVE − õhtune vahetus enne 

tööd; ÕVP − õhtune vahetus peale tööd. 

 

Hommikuse vahetuse tulemustest selgub, et pooltel uuritavatel langeb töövõime tööpäeva 

lõpuks ja pooltel tõuseb. Õhtuse vahetuse mõõtmistulemustest selgub, et neljal uuritaval 

tõuseb tööpäeva lõpuks töövõime ja kolmel langeb. Praeguste andmete põhjal võib väita, 

et peale tööd töövõime pigem tõuseb. Kui oleks rohkem olnud töövõime langust, siis see 

oleks tähendanud, et töö väsitab inimest ning need töötajad kellel langes võivad teha 

rohkem vigu tööd tehes. Huvitav on see, et nende töötajate reageerimisaeg on kas sama või 

aeglasem, kelle töövõime on kasvanud.  Mälumahu puhul on asi teisti − kui tõuseb 

töövõime on ka mälumaht suurem või võrdne esialgse tulemusega.  

 

 

3.9.  Kiire ülajäsemete hindamine  

 

Kiire ülejäsemete hindamine ehk RULA viidi läbi kolme puidutööstuse töötaja seas. 

Töötajat filmiti tööpositsioonil töötsükli jooksul ning hiljem analüüsiti antud videolõiku ja 

valiti välja maksimaalset 2 tööasendit, mille kohta sooritati hindamine. Kõik hinnatavad 
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töötasid seisvas tööasendis. põhiliste tööülesannete kohta teostati RULA hindamine. Leiti 

videofilmi abil kolme töötaja kõige muret tekitavamad kehaasendid.   

 

 

Joonis 13. Puidutooriku sorteerija peamised tööasendid 

 

Esimese uuritava RULA esimese (vasaku) pildi tulemused . Parema käe õlavarre asend on 

+1, sest see on vähem kui 20°. Küünarvarre asend on +1, kuna küünarvars on tõstetud  

60°...100°. Ranne on painutatud maksimaalselt 15° ja see annab +2 ning ranne on veel 

painutatud väikse sõrme suunas +1.  Küünarvars on keskmises ulatuses (+1).  Skoor: 2.  

Vasaku käe õlavarre asend on +2, sest käsi on vahemikus 20°−45° ning abduktsioon annab 

veel lisaks +1.  Küünarvarre asend on +1, kuna küünarvars on tõstetud 60°...100° ning käsi 

on sirutatud küljele +1.  Ranne on painutatud  rohkem kui 15° ja see annab +3 ning ranne 

on veel painutatud väikse sõrme suunas +1. Küünarvars on väljapöördes ehk siis +2. 

Skoor: 5. Kaela asend on 10…20° ja see annab +2, lisaks on pea pööratud +1. Ülakeha on 

0…20° ettepoole kallutatud (+2). Jalad on toetatud a tasakaalus (+1). Skoor: 3. Lõppskoor 

on paremal käel 3 ja vasakul käel 4. Lõppskoor 3−4 on madal risk ehk vajab täiendavat 

uurimist ning muutus võib olla vajalik. 

Teisel pildil on parema käe lõppskoor sama nagu esimesel pildil. Vasakukäe õlavarre 

asend suurem kui 90° (+4), veel on õlavars kehast eemal (+1). Küünarvars on rohkem kui 

100° (+2) ning käsi on sirutatud küljele (+1). Ranne on painutatud kuni 15° (+2) ja on 

painutatud pöidla suunas (+1). Küünarvars on väljapöördes (+2). Skoor on 7. Kaela asend 

on 10…20° (+2), lisaks on pea pööratud (+1). Ülakeha on 20°…60°  ettepoole kallutatud 
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(+3). Jalad ei ole tasakaalus (+2). Skoor: 5. Lõppskoor on 7 ehk suur risk ja kohesed 

muutused on vajalikud.  

 

 

Joonis 14. Puidutooriku sorteerija peamine tööasend 

 

Teise uuritava tulemused.  Õlavarre asend on 45°…90° (+3) ning õlavars on kehast eemal 

(+1). Küünarvars on 60°…100° (+1). Randme asend on 15° (+2) ning on painutatud väikse 

sõrme suunas (+1). Küünarvars on keskmises ulatuses (+1). Skoor on 4. Kael on 

ekstensioonis, et pea on taha poole kallutatud (+4). Ülakeha on rohkem kui 60° ette 

kallutatud (+4). Jalad on toetatud ja tasakaalus (+1). Skoor on 7. Lõpp skoor on 6 ehk 

keskmine risk ning vajab täiendavat uurimist ja võimalikud muutused soovitatavad. 
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Joonis 15. Töötaja kehaasend plangu liinile tõstmisel 

 

Kolmanda uuritava esimese (vasaku) pildi tulemused. Õlavars on 20° (+1). Küünarvars on 

60°…100° (+1). Ranne on rohkem kui 15° painutatud (+3) ning on painutatud pöidla 

suunas (+1). Küünarvars on keskmises ulatuses (+1). Skoor on 3. Kael on ekstensioonis 

ehk taha kallutatud (+4). Ülakeha on kallutatud ette 20…60° (+3). Jalad on tasakaalus ja 

toetatud (+1). Skoor on 6. Lõppskoor on 5 ehk keskmine risk ning vajab täiendavat 

uurimist ja võimalikud muutused soovitatavad. 

