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Metallitööstus on suurima tööõnnetuste arvuga tegevusala Eestis ning tööõnnetuste arv on 

viimastel aastatel tõusvas trendis. Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse kohaselt peab 

tööandja kujundama ja sisustama töökoha nii, et oleks võimalik vältida tööõnnetusi ning 

säilitada töötaja töövõime, eriti metallitööstuses, kuna seal on töövõime väiksem ja kõige 

suurem oht saada tervisekahjustusi. Eestis on metallitööstuse töötajate töökeskkonda ja 

töövõimet uuritud vähe. Töö eesmärgiks oli välja selgitada ja hinnata 

masinatööstusettevõtte töökeskkonna ohutegureid ning töötajate töövõimet. 

Tootmistöötajate seas viidi läbi ankeetküsitlus töökeskkonna kohta ning koostati 

riskianalüüs. Töökeskkonna mõju hindamiseks tehti sisekliima, valgustatuse ja 

mürataseme mõõtmised. Uuringusse kaasatud töötajatel määrati tööpäeva vältel töö 

raskusaste ja energeetiline koormatus keskmise pulsi alusel ning töövõime muutus. Lisaks 

määrati ka nende töökindluse põhinäitajad haiguslehtedelt saadud andmete alusel. 

Ankeetküsitlusest selgus, et kõik töötajad puutuvad oma töös kokku müraga, 53,8% halva 

õhukvaliteediga, 80,8% sundasenditega, 80,7% korduvliigutustega ja 73,1% füüsiliselt 

raske tööga. Riskianalüüsist selgus, et ohuteguritest kõige suurema riski suurusega on 

müra tase (IV). Sisekliima mõõtmistulemustest selgus, et lukkseppade ja keevitajate 

tööruumis oli õhu suhteline niiskus alla piirnormi ning keevitajate tööruumis ületas 

müratase 85 dB(A). Valgustatus ei vastanud standardis soovitatud piirnormile treialite 
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tööruumis ja CNC-automaatfreespinkides. Määrates töö raskusastet selgus, et keskmise 

pulsi järgi oli kõikidel töötajatel kerge kuni keskmiselt raske töö. Õhtune vahetus ei olnud 

treialile koormavam kui päevane. Keevitusroboti seadistaja töö ei olnud kergem MIG-

keevitaja tööst ‒ töö raskusaste mõlemal keskmiselt raske kuni raske (p=0,02). Töötajate 

töövõime muutub terve tööpäeva vältel. Kõige enim mõjutavad töövõimet mälumaht ja 

signaalile reageerimisaeg. Töötajate töökindluse näitajate määramisel selgus, et keskmine 

töövältus tõrke kohta oli 617,5 h ja töövõime taastamisaeg 353,5 h, valmidus- ja 

taastamistegur oli vastavalt 0,64 ning 0,36. Lähtuvalt tulemustest on soovituslik 

lukkseppade tööruumi betoonpõrandale paigaldada kummimatid või soetada töötajatele 

põlvekaitsmed. 

Märksõnad: metallitööstus, sisekliima, töö raskusaste, energeetiline koormatus, 

töökindlus, riskianalüüs 
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The metal industry has the largest number of occupational accidents in Estonia and this 

number has been increasing over the last decades. According to the Occupational Health 

and Safety Act, an employer should design as well as furnish the workplace to avoid 

occupational accidents and to maintain employee performance. This is especially 

important in the metal industry, which is associated with a greater health risk and where 

workers tend to have lower performance. In Estonia, research focusing on work place 

environment and performance of the metal industry workers has been limited. The aim of 

this study was to assess the risks associated with the work environment of machinery 

industry manufacturing employees as well as to evaluate their work difficulty and related 

performance parameters. A risk analyses was conducted based on the survey of welders, 

turners and machine builders. To investigate the effect of the work environment, indoor 

climate, illumination, and noise levels were measured. Work difficulty, as indicated by 

heart rate and energetic load, for eight study subjects (three welders and machine builders, 

two turners) was measured over a work day. Also changes in the ability to perform work 

tasks was measured over the same time period. Work reliability of the study subjects was 

determined based on the medical leave records. The results of the survey demonstrated 

that workers were exposed to noise (100%), poor indoor quality (53,8%), forced 
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prolonged positions (80,8%), repetitive movements (80,7%) and physically hard labor 

(73,1%).  The results of the risk assessment indicated that the noise level had the highest 

risk. Relative humidity in the machine builders and welders work space was below the 

standard while the noise level exceeded 85 dB(A) threshold in the welders’ work space. 

Lighting did not comply with the standards in the welders and turners work space. Based 

on the measured average heart rate, all subjects did work light to moderate levels. The 

evening shifts were not harder for turners when compared to the day shifts (p=0,22). 

Workers who used welding device did not work harder when compared to workers who 

did set up the welding robot systems (p=0,02) as both worked moderately hard to hard. 

Work performance changed over the work day and was reflected in the change of memory 

capacity and response time. The study subjects worked an average for 617,5 hours 

without health issues and required 353,5 hours for recovery, readiness and recovery 

coefficients were 0,64 and 0,36 respectively. This study recommends to improve 

machinery builders work space by installation of rubber flooring or by investing in knee 

pads. 

Keywords: machine industry, indoor quality, work difficulty, energetic load, work 

reliability, risk assessment 
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SISSEJUHATUS 

 

Metallitööstus on suurima tööõnnetuste arvuga tegevusala Eestis. Samuti on tööõnnetuste 

arv viimastel aastatel tõusvas trendis – 2013. aastal oli 488 ja 2017. aastal 536 tööõnnetust 

[1]. Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse kohaselt peab tööandja kujundama ja sisustama 

töökoha nii, et oleks võimalik vältida tööõnnetusi ning säilitada töötaja töövõime [2]. Eriti 

oluline on see metallitööstuses, kuna seal tundub töövõime väiksem olema [3] ning 

metallitööstuses on töötajatel kõige suurem oht saada tööga seotud tervisekahjustusi [4]. 

2016. aastal läbi viidud sihtkontrollis 31 metallitööstuse ettevõttes tuvastati 23 ettevõttes 

63 rikkumist. Nõuetele ei vastanud tõsteseadmed, liikumisteed, töövahendite juhtpuldid ja 

töövahendite ohutust tagavad seadised, ohutusjuhendid olid koostamata, ohutusmärgid 

paigaldamata, isikukaitsevahendeid ei kasutatud ja nende kasutamise väljaõpe oli 

teostamata ning riskianalüüsis polnud hinnatud kõiki ohutegureid [4].  

Eestis on metallitööstuse töötajate töövõimet ja energeetilist koormatust uuritud vähe. 

Metallitööstusettevõtte metallitsehhi pingitöötaja töövõimet on uuritud 2012. aastal [5]. 

Töö aktuaalsuseks on masinatööstusettevõtte töötajate töökeskkonna ja töövõime uurimine. 

Töö on uudne, kuna varasemalt ei ole uuritud masinatööstusettevõtte tootmistöötajate 

töökindlust, töö raskusastet, energeetilist koormatust ja töövõimet. 

Uurimistöö eesmärgiks oli välja selgitada ja hinnata masinatööstusettevõtte töökeskkonna 

ohutegureid ning töötajate töövõimet, vajadusel anda soovitusi olukorra parendamiseks. 

Eesmärgi saavutamiseks olid püstitatud järgmised ülesanded: 

1) kirjanduse analüüs; 

2) uurimistöö materjali ja metoodika koostamine; 

3) töötajatele ankeetküsitluse korraldamine; 

4) masinatööstusettevõttes füüsikaliste parameetrite väärtuste, s.o. õhu temperatuuri, 

liikumiskiiruse, suhtelise niiskuse, valgustatuse ja müra ning keemilise parameetri 

süsinikdioksiidi (CO2) väärtuste mõõtmine; 
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5) masinatööstusettevõtte tootmistöötajate töö raskusastme, energeetilise koormatuse, 

töövõime ja töökindluse määramine; 

6) riskianalüüsi koostamine; 

7) uurimistööst tulenevate järelduste ja soovituste andmine. 