Kolmanda uuritava  teise (parema) pildi tulemused. Õlavars on 20°…45° (+2) ja õlavars 

on kehast eemal (+1). Küünarvars on 60°…100° (+1) ja töötamisel asub käsi üle 

„keskjoone“ (+1). Ranne on rohkem kui 15° painutatud (+3) ning on painutatud pöidla 

suunas (+1). Küünarvars on väljapöördes (+2). Skoor on 5. Kael on õrnalt ekstensioonis 

ehk taha kallutatud (+4) ning on pööratud (+1). Ülakeha on kallutatud ette 20…60° (+3) 

ning on pööratud ja kallutatud külgsuunas (+2) . Jalad on tasakaalus ja toetatud (+1). Skoor 

on 8. Lõppskoor on 7 ehk suur risk ja kohesed muutused on vajalikud. 
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3.10. Töökeskkonna mõõtmistulemused 

 

 

3.10.1. Müra 

 

Müra mõõdeti kolme minuti jooksul 1,5 meetri kõrguselt. Tulemused on esitatud joonisel 

16. 

 

Joonis 16. Müra mõõtetulemused puidutööstuse tööruumis (keskmine ± SD) 

 

Kuues punktis ületas müra piirnormi ja viies punktis jäi alla normi. Kõige rohkem ületas 

piirnormi punktis 7, seal ületas 9,1 dB(A). Punktis 7 sõideti kahvelsõidukiga ringi ja veeti 

konteinereid. Kõige vähem müra oli punktis 11 ja seal oli näit alla piirnormi 14,0 dB(A). 

See oli pakkimisala juures, kus ei toimunud tol hetkel midagi. Ruumi keskmine müratase 

on 86,3±6,8 dB(A), olulist erinevust piirnormiga polnud. 

 

 

3.10.2. Valgustatus  

 

Joonisel 7 on toodud valgustatuse tulemused puidutööstuse tööruumi neljal töökohal. 
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Joonis 17. Valgustatuse keskmised mõõtetulemused (±SD) 

 

Töökoht 1 oli arvutiga töötaja töökoht, mis oli tagatud loomuliku valgustusega ning mille 

piirnormiks oli 500 lx. Antud punktis jäid kõik tulemused alla soovitusliku piirnormi. 

Teised töökohad oli kvaliteedikontrollijatel. Kvaliteedikontrollija töökoha valgustuse 

soovituslik norm on 1000 lx. Antud töökohtades ületab see soovitusliku normi liiga palju. 

Kõige suurem valgustatus on 1706 lx on töökoht  number 4 ning punktis 2, tulemus ületab 

normi 706 lx võrra. Leiti statistiliselt oluline erinevus kõikide töökohtade keskmiste 

tulemust ja normi vahel ( p = 0,001). Töökohas 1 kogu keskmine on 362,7±64,7; töökohas 

2 on 1562,9±87,4; töökohas 3 on 1348,4±134,8; töökohas 4 on 1572,9±141,9. 

 

 

3.10.3. Õhu liikumise kiirus 

 

Optimaalne õhuliikumisekiirus külmal aastaajal raske füüsilise töö puhul on 0,3 m/s. All 

toodud joonisel on esitatud uuritavas puitutööstuses tehtud mõõtmiste tulemused (joonis 

18). 
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Joonis 18.  Õhuliikumiskiiruse mõõtmistulemused puidutööstuse tööruumis kõrgustel 0,1 

m ja 1,5 m (keskmine ± SD) 

 

Üle soovitusliku piirnormi on õhuliikumisekiirus 0,1 meetri kõrgusel ainult on ühes 

punktis ning selleks on punkt 2. Üle on 0,1 m/s. Punktis 2 sõitis mõõtmise ajal mööda  

kahvelsõiduk. Kõik tulemused on veidi suuremad 0,1 meetri kõrgusel, kui 1,5 m kõrgusel. 

Õhk liigub põranda lähedal  0,1 meetri kõrgusel paremini kui üleval poole. Statistiliselt 

olulist erinevust eraldi mõõtepunktide ja normi vahel ei leitud. Oluline erinevus leiti 

piirnormi ja 0,1 m kõrguse vahel (p = 0,04) ning piirnormi ja 1,5 m kõrguse vahel (p = 

0,0001). 

 

 

3.10.4. Ruumi õhutemperatuur 

 

Külmal aastaajal raske füüsilise töö puhul on optimaalne õhutemperatuur 15−18 °C ja 

lubatud õhutemperatuur on 13−19°C. Joonisel 19 on kujutatud puidutööstuse tööruumis 

mõõdetud õhutemperatuur. 
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Joonis 19. Puidutööstuse tööruumi õhutemperatuuri keskmised mõõtetulemused (±SD)    

(* p ˂ 0,018−0,049; ** p ˂ 0,001)  

 

Punktis 1 on uks, mis tehakse lahti kui puitu veatakse ja sellest tulenevalt on seal kõige 

külmem. Mida rohkem uksest eemale, seda soojemaks läheb ruumitemperatuur. 

Optimaalsete piiride vahele jääb 0,1 meetri kõrguselt ainult punkt 4 ja 1,5 meetri kõrguselt 

punkt 3. Lubatud temperatuuri vahemikku jääb 0,1 meetri kõrguselt ka punkt 4 ja 1,5 

meetri kõrguselt jäävad punkti 2, 3 ja 4. Oluline erinevus 0,1 m ja 1,5 m kõrgusel 

mõõdetud tulemuste vahel leiti punktis 1 (p = 0,018), punktis 2 (p = 0,049), punktis 3 (p = 

0,001), punktis 7 (p = 0,008), punktis 8 (p = 0,008) ja punktis 11 (p = 0,03). Piirnormide 

ning kogu keskmiste 0,1 m (18,0±5,6) ja 1,5 (19,3±4,0) m kõrguse vahel olulist erinevust 

pole. 

 

 

3.10.5. Õhu suhteline niiskus 

 

Puidutööstuses jääb talvel õhu suhteline niiskus 40−60% vahele. Joonisel 20 on toodud 

puidutööstuse tööruumi suhtelise õhuniiskuse mõõdetud tulemused. 
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Joonis 20. Õhu suhtelise niiskuse mõõtmistulemused (%) (* p ˂ 0,05; *** p ˂ 0,0001) 

(keskmine ± SD) 

 

Jooniselt 20 on näha, et puidutööstuse tööruumide õhu suhteline niiskus jääb enamasti 

madalaks 0,1 m kõrgusel, va punktis 3. Kõikides ruumi mõõtepunktides on tulemused 

erinevatel kõrgustel oluliselt erinevad (p = 0,05−0,0001), va punkti 1.Punktis 1 on õhu 

suhteline niiskus mõlemal mõõtekõrgusel üle normi, aga see on tingitud sellest, et 

mõõtepunkti juures olev suur uks käis mõõtmise ajal lahti. Punktis 3 on õhusuhteline 

niiskus 0,1 meetri kõrgusel suurem kui 1,5 meetri kõrgusel. Leiti statistiliselt oluline 

erinevus piirnormi ja kogu keskmise 0,1 m kõrguse vahel (p = 0,002) ja veel leiti oluline 

erinevus piirnormi ja kogu keskmise 1,5 m kõrguse vahel (p = 0,001). 
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4. ARUTELU 
 

2014. aastal palkasid puidutööstused 3,3 miljonit inimest üle Euroopa Liidu või 11% kogu 

tootmisest. Eestis oli 2015 a. üle 19000 puidutööstuse töötajat. [1]  Kogu tööõnnetuste 

arvust 8% moodustab saetööstuses juhtuvad tööõnnetused [3]. Skeleti-lihas häired on 

suureks probleemiks puidu- ja mööblitööstuses [15]. Kõige tavalisemad probleemid, mida 

töölised kogesid olid müra, kuumus, vigastused ja elektrilöögid. [17] Kõige suuremateks 

ohtudeks olid puutolm, müratase ja muljumisvigastused masinatelt [19].  

Uuritavas ettevõttes töötab 213 töötajat, kellest kaasati uuringusse 140 inimest. Uuringus 

osales 40 inimest ning nendest 11 olid nõus mõõtmistega. Uuritavad olid hommikuse ja 

õhtuse vahetuse töötajad.  

Ankeetküsimustikust tuleb välja, et keha-massi-indeksi järgi liigitusid töötajad 30% 

normaalkaalu kategooriasse, 42,5% olid ülekaalus ning 27,5% vastanutest liigitusid 

rasvunute kategooriasse, kuigi nendest 57,5% tegeleb spordiga/tervisespordiga. 

Tulemustest võib järeldada, et töötajad ei tegele piisavalt spordiga, sest ülekaalus ja 

rasvunud olid üle poolte vastanutest. Kindlasti mõjutab keha-kaalu-indeksit ka 

suitsetamine. Veel võib järeldada, et töökohal on vähene liikumine. Kõik töötajad teevad 

enda ülesanded ära põhimõtteliselt seistes ühe koha peal.  

Varasemad uuringud on näidanud, et skeleti-lihaskonna häired on suureks probleemiks 

puidu- ja mööblitööstuses [15]. Skeleti-lihasvalude levimus on uuritavas ettevõttes naistel 

suurem, kui meestel. Kõige suurem sooline erinevus esines kaelavalu suhtes. Ükski töötaja 

pole puudunud rohkem kui 30 päeva töölt. Kõige rohkem päevi on puidutööstuse töötajad 

töölt puudunud alaseljavalu tõttu. See tuleneb igapäevasest raskuste käsitsi teisaldamisest 

ja sundasenditest, kus keha teeb pöördliigutusi ja on ettepoole kallutatud.  

Kõige tavalisemad probleemid, mida puidutööstuse töötajad on kogenud, on müra, 

kuumus, vigastused ja elektrilöögid [17]. Suur riski (30%) skeleti-lihas vigastustele antud 

uuringus oli tingitud käsitsi raskuste tõstmisest. Puidutööstuses nähti sageli töötamist 

asendis, kus on kael pikaaega sirutatud ettepoole ja külgsuunaliselt painutatud. See 
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kinnitab tõdemust, et puidutööstuse töötaja tööülesanded on ohtlikud seljale, kaelale ja 

õlavarrele.  [15] 

Uuritavatel mõõdeti nelja erineva lihase (M. trapezius, M. flexor digitorum superficialis, 

M. extensor digitorum, M. erector spinae) mehaanilisi parameetreid (toonus, elastsus, 

jäikus), lihasjõudu kätes ning lülisamba kaelaosa, randme ja küünarliigese liikuvusulatust, 

käe tahtelist isomeetrilist maksimaaljõudu, pulssi, reageerimisaega, mälumahtu ja 

vererõhku. Kõiki mõõtmisi korrati mõlemas kehapooles vahetuse alguses ja lõpus. Oluline 

erinevus on M. flexor digitorum lihasel võnkesageduses vahetuse lõpus paremas 

kehapooles hommikuse ja õhtuse vahetuse vahel. Õhtuse vahetuse tulemustest selgub, et 

kaela osa liikuvuse oluline erinevus on ainult ekstensioonil suurenemise suunas vahetuse 

lõpus. Töötajad, kelle tööstaaž oli pikem kui 10 aastat oli ebamugavustunne erinevates 

kehaosades (eriti kaelas, õlas, ülaseljas, randmes/ käes, põlves ja pahkluus) oluliselt 

suurem, võrreldes lühema staažiga töötajatega [20]. 