 

Uurimistulemused on esitatud teaduskonverentsil: 

Juhanson, L. Masinatööstusettevõtte tootmistsehhi töötajate töö raskusaste ja energeetiline 

koormatus. XII magistrantide teaduskonverents „Inimene ja tehnoloogiad“ 19.04.2018. 

Tartu, EMÜ Tehnikainstituut. 
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1. KIRJANDUSE ANALÜÜS 

 

1.1. Ülevaade metallitööstusest ja seal esinevatest tööõnnetustest 

 

Metallitööstus on Eestis üks suuremaid tööstusharusid. 2016. aastal tegeles metalli ja 

metalltoodete valdkonnaga umbes 1200 ettevõtet. Nendes ettevõtetes oli umbes 13 000 

töötajat. Metalli ja metalltoodete tootmise toodang oli üle 1000 miljoni euro ja ekspordi 

osatähtsus peaaegu 60%. Metallitööstuseid on kõige rohkem Tallinnas ja selle 

lähiümbruses, Tartumaal ja Ida-Virumaal [6]. 

Metallitööstus on seotud masinate ja seadmete tootmisega. Masinate ja seadmete 

tootmisega tegelevaid ettevõtteid on Eestis umbes 175. Masinatööstused asuvad peaaegu 

igas Eesti piirkonnas [6]. Masinate ja seadmete tootmise toodang oli 2016. aastal üle 300 

miljoni euro ja ekspordi osatähtsus peaaegu 80%, st et suurem osa toodangust eksporditi 

Rootsi, Venemaale, Saksamaale, Poola, USA-sse, Lätti ja Norra [6, 7]. 2014. aastal 

suurendati investeeringuid masina- ja seadmeparki ning ehitistesse umbes 60% [6]. 

Kõige sagedasemad õnnetuste ja haiguste põhjused metallitööstuses on libisemine, 

kukkumine ja komistamine samal tasapinnal, kukkumised kõrgustest, töötamine kitsastes 

tingimustes, liikuvad sõidukid (nt kahveltõstukid ja kraanad), asbest, mineraalvatt ja -kiud, 

sissehingatavad tegurid (nt gaasid, aurud, tolm ja suits), nahakontakt kemikaalidega 

(happed, lahustid), kontakt kuuma metalliga, tuli ja plahvatus, kõrged temperatuurid, 

kiirgused (ioniseeriv, mitteioniseeriv), müra ja vibratsioon, elektriline põletus ja 

elektrišokk, käsitsi ja korduv töö, patogeenid (nt legionelloos), ergonoomika ning halb 

töökeskkond [8]. 

Lõuna-Indias uuriti 353 metallitööstuse töötaja haigestumist ja haiguse tõttu töölt 

puudumist. Haiguse tõttu puudus töölt vähemalt ühe päeva viimase 12 kuu jooksul 66,9% 

(mehed 66,1%, naised 68,5%) töötajatest. Seetõttu kaotas üks töötaja 16,4 tööpäeva aastas. 
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Tervisehäired olid seotud luu- ja lihaskonnaga (31,4%), seedesüsteemiga (25,8%), kõrge 

vererõhuga 24,4% (eriti naistel) ja hingamisteedega (18,1%) [9]. 

Etioopias neljas metallitööstusettevõttes 453 töötajaga läbi viidud uuringust selgus, et 

õnnetusi esines aastas 33,3%. Tabelist 1 selgub, et kõige rohkem õnnetusi juhtus lenduvate 

esemetega (16,4%), kukkuvate esemetega pihta saamisel (13,7%), masinatega (12,6%), 

käsitööriistadega ja kuuma metalliga kokkupuutel (10,9%) [10]. 

 

Tabel 1. Tööst põhjustatud vigastuste põhjused (n=148) [10] 

Vigastuse põhjus Arv Protsent 

Lenduvad esemed 30 16,4 

Kukkuvate esemetega pihta saamine 25 13,7 

Masinad 23 12,6 

Käsitööriistad 20 10,9 

Kokkupuude kuuma metalliga 20 10,9 

Objektidega kokkupõrge 17 9,3 

Kemikaalid 15 8,2 

Libisemine ja kukkumine samal tasapinnal 15 8,2 

Raskete esemete tõstmine, korduv töö 10 5,5 

Elekter 5 2,7 

Tuli ja plahvatus 3 1,6 

 

Kõige rohkem vigastati sõrmi (26,1%), käsivarsi ja jalgu (16%) ning silmi (10,9%). 

Vigastuste liikidest esines kõige rohkem rebendeid ja haavasid (25,8%) ning luumurde 

(14,8%). Töötajad olid eksponeeritud ülemäärasele mürale (71,2%), kuumusele (34%), 

gaasidele, tolmule ning vanadele ja ebaturvalistele masinatele. Töötajatest 36,7% tajusid, et 

neil on väga stressirohke töö. Samuti ei kandnud 25,2% töötajatest isikukaitsevahendeid, 

mis suurendas vigastuste saamise tõenäosust 3,61 korda [10]. 

Brasiilia metallitööstuses läbi viidud uuringust selgus samuti, et kõige rohkem vigastati 

käsi ja silmi. Silmavigastustest 90% olid põhjustatud võõrkehast. Vigastuste liikidest 

esines kõige rohkem rebendeid ja haavu, kriimustusi, põrutusi ning võõrkehade sattumist 

nt silma (84,5%). Nende vigastuste tõttu puuduti töölt keskmiselt 30 päeva. Antud 

uuringust selgus, et metallitööstuses on tööõnnetused sagedased, eriti kogemusteta 

töötajatel ja neil, kellel on olnud varasemaid tööõnnetusi [11]. 
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India metallitööstuses läbi viidud uuringust selgus samuti, et vigastuste liikidest esines 

rebendeid (40,91%), nihestusi (27,27%), luumurde (16,67%), silmavigastusi (9,09%) ja  

põletusi (6,06%). Kehaosadest vigastati kõige rohkem jäsemeid (72,72%) – ülakeha 

jäsemeid 30,3% ja alakeha jäsemeid 42,42%. Järgnesid pea-, kaela- ja näovigastused 

(13,64%) ning silmavigastused (9,09%). Kõige rohkem õnnetusi juhtus objektidega 

kokkupõrke, masinate valesti käsitsemise (27,27%), kukkumiste ja põletuste tõttu (6,06%). 

Kõige rohkem õnnetusi juhtus öövahetuse ajal (54,55%) ja 45,45% õnnetustest toimusid 

hommikul või pärast lõunat. Märkimisväärselt kõrgem risk tööõnnetuste tekkeks oli alla 

30-aastastel ja vähem kui viieaastase töökogemusega töötajatel. Lisaks mõjutas õnnetuste 

teket stress [12]. 

Metallitööstuses 220 töötajaga läbi viidud uuringust selgus samuti, et kehaosadest vigastati 

kõige rohkem jäsemeid (62%) – ülakeha jäsemeid 31,8% ja alakeha jäsemeid 30,3%. Pea- 

ja kaelavigastused moodustasid 20% kõikidest vigastustest. Kõige rohkem esines pindmisi 

vigastusi nagu lõikehaavad ja marrastused (40,9%), luumurde ja nihestusi (22,8%), 

põrutusi ja sisemisi vigastusi (6,1%), põletusi (4,5%) ning seljavigastusi (3%). Õnnetuste 

põhjusteks olid objektidega kokkupõrked (27,3%), kukkumised (18%), ülepingutus 

(18,2%), kinnijäämine objektide vahele (13,6%) ja kokkupuude kahjulike ainetega (4,5%). 

Suurem risk tööõnnetuste tekkeks oli alla 30-aastastel, suitsetajatel, ülekaalulistel ja vähese 

töökogemusega töötajatel. Tööõnnetusi juhtus kõige rohkem õhtuti ja öövahetuse ajal [13]. 

Rootsis uuriti metallitööstuses töötavaid 32 meest ja 23 naist, kes sooritasid sama tüüpi 

tööülesandeid. Uuringu eesmärgiks oli võrrelda meeste ja naiste töövõtteid seoses luu- ja 

lihaskonna haiguste tekkimisega. Selgus, et naised töötavad sagedamini ja kauem käed 

õlgadest kõrgemal kui mehed. Töötamist sellises asendis peetakse riskifaktoriks kaela ja 

õlgade probleemide tekkes [14]. Seega on naistel luu- ja lihaskonna haiguste esinemine 

kõrgem kui meestel [14, 15]. Antud uuringus oli naistel õlaprobleemide osakaal suurem 

kui meestel. See tähendab, et naised on metallitööstuses rohkem ohustatud 

terviseprobleemide tekkimisele kui mehed [14]. 

 

 

 



  

 

13 

 

 

1.2. Sisekliima ja töökeskkonna ohutegurid 

 

1.2.1. Füüsikalised ohutegurid 

 

Töötervishoiu ja –ohutuse seaduse kohaselt on füüsikalisteks ohuteguriteks õhu 

temperatuur, suhteline niiskus, liikumiskiirus, valgustatus, seadmete liikuvad ja teravad 

osad, kukkumis- ja elektrilöögioht, kõrge ja madal õhurõhk, müra, vibratsioon, ioniseeriv 

kiirgus, mitteioniseeriv kiirgus (näiteks ultraviolett- ja laserkiirgus ning infrapunane 

kiirgus), elektromagnetväli [2]. 

Õhu temperatuur on sisekliima kõige olulisem parameeter. Optimaalne õhu temperatuur 

on temperatuur, mis rahuldab enamikku (95%) inimesi teatud kehalise aktiivsuse ja riietuse 

puhul [16]. Tabelis 2 on esitatud optimaalse õhu temperatuuri vahemikud külmal aastaajal 

vastavalt töö kategooriale. Antud tabelist selgub, et optimaalsed temperatuurid jäävad 

talvel 15–24 °C vahemikku (lubatud temperatuurid 13–25 °C).  Mida raskem on töö, seda 

madalam on optimaalne õhu temperatuur ja vastupidi [16]. Töökeskkonna temperatuur 

mõjutab tööviljakust [17]. Kui temperatuur on väga kõrge, siis langevad vaimne ja 

füüsiline teovõime [18] ning motivatsioon [17]. Nii kõrge kui ka madal temperatuur võib 

tekitada tervisehäireid ja ebamugavustunnet [18]. Õhu temperatuuri mõju organismile 

sõltub õhu suhtelisest niiskusest ja liikumiskiirusest [16], näiteks kõrge temperatuuri puhul 

väheneb õhu suhteline niiskus ja madala temperatuuri puhul suureneb õhu liikumiskiirus, 

mis põhjustab lisaks näpuosavuse vähenemist [18]. Metallitööstuses läbi viidud uuringust 

selgus, et inimese kehatemperatuur tõuseb kui õhu temperatuur töökeskkonnas on kõrge, 

kuna kasutatakse seadmeid, millega kaasneb kuumuse oht. Näiteks tööpäeva algul olid 

kehatemperatuurid 35,7–37,9 °C ja tööpäeva lõpus 37,3–39,3 °C. Kehatemperatuuri 

suurim tõus oli 2,4 °C, mis näitab, et soojuskadu kehast ei olnud piisav [19]. On leitud, et 

suvekuudel juhtub rohkem tööõnnetusi seoses kõrgenenud temperatuuriga [13]. Näiteks 

siseruumides 28 °C on väga kõrge temperatuur [20]. 

Õhu suhteline niiskus ehk relatiivne õhuniiskus on protsent maksimaalsest võimalikust 

veeauru kogusest õhus [17]. Optimaalne õhu suhteline niiskus on 40‒60% [16, 17]. 

Relatiivne õhuniiskus siseõhus sõltub mitmetest teguritest: välis- ja siseõhu temperatuurist, 
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ventilatsiooni õhuvoolu suurusest, välisõhu niiskusest ja ülemäärasest niiskusest ruumis 

[21]. Inimene tunnetab väikest ja suurt relatiivset õhuniiskust limaskestade, naha ja 

hingamisorganite kaudu [18]. Liiga väike suhteline õhuniiskus (alla 30%) põhjustab halba 

enesetunnet, näiteks nina, kurgu, suu ja silma limaskesta ärritust [17, 22]. Suur õhu 

suhteline niiskus (üle 70%) on aga tervisele ohtlikum, tugevdades õhu temperatuuri 

ebasoodsat mõju [17]. Väike õhu suhteline niiskus soodustab õhu tolmumist ja suurendab 

staatilise elektri teket, suur õhu suhteline niiskus aga vähendab õhu tolmumist, kuid 

suurendab teatud materjalidest (nt puitlaastplaatidest) õhku erituvate saasteainete hulka. 

Lisaks mõjutab relatiivne õhuniiskus mikroobide kasvu ja levikut. Siseõhu pikaajaline suur 

suhteline õhuniiskus põhjustab inimesel alati tervisehäireid ja lisaks ka kahjustab ehitisi 

[18]. Metallitööstuses läbi viidud uuringust selgus, et suvekuudel on tööõnnetuste arv 

suurem relatiivse õhuniiskuse tõttu [13]. 

Õhu liikumiskiirus on oluline, kuna see soodustab õhu temperatuuri tajumist ja aurumist 

ning tagab ruumides õhuvahetuse. Samas võib õhu liikumisega tekkida tõmbetuul [22], 

millele on inimesel kõige tundlikum kael [18]. Õhk liigub ruumis mehaanilise 

ventilatsiooni seadmete ning õhu ebaühtlase soojenemise tõttu. Inimene tunneb õhu 

liikumist siis, kui õhu liikumiskiirus on liiga suur [22]. 

Türgis viidi 2009. aastal läbi uuring 25 meessoost tudengiga, kus uuriti soojusliku 

mugavuse parameetreid – õhu temperatuuri, liikumiskiirust ja suhtelist õhuniiskust. Kõik 

tudengid kandsid sama tüüpi riideid. Katsealune oli ruumis, kus sai antud parameetreid 

reguleerida. Tudeng istus toolil, seljaga kliimaseadme poole 120 min. Katse kestis neli 

nädalat. Suhteline õhuniiskus oli katse ajal kogu aeg sama (50%), iga nädal muudeti õhu 

liikumiskiirust ja temperatuuri. Uuringust selgus, et 24 °C ja 0,2 m/s annavad sama 

soojustunde kui 26 °C ja 0,4 m/s, samuti nagu 28 °C ja 0,6 m/s. Lisaks selgus, et 0,2 m/s ja 

20 °C on suvel madal temperatuur, sest kaela temperatuur langes neli kraadi kahe tunni 

vältel. Seetõttu võib tekkida pea- ja kaelavalu [20]. 

Sõltuvalt töö kategooriast on optimaalne õhu liikumiskiirus külmal aastaajal kuni 0,3 m/s 

(tabel 2) [23]. Kui õhu liikumiskiirus on liiga väike, koguneb inimese lähedusse 

väljahingatud õhk ning häiruvad naha ainevahetusprotsessid [17]. Külmetus võib tekkida 

aga siis, kui keha jahtub ebaühtlaselt erinevatelt pooltelt [22]. 