Töövõime on süsteemi või selle elemendi seisund, mille puhul on ta võimeline täitma 

määratuid ülesandeid [26]. Hommikuse vahetuse tulemustest selgub, et pooltel uuritaval 

langeb töövõime tööpäeva lõpuks ja pooltel tõuseb. Õhtuse vahetuse tulemustest selgub, et 

neljal uuritaval tõuseb tööpäeva lõpuks töövõime ja kolmel langeb. Praeguste andmete 

põhjal võib väita, et peale tööd töövõime pigem tõuseb. Töövõime tõus näitab, et inimesed 

pole tööpäeva lõpuks väsinud. 

Puidutööstuses hinnati kolmel töötajal hindamislehe järgi skeleti-lihaste riski RULA 

meetodil. Kõik hinnatavad töötasid seisvas tööasendis. Antud hindamine teostati 

puidutööstuse töötajate hulgas igapäevaselt tehtavate tööülesannete kohta. Videofilmi abil 

leiti kolme töötaja kõige muret tekitavamad tööasendid, mille lõppskoor oli 7 ehk suur risk 

ja kohesed muutused on vajalikud.  

Mürast põhjustatud kuulmiskaotuse esinemissagedus ühes varasemas uuringus oli 22,8%. 

Kusjuures meessoost töötajatel oli oluliselt suurem risk kui naissoost töötajatel. [21] 

Saeveskitöötajate hulgas tehtud uuring näitas, et pealmine tervisekahjustus on 

kuulmislangus ja tinnitus, mis on tulnud pikaajalisest ja tugevast mürast töökeskkonnas. 

[22] Antud puidutööstuse tööruumi kuues punktis ületas müra piirnormi ja viies punktis jäi 

alla normi. Palju töötajad kasutasid kõrvaklappe ja olid teadlikud isikukaitsevahenditest. 

Valgustatus oli enamus töökohades üle soovitusliku normi. Tööandja on muretsenud väga 
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head kohtvalgustid, isegi liiga head, kuna tulemused on väga palju üle normi. Ka 

liigvalgustatus võib väsitada silmi. 

Antud uurimustööst selgus, et skeletilihasvalude levimus on naistel suurem, kui meestel.  

Ülajäseme kiire hindamismeetodi abil tõestati, et puidutööstuse töötajatel on suur risk 

skeleti-lihasvaevustele. Puidutööstuse töötajatel tõuseb töövõime peale tööd, mis tuleneb 

sellest, et töötajad on kohanenud raske füüsilise tööga.   
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JÄRELDUSED 

 

Antud uurimustöös teostati ankeetküsitlus, et välja selgitada  töötajate hinnangud 

töökeskkonnale ja tervisele. Uuritavatel mõõdeti skeleti-lihassüsteemi funktsionaalset 

seisundit müotonomeetria, goniomeetria, dünamomeetria abil vahetuse alguses ja lõpus 

ning  kognitiivset seisundit (reageerimise kiirus ja mälumaht) vahetuse alguses ja lõpus. 

Veel teostati töökeskkonna mõõtmised, kus mõõdeti tööruumide mikrokliimat, töökohtade 

valgustatust ning tööruumide mürataset. Ergonoomikast tulenevaid riske hinnati RULA 

hindamismeetodi abil. Magistritöö tulemuste põhjal on tehtud järgmised järeldused: 

1. Küsitluse tulemustest selgus, et: 

1.1.   Keha-massi-indeksi järgi olid suur osa uuritavatest ülekaalus või rasvunud ning 

vaid kolmandik normaal kaalus. Pooled vastajatest olid antud ametikohas töötanud 

üle viie aasta ning samavõrd hulk töötajaist olid töötanud kuni 5 aastat antud 

ametikohal.  

1.2.  Vastanutest alla poole on kunagi regulaarselt suitsetanud ja neist 10% suitsetab 

praegugi regulaarselt. Töötajatest üle poolte tegelevad spordiga/tervisespordiga. 

1.3.  Enamus töötajatest kasutab isikukaitsevahendeid, kõige rohkem kõrvaklappe ja 

turvajalanõusid. 

1.4.  Tavaline tööpäev hõlmab domineerivalt korduvaid randme- või sõrmede ja 

küünarliigese liigutusi on kokku üle nelja tunni ning liikumist trepil üles või alla 

(rohkem kui 30 trepiastet päevas). 

1.5.  Skeletilihasvalude levimus on naistel suurem kui meestel. Kõige suurem sooline 

erinevus on kaelavalu suhtes. Nii meestel kui ka naistel on kõige rohkem valusid 

mõlemas kehapooles (naistel küünarliigeses, randmes- ja käelabas, põlves ning 

meestel peale nende on õlas). Ükski töötaja pole puudunud rohkem kui 30 päeva 

töölt. Kõige rohkem päevi on puidutööstuse töötajad töölt puudunud alaseljavalu 

tõttu. 

2. Lihasparameetrite mõõtmistulemustest selgus, et: 

2.1. Tulemustest selgub, et dekremendi oluline suurenemine M. ectensor digitorum’i ja 

M. erector spinae lihases viitab skeleti-lihaskonna funktsionaalse seisundi 

halvenemisele eriti õhtuses vahetuses. Tulemustest selgub, et lihasjäikuse 



50 

  

suurenemise tendents õhtuses vahetuses viitab skeleti-lihaskonna funktsionaalse 

seisundi halvenemisele tööga seotud sundasendite ja -liigutuste tõttu. 