 



  

 

15 

 

Tabel 2. Soojusmugavuse parameetrite arvväärtuste soovitatavad normvahemikud talvel 

vastavalt töö kategooriale [23] 

Külm aastaaeg1 

Töö 

kategooria 

õhu temperatuur, °C õhu suhteline niiskus, % õhu liikumiskiirus, m/s 

optimaalne lubatud optimaalne luba- 

tud 

ülemine 

piir 

optimaalne, 

mitte üle 

lubatud, 

mitte üle 

alu-

mine 

piir 

üle- 

mine 

piir 

 

alu- 

mine 

piir 

üle- 

mine 

 piir 

 

alu- 

mine 

piir 

üle- 

mine 

piir 

   

Ia (kerge) 20 24 19 25 40 60 70 0,1 0,1 

Ib (kerge) 19 23 18 24 40 60 70 0,1 0,2 

IIa 

(keskmise 

raskusega) 

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

IIb 

(keskmise 

raskusega) 

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

III (raske) 15 18 13 19 40 60 70 0,3 0,5 
Märkus. 1Külmaks aastaajaks nimetatakse aastaaega, mil välisõhu ööpäeva keskmine temperatuur on kuni 

+10 °C k.a. [24]. 

 

Valgustus on üks tähtsamaid tegureid töökohal, kuna nägemise kaudu saab inimene umbes 

90% vajaminevast infost [17]. Valgustus jaguneb loomulikuks ja kunstlikuks, mis 

omakorda jaguneb üld- ja kombineeritud (üld- ja kohtvalgustus) valgustuseks [22]. Halva 

valgustuse korral tööviljakus langeb, silmad väsivad ning võivad tekkida silma-, närvi- ja 

südame-veresoonkonnahaigused [17]. Samuti võib tekkida peavalu, silmade ja üldine 

väsimine ka liiga ereda valguse korral [22]. Valgustatust mõõdetakse luksides (lx) [17]. 

Metallitööstuses läbi viidud uuringust selgus, et töötajad ei ole valgustatusega rahul, kuna 

see on ebapiisav ja -ühtlane – üldvalgustatuse madalaimaks väärtuseks mõõdeti 84 lx ja 

kõrgeimaks 1980 lx. Nii kõrge valgustatuse väärtus oli seotud akendest ereda päikese sisse 

paistmisega teatud kellaaegadel. Töötamispinkide juures ei vastanud valgustatus normile 

(madalaim väärtus oli 109 lx ja kõrgeim 364 lx) [5]. Valgustatuse soovituslikud piirnormid 

ametite järgi on toodud tabelis 3. 
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Tabel 3. Valgustatuse normid masinatööstusettevõtte erinevatele ametikohtadele [25] 

Amet Norm (�̅�m, lx) 

Keevitaja 300 

Treial 500 

Lukksepp 300 

Märkus. �̅�m ‒ valgustustiheduse hooldeväärtus on väärtus, millest allapoole keskmine valgustustihedus ei tohi 

langeda [26]. 

 

Müra on ebameeldiv ja töötaja tervist kahjustav heli [27, 17], mis koosneb erineva 

sagedusega helidest [17]. Inimene kuuleb helisid vahemikus 16–20 000 Hz [17]. 

Helitugevust mõõdetakse detsibellides (dB) [16, 22]. Müra kahjustab kuulmiselundit ja 

peaaju, soodustab väsimist ja haiguste teket (nt vereringesüsteemi haigustest 

hüpertooniatõbe). Samas võib müra anda infot seadmete töö kohta ja hoida ära 

õnnetusjuhtumeid [17]. Müra päevane kokkupuutetase kaheksatunnise tööpäeva korral ei 

tohi ületada 85 dB(A). Kui müra on suurem kui 80 dB(A) ja seda pole võimalik 

ühiskaitsemeetmetega vähendada, peab tööandja võimaldama töötajale individuaalse 

kuulmiskaitsevahendi kasutamist. Kui müra on üle 85 dB(A), peab tööandja nõudma 

kuulmiskaitsevahendi kasutamist [27]. Metallitööstuses tekitavad kõige tugevamat müra 

materjalide töötlemine ja nende teisaldamine, töö käsitööriistadega (nt nurklihvijad, 

suruõhu-mutrikeerajad), gaasikeevitus ning metalli lõikamine [28]. Lukkseppadel 

põhjustavad müra pneumotööriistad ja treialitel treipingid [29]. Mürarikkas keskkonnas 

tehakse tööprotsessis kõige rohkem vigu ja juhtub ka rohkem tööõnnetusi, kuna müra 

mõjutab inimese keskendumisvõimet [28]. 

Metallitööstuses on uuritud 412 töötaja kuulmislangust audiomeetriga mõlemast kõrvast 

sagedustel 500, 1000, 2000, 3000, 4000, 6000 ja 8000 Hz. Suurimat kuulmislangust 

täheldati sageduste 6000 Hz ja 4000 Hz juures. Kõrgeim keskmine müratase antud 

töökeskkonnas oli 85,5 dB(A) ja suurim müratase 95,8 dB(A) [30].  
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1.2.2. Keemilised ohutegurid 

 

 „Keemilised ohutegurid on ettevõttes käideldavad ohtlikud kemikaalid ja neid sisaldavad 

materjalid“ [2]. Mürgised ühendid satuvad inimese organismi kopsude, naha või 

seedetrakti kaudu. Aine toksilist toimet mõjutavateks teguriteks on nt inimese vanus, sugu, 

väsimuse aste, töö iseloom, töökeskkonna mõjurid, keemilise ühendi kogus jt tegurid [31]. 

Süsihappegaas ehk süsinikdioksiid (CO2) on värvuseta ja lõhnata gaas [32], mida 

kasutatakse õhu kvaliteedi mõõtmiseks siseruumides, kus viibivad inimesed [21], sest 

väljahingatav õhk on süsihappegaasi peamiseks allikaks [18]. Välisõhus on CO2 sisaldus 

360 ppm ehk 0,036%. Süsinikdioksiidi kontsentratsioon ruumiõhus sõltub ruumis viibivate 

inimeste arvust ja nende tegevusest. Näiteks kerge töö puhul on süsihappegaasi eraldus 

täiskasvanul 33–42 l/h. Süsinikdioksiidi kontsentratsiooni järgi saab määrata siseõhu 

kvaliteeti – kui see on väga kõrge, on siseõhu kvaliteet kehv [21] ja ventilatsioon puudulik 

[18]. Seetõttu on süsihappegaas õhu kvaliteedi indikaator [21]. Vabariigi Valitsuse 

„Töökeskkonna keemiliste ohutegurite piirnormid1“ määruse kohaselt on süsinikdioksiidi 

piirnormiks töökeskkonnas 5000 ppm (parts per million) ehk 0,5% [33]. 

Keevitamisel tekivad aerosoolid, asbestitolm [29], metalliaurud ja keevitusgaasid, mis 

eralduvad elektroodikattest, keevitatavast materjalist ning argooni sisaldavatest 

kaitsegaasidest (osoon) [28]. Aerosoolid sisaldavad keemilisi elemente nagu rauda, 

ränidioksiidi, kaltsiumoksiidi, alumiiniumi, kroomi ja mangaani. Kuna keevitamine toimub 

kõrgel temperatuuril, siis võib õhus tekkida lämmastikoksiidi ja osooni. 

Keevitusaerosoolide kõrge kontsentratsiooni tõttu võib tekkida nt metallipalavik [27]. 

Keevitajatel on uuritud kroomi (Cr), molübdeeni (Mo), volframi (W) ja vanaadiumi (V) 

sisaldust veres ja uriinis ning töökeskkonnas. Uuringust selgus, et nelja keemilise elemendi 

sisaldused töökeskkonnas olid madalad. Samas selgus, et keevitajatel oli Cr, Mo, W ja V 

kontsentratsioon veres ja uriinis kõrgem kui kontrollgrupil [34]. Lukkseppade 

terviseriskideks on samuti asbestitolm, aga ka metallitolm, lisaks jootmisel kasutatav 

pliisulam. Ka treialite terviseriskiks on tolm, lisaks jahutusvedelikud. Tolm võib tekitada 

ülemiste ja alumiste hingamisteede kahjustust, ka allergiat [29]. Üldjuhul on 

metallitööstuses kasutatavad värvid, kõvendid ja lahustid ohtlikud kemikaalid, millel on 

ohutunnused tuleohtlik, söövitav või kahjulik [28]. Metallitöötajatel on uuritud verest 
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erinevaid keemilisi elemente. Toksilistest elementidest leiti pliid ja kaadmiumi. Uuringust 

selgus, et plii tase veres üle 7 µg/dL on seotud kuulmislangusega [30]. 

 

 

1.2.3. Bioloogilised ohutegurid 

 

„Bioloogilised ohutegurid on mikroorganismid (bakterid, viirused, seened jm), sealhulgas 

geneetiliselt muundatud mikroorganismid, rakukultuurid ja inimese endoparasiidid ning 

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

mürgistust“ [2]. Lisaks on bioloogilisteks ohuteguriteks putukad, haige inimene või loom, 

bakterikandja või parasiitide vaheperemees, kehaeritised, veri, lümf, koekultuurid, 

ensüümid ja hormoonid [35]. Seega võivad metallitööstuse töötajad saada nakkushaiguse 

oma kolleegidelt, kes näiteks haigena tööl käivad. Samuti on keevitajatel, eriti neil, kes 

suitsetavad, suurenenud oht kopsuinfektsioonide näiteks invasiivse pneumokokknakkuse 

(IPD – invasive pneumococcal disease) tekkeks, mis on tingitud kokkupuutest 

metalliaurudega [36].  

 

 

1.2.4. Psühholoogilised ohutegurid 

 

Psühholoogilisteks ohuteguriteks on monotoonne töö, halb töökorraldus, pikaajaline 

töötamine üksinda ja töötaja võimetele mittevastav töö [2]. Samuti suur töökoormus ja 

ajapuudus, millele viitavad ületunnid, töötamine puhkepausideta või väga kiiresti ning 

pidevat keskendumist ja tähelepanu nõudev töö (näiteks täppistöö) ja töö käsijuhtimisega 

masinatel (näiteks treipinkidel) [37]. Negatiivsed emotsioonid ja emotsioonide defitsiit 

(näiteks monotoonne töö) võivad põhjustada emotsionaalset stressi ja soodustada 

väsimustunnet [38].  
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Etioopias neljas metallitööstusettevõttes 453 töötajaga läbi viidud uuringust selgus, et neist 

36,7%-l oli väga stressirohke töö. Nendel töötajatel oli suurem tõenäosus vigastuste 

tekkeks [10]. 

India metallitööstuses läbi viidud uuringust selgus, et 46% töötajatest on kogenud stressi. 

Stressi põhjusteks võisid olla ülemäärane kuumus, õhu suhteline niiskus, aurud ja tolm, 

mis tihti tekitasid pingeid. Seetõttu oli nendel töötajatel märkimisväärselt kõrgem risk 

tööõnnetuste tekkeks [12]. 

 

 

1.2.5. Füsioloogilised ohutegurid 

 

Füsioloogilisteks ohuteguriteks on füüsilise töö raskus, sama tüüpi liigutuste kordumine 

ning sundasendid ja –liigutused, mis põhjustavad üleväsimust [2]. Keevitajatel esineb sama 

tüüpi liigutuste kordumine näiteks paljude sarnaste detailide keevitamisel. Samuti teevad 

nad tööd ebamugavas sundasendis, kuna keevitatavat detaili ei ole võimalik kohandada nii, 

et töötajal oleks keevitada mugav, vaid töötaja peab ennast kohandama vastavalt 

keevitatavale detailile [28]. Keevitajatel ja lukkseppadel võib tekkida kehaline 

ülekoormatus [29]. 

Uuringutest on selgunud, et keevitajatel on vahetuse lõppedes alaseljavaevused [39, 40]. 

Lisaks biomehhaanilistele faktoritele mõjutavad alaseljavaevusi ka suitsetamine, 

ülekaalulisus ja füüsilise aktiivsuse puudumine. Näiteks keevitajatel, kes suitsetavad ja ei 

tee regulaarselt trenni, on kaks korda ning ülekaalulistel töötajatel 1,38 korda suurem 

tõenäosus alaseljavaevuste tekkeks [39]. Tööga seotud alaseljavaevused (WLBD ‒ work-

related low back disorders) on metallitööstuses sagedased [39, 40]. Joonisel 1 on välja 

toodud kehapiirkonnad, kus keevitajatel esineb ebamugavustundeid 10-palli skaalal [39]. 
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Joonis 1. Keevitajate (n=64) ebamugavustunded erinevates kehaosades [39]. 

 

Jooniselt 1 selgub, et keevitajatel esineb kõige rohkem ebamugavustundeid alaseljas, 

kaelas ning õlgades. Kätes ja jalgades esineb ebamugavusi 2-palli skaalal 10st [39]. 

Ameerika Ühendriikides uuriti metallitööliste tööülesandeid PATH (posture - asend, 

activity - aktiivsus, tools - tööriistad, handling - käsitsemine) meetodiga. Selgus, et 

metallitöölised töötasid 6‒21% oma tööajast üks või kaks kätt õlgade kõrgusel või 

kõrgemal ja seisid ebaühtlasel/ebastabiilsel pinnal 3‒53% oma tööajast [41]. 
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1.3. Töötaja töö raskusaste, energeetiline koormatus ja töövõime 

 

Töö raskusastet saab määrata töötajate pulsi [42] ning ka energiakulu (W) järgi [46]. 

Lisaks on võimalik töö raskusastet määrata energiakulu (kJ/h) alusel (tabel 4) [23]. Töö 

raskusastmed liigitatakse kergeks, keskmiselt raskeks, raskeks ja väga raskeks [42, 43]. 

Töö raskusastmete liigituse järgi, mis on heaks kiidetud Maailma Terviseorganisatsiooni 

(WHO ‒ World Health Organization) poolt, määratakse summaarne energeetiline 

koormatus ehk töötaja summaarne energiakulu ajaühikus (S). Summaarne energiakulu (S) 

sisaldab füsioloogiliseks tarbeks vajatavat energiakulu (F) ja otseselt tööks kuluvat energiat 

(T) [46]. 

 

Tabel 4. Töö raskusastmed vastavalt energiakulule [23] 

Töö raskusaste Kategooria Energiakulu, 

kJ/h 

Töö kirjeldus 

Kerge füüsiline töö Ia kuni 500 töötamine istudes; ei nõua füüsilist 

pingutust 

Ib 500‒630 töötamine istudes või seistes või 

kõndides; mõningane füüsiline 

pingutus 

Keskmise raskusega 

füüsiline töö 

IIa 630‒840 töötamine kõndides, kuni 1 kg massiga 

esemete teisaldamine 

IIb 840‒1050 töötamine seistes ja kõndides, kuni 10 

kg massiga esemete teisaldamine 

Raske füüsiline töö III üle 1050 töötamine pidevas liikumises ja üle 10 

kg massiga esemete teisaldamine või 

kandmine 

 

Energeetiline koormatus ehk energiakulu on energia hulk, mida inimese organism vajab 

teatud ülesannete sooritamiseks [44]. Südamelöögi sageduse mõõtmist dünaamilise 

kehalise võimekuse ajal saab kasutada töötaja töökoormuse määramiseks ja vastupidavuse 

hindamiseks [45]. Energeetilise koormatuse määramiseks on mitmeid meetodeid: 

1. OWAS (Ovako Working Posture Analysing System) meetod on välja töötatud 

Soomes Ovako terasetehases 1973. aastal. Meetodit kasutatakse rasketel töödel, kus 

identifitseeritakse tööasendeid (neli seljaasendit, kolm käeasendit, seitse jalgade 

asendit) ja raskuste käsitsi tõstmist (kolm kategooriat). Tööd testitakse kokku 84 

tööasendi järgi. Meetodil on neli tulemuse kategooriat [46].  
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2. ERGOLOG meetod on kasutusel Soomes alates 1980. aastast. Meetodiga testitakse 

inimest töökohal [43].  