2.2. Kaela liikuvusulatus ekstensioonil oluliselt suurenes õhtuse vahetuse lõpus. 

2.3. Randme- ja küünarliigese liikuvusulatuses leiti oluline erinevus õhtuse vahetuse 

töötajatel parema ja vasaku käe vahel, kusjuures vasaku randme liikuvus õhtuses 

vahetuses töötajatel oluliselt langes. 

2.4. Hommikuse vahetuse töötajatel on käte haardetugevuse tulemused veidi 

kõrgemad, kui õhtuse vahetuse töötajate tulemused.  

2.5. Puidutööstuse töötajate töövõime pigem tõuseb. Kui oleks olnud rohkem töövõime 

langusega töötajaid vahetuse lõpus, siis see oleks tähendanud, et töö on väsitav 

ning võib suurendada vigade arvu tööd tehes. 

2.6. Puidutööstuse töötajatel on suur risk skeleti-lihaskonna vaevustele.  

3. Tööruumide sisekliima parameetrite mõõtmised näitasid, et: 

3.1. Tööruumi õhuliikumiskiiruse kõik tulemused on suuremad 0,1 m kõrgusel, 

võrreldes näitudega 1,5 m kõrgusel. Õhk liigub 0,1 m kõrgusel paremini kui üleval 

pool. 

3.2. Tööruumi õhutemperatuur külmal aastaajal ja raske töö puhul oli enamasti normi 

alumises piiris. Mida rohkem uksest eemale, seda soojem oli ruumitemperatuur. 

3.3. Kuues ruumipunktis ületas müra piirnormi ja viies punktis jäi alla normi.  

3.4. Vaid ühes mõõtepunktis oli õhu suhteline niiskus üle soovitusliku normi.  

3.5. Enamus puidutööstuse tööruumis mõõdetud töökohtade valgustatus ületab 

piirnormi.  

Uurimistöö tulemuste põhjal on tehtud järgmised soovitused: 

1. Kuna üle poolte töötajatest ületas KMI normipiiri, siis soovitaks töötajatel rohkem 

jälgida enda toitumist ja olla füüsiliselt aktiivsed.  

2. Raskuste käsitsi teisaldamiseks tuleb kasutusele võtta abivahendid, et ennetada ja 

vähendada töötajate alaselja valusid. Veel tuleks läbi viia töötajate põhjalik 

juhendamine raskuste käsitsi teisaldamise kohta, et vähendada lihaspingeid. 

3. Tööruumis tuleks vähendada kohtvalgusteid, kuna praegu on töökohtade valgustatus 

tunduvalt üle normi ja see võib väsitada töötajate silmi. 

4. Puidutööstuse töötajate töös tuleks rakendada rotatsiooni ja muuta tööasendeid, kuna 

töötajad on pidevalt sundasendis ja tõenäosus skeleti-lihas vaevuste tekkeks on suur. 
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Summary 
 

The aim of the master thesis was to study the hazards of the timber industry and  to 

analyze the working environment and the potential health risks. The survey was carried out 

in one of the Võrumaa wood processing enterprise. In this research a questionnaire was 

carried out to  determine employee health assessment. The subjects examined the 

functional state of selective muscles using myotometry, goniometry, dynamometry at the 

beginning and end of work, and cognitive status (response speed and memory capacity) at 

the beginning and end of the work day. Measurements of working environment were also 

performed, which measured the microclimate of the premises, the illumination of the 

workplaces and the noise level of the premises. Ergonomic risks were assessed using the 

RULA evaluation method. 

According to the body mass index, 30% were categorized as normal weight (BMI 

18.5−24.9 kg / m2), 42.5% were predominant (BMI 25−29.9 kg / m2) and 27.5% of 

respondents categorized as obesity (BMI ≥ 30 kg / m2). 45% of respondents have smoked 

regularly, and of these, 10% still smoke regularly. Most of the respondents (50%) have 

worked in the chosen position for more than five years, with a period of 1−5 years have 

worked 42.5%, and 7.5% of the sample has been employed in the company with less than 

one year of service.  A typical working day involves 72.5% repeated wrist or finger 

movements totaling over four hours; 72.5% for a total lengthening and extension of the 

elbow for more than one hour; moving up or down the stairs (more than 30 stairs per day), 

70% of workers move. The results show that the prevalence of skeletal muscle pain is 

higher in women than in men. Neck pain is the biggest difference between men and 

women. Both men and woman have the most pain in both side. No employee has been 

absent for more than 30 days from work. The employees of the wood industry are the most 

affected by the lack of work in the lower back pain. 

A significant difference between the decrement is the M. ectensor digitorum muscle in the 

morning and evening shift in the left arm (p =  0.022). A significant difference is also 

observed at the end of the working day in the left side of the body (p =  0.022). There is 

also a significant difference in M. erector spinae muscle between morning and evening 

shift in the right side of the body (p =  0.018). The same muscle also has a significant 

difference at the end of the working day at the right side of the body (p =  0.040). A 
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significant difference in ventral frequency is the M. flexor digitorum muscle at the end of 

the working day between the morning and evening shift in the right side (p =  0.043). In 

the neck part of the mobility it turns out that a significant difference (p =  0.0276) is only 

in the extension at the end of the working day at the end of the shift. There is a significant 

difference in the waist and elbow mobility (p =  0.0022), the shift workers and the right 

and left hands. Morning shift workers have a higher hand grip strength than the results of 

night shift workers. On the basis of current data, it can be argued that after work the work 

capacity is rising. If there had been more job loss, this would have meant that the work is 

tired of people, and those who fall could make more mistakes when doing work and they 

also endanger stress. Woodworking workers are at high risk for musculoskeletal disorders. 