3. VIRA meetod on kasutusel Rootsis alates 1980. aastast. Antud meetodiga uuritakse 

istuvtöökohtadel töötavate inimeste tööasendeid ja liikumist video ja arvutiga [43]. 

4. ARBAN analüüsimeetod võtab arvesse inimese asendi ja teisaldatava raskuse. 

Inimene töötab seistes või kõndides [43].  

5. SPITZER-HETTINGER’i tabelitega määratakse lihaste tööks kuluv keskmine 

energia sõltuvalt tööasendist ja –liigist, füsioloogiliseks tarbeks kuluv energiakulu 

ja summaarne energiakulu [43]. 

6. HETTINGER’i meetod 1989.a. ehk üldistatud ehk ühendatud energiakulutabelid.  

Selle meetodiga määratakse töötaja liikuva ja paikse töö energiakulu, kus töö on 

rohkem lihaste poolt tehtav [43]. 

 

Töövõime (work ability) on seisund, mille puhul ollakse võimeline täitma ettemääratud 

ülesandeid [47] ehk töötaja füüsilise ja psüühilise tegevusvõime sobivus töö poolt 

esitatavatele nõuetele [48]. Seega töötaja töövõime on suutlikkus teha tööd [32]. 

Töövõimet suurendavad positiivsed emotsioonid, negatiivsete emotsioonide korral 

töövõime aga langeb. Negatiivsete emotsioonide tõttu võib inimene haigestuda ja kaotada 

töövõime sootuks [38]. Töövõimet saab määrata viie parameetri, s.o. pulsi, vererõhu, 

reageerimisaja, mälu mahu ja jõu kätes, abil. Töötajate töövõimet säilitatakse 

töötervishoiuga ja meditsiiniliste abinõudega [47]. 

Metallitööstuses läbi viidud uuringust selgus, et töötajatel, kes töötavad kõrge 

temperatuuriga keskkonnas, on produktiivsuse kaotus oluliselt kõrgem [49]. Samuti tõuseb 

südamelöökide sagedus kuumas töökeskkonnas ennem kui kehatemperatuur [19]. 

Töö raskusastet, energeetilist koormatust ja töövõime muutust on uuritud näiteks 

klaasipuhujatel. Tulemustest selgus, et keskmise pulsi järgi naissoost klaasipuhuja töö 

raskusaste oli kerge (85 ja 87 lööki/min) ja meessoost klaasipuhuja töö raskusaste oli 

keskmiselt raske (100 ja 112 lööki/min). Naissoost klaasipuhuja kõrgeim pulss oli 129 

lööki/min, mille järgi oli tegemist raske tööga. Meessoost klaasipuhuja kõrgeim pulss oli 

141 lööki/min, mille järgi oli töö raskusastmeks raske töö. Naissoost klaasipuhujal jäi 

summaarne energeetiline koormatus vahemikku 158‒305 W ja meessoost klaasipuhujal 
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vahemikku 275‒625 W. Töövõime säilis mõlemal klaasipuhujal kergemate esemete 

valmistamisel ning langes tööpäeva lõpuks kui valmistati raskemaid esemeid [50].  

Piimatööstuses on uuritud töö raskusastet, energeetilist koormatust ja töövõime muutust 

juustumeistritel, juustuvalmistajatel, kiletajatel ja pakkijatel. Selgus, et kõige väiksem 

energeetiline koormatus oli kiletusosakonna töötajatel ja kõige suurem juustumeistritel. 

Kõikides osakondades oli tegemist raske või väga raske tööga. Töötajate töövõime muutus 

väga individuaalselt, terve töövahetuse vältel tõustes ja langedes [51]. 

Töövõimet on uuritud ka lüpsjatel. Selgus, et nende pulss päeva vältel suurenes, olles 

tööpäeva alguses keskmiselt 81,3 ja õhtuse tööaja keskel 87,6 lööki/min (muutus 7,8%). 

Mälu maht võrreldes hommikuse ja õhtuse lüpsi algusega langes lüpsi keskel 

ämbrisselüpsil vastavalt 25,9 ja 38,9% ning torusselüpsil 3,9‒8,4 ja 5,3‒12%. Jõud kätes 

oli suurim õhtuse lüpsi keskel ja langes töö lõpuks [52]. 

Tankla klienditeenindajate töövõimelisuse uurimisest [53] selgus, et nende töö raskusaste 

oli tööpäeva vältel kerge (77 lööki/min). Pulss suurenes kiirete ja täpsust nõudvate 

tööülesannete tegemisel, nt kaupade kontrollil, ruumide koristamisel ja aruande 

koostamisel ning seetõttu töö raskusaste kujunes keskmiselt raskeks (122 lööki/min). 

Keevitajal ja pingitöötajal on uuritud energeetilist koormatust, töövõime muutust ja töö 

raskusastet. Keevitaja keskmine pulss oli 98‒131 lööki/min (töö raskusaste kerge ja raske) 

ning pingitöötajal 74‒83 lööki/min, seega töö raskusaste oli kerge. Kõrgeim pulss 

keevitajal oli 153‒236 lööki/min (töö raskusaste väga raske) ja pingitöötajal 94‒108 

lööki/min (töö raskusaste kerge ja keskmiselt raske). Suurim otseselt tööga seotud 

energeetiline koormatus oli keevitajal ‒ 449 W. Kui pingitöötaja üldine töövõime suurenes 

lõuna ajaks ja langes tööpäeva lõpuks, siis keevitaja töövõime oli langevas trendis [5]. 

Metallitööstuses läbi viidud uuringust selgus [19], et pulss enne tööpäeva algust oli 

vahemikus 67–99 lööki/min ja tööpäeva lõpus 78–120 lööki/min. Kaheksal töötajal 101-st 

oli vererõhk vahemikus 140/90 kuni 161/89 – tegemist on hüpertensiooniga ehk kõrge 

arteriaalse vererõhuga. Vererõhu tõus keskmise kuni raske töö puhul igal ametikohal on 

tavaline nähtus.  
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1.4. Töökindlus 

 

Töökindlus on „kompleksomadus, mis tagab elemendi või süsteemi töövõime pikaajalise 

säilimise ja majanduslikult põhjendatud taastamise“. Töökindluse kõige tähtsam omadus 

on elemendi või süsteemi tõrgeteta töötamine ehk tõrketus [47]. Seega on töökindlus 

omadus tõrgeteta töötada [32]. Erinevatel elementidel on tõrgete kõrvaldamiseks kuluv aeg 

erinev. Bioloogilise elemendi puhul tuleb tõrkunud elemendi töövõimet taastada ning 

selleks kulub mingisugune taastamisaeg, milleks on ravilolemise aeg ja mida vähem kulub 

elemendi raviks aega, seda talitluskindlam element on [47].  

Töökindlust on uuritud näiteks piimatööstusettevõtte juustu tootmisele spetsialiseerunud 

112 töötajal. Selgus, et pakkijatel esines tõrketut tööd keskmiselt 11 nädalat ning seejärel 

tõrke tekkimisel oli töövõime taastamisaeg keskmiselt 16 päeva. Töötajate valmidustegur 

oli 0,54 ja taastamistegur 0,84 [51]. 

Töökindlust on uuritud ka Tartu Tervishoiu Kõrgkooli õppejõududel ja üliõpilastel. 

Tulemustest selgus, et õppejõud haigestus keskmiselt iga 228 tööpäeva tagant ning viibis 

haiguslehel keskmiselt 27 päeva. Õppejõudude valmidustegur oli 0,74 ja taastamistegur 

0,35 [54]. 