All the speed of the air is greater than 0.1 meters not 1.5 meters. The air speed is a height 

of 0.1 meters better than the upper half. The more away from the door, the warmer the 

room temperature will go. The sixth point exceeded the noise limit and remained at the 

fifth point below the norm. In clause 1, the relative humidity of the air is above normal. 

Workplace 1 was a workplace for a computer with general lighting. There is a norm of 300 

lx. The quality controller has a standard illumination of 1000 lx, which exceeds the norm 

in these workstations. 
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Lisa A. Töötajate seas läbi viidud ankeetküsimustiku vorm 

Lugupeetud puidutööstuse töötaja! 

 

Olen Eesti Maaülikooli magistriõppe tudeng Käti Kikas ja ma teen oma lõputöö teemal 

„Puidutööstuse töötajate töökeskkond ja tervis“. Uurimustöö eesmärgiks on välja selgitada 

puidutööstuse töötajate tööst ja töökeskkonnast tulenevad ohutegurid ning tervisekaebused.  

Ankeetküsitlus on anonüümne ja vabatahtlik. Anonüümsus tagatakse sellega, et 

küsimustikud jagab ja vastused kogub kokku uurija. Tulemused analüüsitakse grupi 

tasemel ning isikuandmeid ei avaldata. Küsimustikule vastamisel tehke palun märge 

sobiva vastusevariandi juurde. Palun vastake kõikidele küsimustele. Küsimustiku täitmine 

võtab aega vaid 10 minutit. Minu uurimistöö tulemus põhineb Teie ausatel vastustel.  

Küsimuste korral saate pöörduda uurija poole aadressil kati.kikas@student.emu.ee 

 

 

 

 

 

 

 

 

Täidetud küsimustikud palun asetada pitseeritud kogumiskasti, mis asub 

sissesõiduvärava valveruumis. Küsimustikud tuleb täita hiljemalt 23.02. 

Küsimustikud kogub kokku uurija. 
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58 

  

Lisa A järg 

 

 

  



59 

  

Lisa A järg 

 

 

 

  



60 

  

Lisa A järg 

 

 
  



61 

  

Lisa A järg 

 

 

 

 
  



62 

  

Lisa A järg 

 

 

 
  



63 

  

Lisa A järg 

 

 

 
 

 



64 

  

Lisa A järg 

 

 

 
  



65 

  

Lisa A järg 

 

 

 

 
  



66 

  

Lisa A järg 

 

 

 
  



67 

  

Lisa A järg 

 

 
 

 



68 

  

Lisa A järg 

 

 

 

 



69 

  

Lisa A jäeg 

  

  



70 

  

Lisa A järg 

 

 

 



71 

  

 

 
 

 

 

  



72 

  

Lisa A järg 

 

 

 

 
  



73 

  

Lisa A järg 

 

 

 

 

 
  



74 

  

Lisa A järg 

 

 

 

 

 
 

  



75 

  

Lisa A järg 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



76 

  

Lisa B. Töökeskkonna plaan 

 

  

Joonis 21. Puidutööstuse plaan 
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Lisa C. Müotonomeetria mõõtmistulemused 

 

 

Tabel 10. M. trapezius, m. flexor digitorum superficialis, m. extensor digitorum ja m. 

erector spinae toonuse, dekremendi ning jäikuse väärtused uuritavate hulgas õhtusel ja 

hommikusel vahetusel sõltuvalt kehapoolest vahetuse alguses ja lõpus (keskmine±SD) (ns 

– not significant) 

Liha

s 

Parameet

er 

Kehapo

ol 

Vahetuse alguses p Vahetuse lõpus p 

Hommiku

ne vahetus 

Õhtune 

vahetus 
 

hommikun

e vahetus 

õhtune 

vahetus 
 

m
. 

tr
a

p
ez

iu
s 

Toonus 

(Hz) 

Parem 13,6±2,0 14,2±1,0 ns 12,9±2,1 14,9±1,2 ns 

Vasak 13,7±2,2 14,6±1,7 ns 13,2±1,8 15,8±2,2 ns 

Dekreme

nt 

Parem 1,3±0,4 1,2±0,2 ns 1,2±0,2 1,2±0,2 ns 

Vasak 1,2±0,2 1,2±0,1 ns 1,3±0,1 1,2±0,1 ns 

Jäikus 

(N/m) 

Parem 
238,3±34,

4 

248,9±30,

3 
ns 

223,5±38,

3 

273,4±35,

4 
ns 

Vasak 
253,5±45,

1 

265,4±52,

7 
ns 

236,3±44,

5 

297,4±55,

6 
ns 

m
. 

fl
ex

o
r 

d
ig

it
o
ru

m
 

su
p
er
−

fi
ci

a
li

s 

Toonus 

(Hz) 

Parem 15,2±1,7 13,5±1,3 ns 16,2±2,0 13,8±1,4 

0,042

8 

* 

Vasak 14,5±3,0 13,4±1,0 ns 14,4±2,6 13,5±1,6 ns 

Dekreme

nt 

Parem 1,4±0,1 1,5±0,2 ns 1,5±0,2 1,6±0,3 ns 

Vasak 1,4±0,2 1,5±0,2 ns 1,4±0,2 1,7±0,4 ns 

Jäikus 

(N/m) 

Parem 
276,5±40,

2 

245,6±23,

4 
ns 

297,3±30,

0 

268,9±29,

7 
ns 

Vasak 
266,5±54,

2 

249,6±22,

6 
ns 

264,0±51,

6 

252,7±37,

1 
ns 

m
. 

ex
te

n
so

r 
d
ig

it
o
ru

m
 

Toonus 

(Hz) 

Parem 14,3±1,9 13,3±1,2 ns 13,9±2,2 12,9±1,1 ns 

Vasak 13,9±2,2 13,8±0,9 ns 14,0±2,5 13,1±1,8 ns 

Dekreme

nt 

Parem 1,3±0,2 1,4±0,1 ns 1,4±0,1 1,5±0,3 ns 

Vasak 1,3±0,1 1,6±0,2 

0,022

0 

* 

1,3±0,1 1,6±0,2 

0,022

0 

* 

Jäikus 

(N/m) 

Parem 
263,8±37,

6 

241,4±18,

8 
ns 

269,8±66,

6 

250,6±28,

5 
ns 

Vasak 
247,8±28,

4 

259,7±24,

6 
ns 

263,0±44,

1 

266,9±40,

6 
ns 

m
. 
er

ec
to

r 
sp

in
a

e 

Toonus 

(Hz) 

Parem 14,3±3,8 16,9±3,4 ns 17,7±3,9 19,0±3,2 ns 

Vasak 15,4±1,1 16,3±3,0 ns 16,6±3,5 18,6±3,3 ns 

Dekreme

nt 

Parem 1,5±0,3 2,3±0,5 

0,018

2 

* 

1,8±0,1 2,3±0,4 

0,039

6 

* 

Vasak 1,8±0,6 1,8±0,3 ns 1,7±0,2 2,0±0,3 ns 

Jäikus 

(N/m) 

Parem 
300,0±95,

9 

329,6±69,

2 
ns 

320,5±134

,4 

351,6±112

,4 
ns 

Vasak 
270,5±42,

4 

279,1±52,

0 
ns 

278,0±82,

9 

313,6±74,

8 
ns 
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Lisa D. Lülisamba kaelaosa liikuvusulatuse mõõtmistulemused  

 

Tabel 11. Lülisamba kaelaosa liikuvus sõltuvalt kehapoolest hommikuse vahetuse 

tulemused vahetuse alguses ja lõpus (keskmine±SD) (ns – not significant) 

Parameeter 
Vahetuse 

alguses 

Vahetuse 

lõpus 

p 

Fleksioon  43,8±13,8 53,8±18,9 ns 

Ekstensioon 46,3±22,1 53,8±14,9 ns 

Lateraalfleksioon paremale 33,8±4,8 37,5±9,6 ns 

Lateraalfleksioon vasakule 42,5±9,6 41,3±6,3 ns 

Kaela rotatsioon paremale 66,3±14,9 70,0±8,2 ns 

Kaela rotatsioon vasakule 70,0±8,2 70,0±14,1 ns 

 

Tabel 12. Lülisamba kaelaosa liikuvus sõltuvalt kehapoolest õhtuse vahetuse tulemused 

vahetuse alguses ja lõpus (keskmine±SD) (ns – not significant) 

Parameeter 
Vahetuse 

alguses 

Vahetuse 

lõpus 

p 

Fleksioon  55,3 ± 12,8 58,0 ± 12,7 ns 

Ekstensioon 51,7 ± 7,8 40,7 ± 8,6 0,0276 

Lateraalfleksioon paremale 44,3 ± 7,3 40,7 ± 6,8 ns 

Lateraalfleksioon vasakule 49,7 ± 7,6 45,7 ± 5,2 ns 

Kaela rotatsioon paremale 60,0 ± 19,3 72,9 ± 5,2 ns 

Kaela rotatsioon vasakule 58,0 ± 18,1 74,4 ± 12,0 ns 
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Lisa E. Randme- ja küünarliigese liikuvusulatuse mõõtmistulemused  

 

Tabel 13. Randme- ja küünarliigese liikuvusulatus sõltuvalt kehapoolest hommikuse 

vahetuse tulemused vahetuse alguses ja lõpus (keskmine±SD) (ns – not significant) 

 

Tabel 3. Randme- ja küünarliigese liikuvusulatus sõltuvalt kehapoolest õhtuse vahetuse 

tulemused vahetuse alguses ja lõpus (keskmine±SD) (ns – not significant) 

  

Parameeter Käsi 
Vahetuse alguses Vahetuse lõpus p 

Supinatsioon Parem 43,8±5,1 43,0±8,1 ns 

Vasak 49,5±7,9 49,0±6,1 ns 

Pronatsioon Parem 60,0±9,1 56,5±9,3 ns 

Vasak 61,3±12,2 60,0±10,6 ns 

Randmeliigese 

fleksioon 

Parem 70,0±3,6 65,8±13,3 ns 

Vasak 66,8±6,2 67,3±5,1 ns 

Randmeliigese 

ekstensioon 

Parem 70,0±9,6 67,0±11,9 ns 

Vasak 72,8±8,5 75,0±5,7 ns 

Randmeliigese 

radiaaldeviatsioon 

Parem 34,0±4,3 34,0±2,4 ns 

Vasak 33,0±8,2 30,5±1,7 ns 

Randmeliigese 

ulnaardeviatsioon 

Parem 33,8±12,3 29,0±6,4 ns 

Vasak 27,5±5,2 32,3±5,1 ns 

Parameeter Käsi 
Vahetuse alguses Vahetuse lõpus p 

Supinatsioon Parem 52,4±14,9 51,3±3,4 ns 

Vasak 54,0±8,4 60,3±5,1 ns 

  ns 0,0022 ns 

Pronatsioon Parem 71,1±6,1 76,7±10,7 ns 

Vasak 73,9±10,2 68,3±8,8 ns 

Randmeliigese 

fleksioon 

Parem 79,1±9,0 75,1±7,1 ns 

Vasak 74,4±12,7 79,3±9,5 ns 

Randmeliigese 

ekstensioon 

Parem 73,6±6,5 72,4±7,2 ns 

Vasak 71,6±16,5 76,0±4,1 ns 

Randmeliigese 

radiaaldeviatsioon 

Parem 35,3±10,1 33,9±9,0 ns 

Vasak 36,7±6,2 32,0±6,9 ns 

Randmeliigese 

ulnaardeviatsioon 

Parem 43,3±3,5 38,9±5,5 ns 

Vasak 38,1±7,0 42,1±4,6 ss 
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Lisa F. Käte tahtelise isomeetrilise maksimaaljõu mõõtmistulemused 