Puusseppade töökindluse uurimisest selgus, et nende keskmine töövältus oli 572,9 h ja 

keskmine taastamisaeg 191,3 h. Suurim töövõime taastamisaeg oli puusseppadel 600 h. 

Puusseppade valmidustegur oli 0,73 ja taastamistegur 0,33 [55]. 

Töökindlust on uuritud ka meditsiiniõdedel. Tulemustest selgus, et töötaja pidi katkestama 

oma töö iga 1222,9 h järel ning töövõime taastamine võttis aega umbes 13 päeva. 

Meditsiiniõdede valmidustegur oli 0,79 ja taastamistegur 0,21 [56].   

Reppo on uurinud lüpsjate töökindlust 300‒400 loomakohaga farmides, kus lehmi lüpsti 

torusselüpsiseadmega (ADM-8) kaks korda päevas keskmiselt viis tundi. Selgus, et 

keskmine töövältus oli lüpsjal 1561,41 h ja keskmine taastamisaeg 478,41 h, st et lüpsja 

peab iga 1561,41 h järel katkestama oma töö ning puuduma töölt 478,4 h ehk 19‒20 päeva. 

Lüpsjate valmidustegur oli seega 0,765. Kõige sagedasem põhjus oli külmetamine, seejärel 

hingamiselundite haigused (15,4%), liikumistugiaparaadi haigused (13,3%), närvihaigused 

(12,9%), haige lapse hooldus (11,2%) ja günekoloogilised haigused (9,1%). Nakkushaigusi 

esines 7,5%, südame-veresoonkonnahaigusi 6,6% ja töötraumasid 2,9% [57].  
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2. UURIMISTÖÖ MATERJAL JA METOODIKA 

 

2.1. Masinatööstusettevõtte üldiseloomustus 

 

Masinatööstusettevõte Same OÜ on asutatud 1992. aastal. Ettevõte tegeleb masinate ja 

seadmete tootmisega – mullaharimismasinad (kultivaatorid, libistid), teehooldusmasinad 

(lumepuhurid, liivapuisturid, V-tüüpi lumesahad, U-tüüpi sahad, tiibkopad), 

hooldusniidukid (muru-tasandusniidukid, kett-võsaniidukid, Berti hooldusniidukid), 

metsaveohaagised (tõstukid, palgihaaratsid, haagised) ja söödatootmismasinad (rulli- ja 

silohaarats). Kogu toodangust umbes 20% realiseeritakse Eestis ja 80% välismaal. 

Masinatööstusettevõttes on umbes 60 töötajat [58]. 

Hoone on ehitatud 1990. aastatel. Viimane renoveerimine oli 2017. aastal. Hoonet 

köetakse gaasiküttega (radiaatorid) ja soojapuhuritega. Tootmistöötajate tööruumides on 

sundventilatsioon, osadel keevitajatel on ka kohtventilatsioon. Kõik aknad on pakettaknad. 

Tööruumides on nii loomulik kui ka kunstlik valgustatus (üld- ja kohtvalgustused). 

Ruumid on jaotatud remondihalliks, viilhalliks ja tootmishooneks (lisa A). Remondihallis 

(1208,6 m2) on 13 keevitaja töökohta ja lisaks robotkeevitus. Viilhallis (1198,9 m2) on 

kaheksa lukksepa töökohad. Tootmishoone jaguneb kaheks osaks – ühes ruumis (~440 m2) 

on treialitele 12 töökohta ja teises ruumis (294 m2) lukkseppadele kaheksa töökohta. 

Töötajad töötavad viis päeva nädalas (esmaspäev‒reede) 7.00‒16.00 või 8.00‒17.00, seega 

kaheksa töötundi päevas. Treialid töötavad ka õhtuses vahetuses ‒ 16.00‒24.00. Päevases 

vahetuses on kaks puhkepausi (9.50‒10.00 ja 15.00‒15.15) ja lõuna kell 12.00‒13.00, mida 

ei arvestata tööaja hulka. Õhtuses vahetuses pause ei ole ning söögipaus on kell 20.30‒

21.00. 
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2.2. Töövahendid ja seadmed 

 

Ettevõttes kasutavad keevitajad MIG-poolautomaatkeevitust (joonis 2). Põhilisteks 

töövahenditeks on ketaslõikur (detaili käiamiseks), meisel (detaili puhastamiseks 

metallpritsmetest) ja mutrivõti. Raskete detailide teisaldamiseks kasutatakse sildkraanat ja 

kahveltõstukit. 

 

 

Joonis 2. Keevitaja töökoht. 

 

Ettevõttes on kasutusel ka üks Yaskawa keevitusrobot (joonis 3), millega on võimalus teha 

rakiseta keevitust ning millel on lühem tsükli- ja programmeerimise aeg, täpsem keevitus, 

suurem jõudlus ja kasutegur ning paindlik keevitussüsteem. Kõik voolikud on peidetud 

roboti sisse, mis tagab parema ligipääsu, nende turvalisuse ja pika eluea [59]. 

.  
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Joonis 3. Yaskawa keevitusrobot. 

 

Koostelukkseppade põhilisteks töövahenditeks on suruõhul töötav ketaslõikur, 

mutrikeeraja ja haamer, magnetpuur, kruustangid, akutrell, märkimisnõel ja nihik. Raskete 

detailide teisaldamiseks kasutatakse sildkraanat ja kahveltõstukit. Lukkseppade töökoht on 

esitatud joonisel 4.  

 

 

Joonis 4. Koostelukkseppade töökoht. 
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Treialite põhilisteks tööseadmeteks on treipingid (joonis 5) ja CNC-automaatfreespingid 

(joonis 5 ja 6). Peamisteks töövahenditeks on suruõhupüstol, leht- ja padrunvõtmed, 

haamer, kruvikeeraja, kuuskantvõtmed, nihik ja mõõdulint. Raskete detailide 

teisaldamiseks kasutatakse sildkraanat ja kahveltõstukit. 

 

       

Joonis 5. Treipink (vasakul) ja CNC-automaatfreespink Hartford Sumo (paremal). 

 

      

Joonis 6. CNC-automaatfreespingid Doosan Mynx 540/50 (vasakul) ja Hartford Super 

Tornado HCMC-1682 (paremal). 
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2.3. Töökeskkonna füüsikaliste ja keemiliste parameetrite väärtuste 

mõõtmine 

 

Masinatööstusettevõttes tehti füüsikaliste parameetrite mõõtmised talvel (jaanuaris) kolm 

korda päevas. Mõõdetavateks parameetriteks olid õhu temperatuur, suhteline niiskus ja 

liikumiskiirus, valgustatus, müra ning süsinikdioksiid (CO2). Kõiki parameetreid mõõdeti 

1,5 m kõrguselt põrandast kolm korda. Kohtvalgustatust mõõdeti töötaja töökoha 

töötasapinnalt. Mõõtmiskohtade arv valiti ruumi pindala järgi (tabel 5) [24]. 

 

Tabel 5. Mõõtmiskohtade arv sõltuvalt ruumi pindalast (m2) [24] 

Ruumi pindala, m2 Mõõtmiskohtade arv 

Kuni 100 4 

101...400 8 

Üle 400 Mõõtmiskohtade arvu määrab nendevaheline 

kaugus, mis ei tohi ületada 10 m 

 

Ruumide pindalad olid üle 400 m2, seetõttu tehti mõõtmised iga 10 m tagant ehk 10‒12 

mõõtmiskohas (olenevalt ruumist). Mõõtmiskohtade asukoha valikul lähtuti hoone piirete 

(põrand, sise- ja välissein, aken, lagi, uks) ja radiaatori kaugusest. Vastavalt Sisekliima 

standardile (EVS 839:2003) peavad mõõtmiskohad asuma hoone piirdest teatud kaugusel. 