 

 

Tabel 14. Parema ja vasaku käe tahteline isomeetriline maksimaaljõud hommikuse ja 

õhtuse vahetuse töötajatel ning vahetuse alguses ja lõpus (keskmine±SD) (ns - not 

significant) 

Parameeter 

Vahetuse alguses p Vahetuse lõpus p 

Hommikune 

vahetus 

Õhtune 

vahetus 

 Hommikune 

vahetus 

Õhtune 

vahetus 

 

Parema käe jõud 40±14,2 32,5±7,5 ns 42,8±17,1 32,0±8,5 ns 

Vasaku käe jõud 38,7±17,9 32,3±8,1 ns 40,5±19,0 31,7±8,5 ns 
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Lisa G. Töökeskkonna mõõtmistulemused 

 

Tabel 15. Tööruumi õhuliikumiskiiruse (m/s) mõõtetulemused 0,1m ja 1,5m kõrguselt 

(keskmine±SD) 

  0,1m SD 1,5m SD 

punkt 1 0,23 0,12 0,18 0,13 

punkt 2 0,41 0,54 0,12 0,02 

punkt 3 0,13 0,03 0,15 0,03 

punkt 4 0,26 0,18 0,12 0,02 

punkt 5 0,15 0,05 0,12 0,004 

punkt 6 0,15 0,05 0,12 0,02 

punkt 7 0,14 0,04 0,12 0,004 

punkt 8 0,14 0,02 0,12 0,02 

punkt 9 0,13 0,03 0,12 0,01 

punkt 10 0,19 0,09 0,19 0,22 

punkt 11 0,16 0,03 0,12 0,02 

 

 

 

Tabel 16. Õhutemperatuur (°C) mõõtetulemused 0,1m ja 1,5m kõrguselt (keskmine±SD) 

(ns - not significant) 

  0,1m SD 1,5m SD p 

punkt 1 7,1 1,6 11,3 1 0,0182 

punkt 2 10,2 2,1 13,7 0,7 0,049 

punkt 3 12,6 0,2 16,3 0,7 0,0009 

punkt 4 17,4 1 18,7 0,3 0,09 

punkt 5 19,2 0,5 19,1 0,3 ns 

punkt 6 20,3 0,3 20,3 0,1 ns 

punkt 7 20,9 0,1 21,2 0,03 0,0076 

punkt 8 22 0,1 22,4 0,1 0,008 

punkt 9 21,9 0,3 22,3 0,03 ns 

punkt 10 23 0,3 22,9 0,1 ns 

punkt 11 23,3 0,3 23,9 0,1 0,03 

 

 

Tabel 17. Tööruumi õhu suhtelise niiskuse (%) mõõtetulemused 0,1m ja 1,5m kõrguselt 

(keskmine±SD) (p – statistiliselt oluline erinevus; ns- not significant) 

  0,1m  SD 1,5m  SD p 

punkt 1 76,03 20,54 77,1 9,3 ns 

punkt 2 40,12 11,12 76,92 8,76 0,0001 

punkt 3 55,5 1,4 48,2 7 0,0001 

punkt 4 45,11 5,49 58,77 0,61 0,0001 

punkt 5 48,28 5,19 59,32 2,4 0,0001 
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punkt 6 44,73 2,21 53,14 0,84 0,0001 

punkt 7 44,97 2,36 53,44 0,71 0,0001 

punkt 8 49,35 2,57 50,89 0,94 0,0227 

punkt 9 48,52 1,93 52,2 0,95 0,0001 

punkt 10 47,74 2,32 50,79 0,61 0,0001 

punkt 11 44,29 2,94 48,29 0,29 0,0001 
 

Tabel 18. Töökohtadel mõõdetud valgustatus (lx) 

    Keskmine SD 

Töökoht 1 

Punkt 1 299 15,7 

Punkt 2 356 2 

Punkt 3 437 2,6 

Punkt 4 301 48,7 

Punkt 5 420,3 3,1 

Töökoht 2 

Punkt 1 1542,7 18,1 

Punkt 2 1706,3 42,9 

Punkt 3 1475 13,2 

Punkt 4 1520,3 0,6 

Punkt 5 1570,3 10 

Töökoht 3 

Punkt 1 1519,3 11,6 

Punkt 2 1412,7 18,9 

Punkt 3 1206,3 16,5 

Punkt 4 1215,7 13,7 

Punkt 5 1388 10,5 

Töökoht 4 

Punkt 1 1497,3 171 

Punkt 2 1760,3 12,7 

Punkt 3 1689,3 29,6 

Punkt 4 1450,7 53,2 

Punkt 5 1467 5 

Tabel 19. Müra mõõtmistulemused (dB(A)) puidutööstuse tööruumis 

  Keskmised mõõtetulemus SD 

punkt 1 89,22 1,5 

punkt 2 90,59 1,51 

punkt 3 91,45 1,32 

punkt 4 90,38 0,98 

punkt 5 84,84 1,2 

punkt 6 91,78 1,82 

punkt 7 94,07 1,68 

punkt 8 83,1 1,44 

punkt 9 82,34 2,34 

punkt 10 80,08 2,09 

punkt 11 71,01 1,53 
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