Tabelis 6 on esitatud mõõtmiskohtade asukoha valik vastavalt piirde kaugusele [60]. 

 

Tabel 6. Mõõtmiskohtade asukoha valik vastavalt piirde väikseimale kaugusele [60] 

Piire Kaugus piirdest, m 

Põrand 0,1 

Aknata välissein ja sisesein 0,5 

Välisseinas olev aken, radiaator, lagi 1 

Uks 1,5 

 

Õhu temperatuuri, suhtelist niiskust, liikumiskiirust ja süsinikdioksiidi mõõdeti 

mõõteseadme-andmelogeriga Almemo 2690, mille töötemperatuur on -10 kuni +50°C [61]. 

Seade salvestas mõõtetulemusi iga viie sekundi tagant. Üld- ja kohtvalgustatust mõõdeti 

digitaalse luksmeetriga TES 1335, mille töötemperatuur on 0 kuni +40°C [62]. Müra 
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mõõdeti TES-1350A müramõõturiga, mille töötemperatuur on samuti 0 kuni +40°C [63]. 

Seadmete tehnilised näitajad on esitatud tabelis 7. 

 

Tabel 7. Mõõturite tehnilised näitajad [62‒64] 

Mõõtur Mõõtepiirkond Mõõtmisviga 

Almemo 2690 FH A646-EC1 

(õhu suhteline niiskus) 

5‒98% ±0,5% 

Almemo 2690 FH A646-EC1 

(õhu temperatuur) 

-25°C kuni +100°C ±0,2K 

Almemo 2690 (õhu 

liikumiskiirus) 

0‒2 m/s - 

Almemo 2690 FY A600-CO2 

(süsinikdioksiid) 

0‒2,500% ±0,2% 

TES 1335 digitaalne lux-

meeter (valgustatus) 

0,01‒200 000 lux ±3% 

TES-1350A (müra) 35‒130dB(A) ±1dB 

  

Joonistel 7‒9 on esitatud ruumide skeemid plaanis koos sisekliima parameetrite 

mõõtmiskohtadega ja valgustite asukohtadega.  

 

Joonis 7. Keevitajate tööruumi (remondihalli) skeem plaanis:  1-13 ‒ keevitajate töökohad; 

14-25 ‒ sisekliima parameetrite mõõtmiskohad;  ‒ valgusti. 
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Joonis 8. Treialite tööruumi (tootmishoone) skeem plaanis: 1-10 ‒ sisekliima parameetrite 

mõõtmiskohad; 11 ‒ CNC-treipink Puma 240M; 12 ‒ CNC-treipink Mazak Quick Turn 

Smart 350M; 13 ‒ CNC-automaatfreespink Hartford Sumo; 14 ‒ hammaslõikuspink; 15-17 

‒ treipingid; 18 ‒ freespink; 19-20 ‒ stoosid; 21 ‒ puurpink; 22 ‒ automaatfreespink 

Hartford Super Tornado HCMC-1682; 23 ‒ CNC-automaatfreespink Doosan Mynx 

540/50; ‒ laevalgustid. 
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Joonis 9. Koostelukkseppade tööruumi (viilhalli) skeem plaanis: 1-12 ‒ sisekliima 

parameetrite mõõtmiskohad; 13-17 ‒ lukkseppade töökohad; ‒ laevalgustid. 
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2.4. Töötajate töö raskusastme, energeetilise koormatuse ja töövõime 

määramine 

 

Töötaja töö raskusastme ja energeetilise koormatuse määramine põhineb inimese 

südamelöökide sageduse mõõtmisel tööpäeva vältel ehk pulsi mõõtmiseks kasutati Polar 

Tester meetodil pulsikellasid Suunto t6, Polar S610i ja Polar S625X. Vastuvõtja komplekti 

kuuluvad andur (saatja), infrapunaliides ja arvutiprogramm „Suunto Training Manager“ 

ning „Polar ProTrainer 5“. Mõõtmistulemused salvestati viie ja kümne sekundilise 

intervalliga. Andur, mis edastas pulsi vastuvõtjale, niisutati ja kinnitati terveks tööpäevaks 

vööga katsealuse rindkere ümber. Pulsikell asetati katsealuse randmele pulsi 

salvestamiseks. Infrapunaliidese abil laaditi salvestatud andmed edasiseks analüüsiks 

arvutisse, mis võimaldas töödelda salvestatud andmeid. Suunto t6 südamelöökide sageduse 

mõõtevahemik on 30‒240 lööki/min ja töötemperatuur -20°C kuni +60°C [65]. Polar 

S625X ja S610i mõõtevahemikud on samuti 30‒240 lööki/min ja töötemperatuurid -10°C 

kuni +50°C [66, 67]. 

Töötaja töö raskusastet määrati südamelöökide sageduse alusel (tabel 8) [42] ja selle järgi, 

arvestades töötaja sugu ja vanust määrati tabeli 9 alusel tema energeetiline koormatus [47]. 

 

Tabel 8. Töö raskusastme liigitus pulsi järgi (Brouha ja Nygardi järgi) [42] 

Töö raskusaste Pulss, lööki/min 

Kerge < 100 

Keskmiselt raske 100...124 

Raske 125...150 

Väga raske > 150 

 

Tabel 9. Meeste töö raskusastme liigitus keskmise energiakulu (W), vanuse ja 

maksimaalse aeroobse võime (Wmax) järgi (Anderseni jt 1978 järgi) [42, 43] 

Vanus, a Keskmine energiakulu, W Wmax, W 

kerge keskmiselt raske raske väga raske 

 

20...29 ...293 300...579 586...872 872... 1163 

30...39 ...272 279...544 551...816 816... 1088 

40...49 ...258 265...495 502...747 747... 996 

50...59 ...223 230...440 447...663 663... 884 
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Energeetilise koormatuse määramise lihtsustamiseks on koostatud tabeli 8 ja 9 andmete 

alusel interpoleeritud pulsi ja energiakulu seosuse kõver meestöötajatele vanuses 20‒29 

aastat (joonis 10). 

 

 

Joonis 10. Töötaja summaarse koormatuse (S) ehk kogu energiakulu ja pulsi seos ‒ mehed 

20‒29 a. 

 

Töötaja summaarne energiakulu (S) sisaldab füsioloogia tarbeks vajalikku energiat (F) ja 

otseselt töökoormuse ületamiseks vajalikku energiat (T) [46] ehk 𝑆 = 𝐹 + 𝑇. Seega 

otseselt tööks kuluv energia arvutati 𝑇 = 𝑆 − 𝐹 [47]. 

Füsioloogia tarbeks vajatav energiakulu meestel (Fm) leiti (kasutades tabel 10 andmeid) 

Hettinger jt 1989 järgi [68]: 

𝐹𝑚 = 0,934 + 0,0400 × 𝐺 + 0,01454 × 𝐻 − 0,0196 × 𝑉 𝑘𝐽/𝑚𝑖𝑛,              (1) 

kus G on inimese mass kg; 

H – pikkus cm; 

V – vanus aastates. 

1 kJ/min = 16,67 W 
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Tabel 10. Tootmistöötajate andmed 

Uuritav Sugu Vanus, a Pikkus, cm Mass, kg 

Treial 1 M 26 180 85 

Treial 2 M 23 182 67 

Keevitaja 1 M 25 178 75 

Keevitaja 2 M 20 174 74 

Keevitaja 3 M 21 185 105 

Lukksepp 1 M 24 189 93 

Lukksepp 2 M 26 174 90 

Lukksepp 3 M 29 179 79 

 

Töövõime muutust määrati pulsi, vererõhu, reageerimisaja, lihaste jõu ja mälumahu 

kaudu. 

Vererõhku ja pulssi mõõdeti automaatse randme vererõhuaparaadiga Medisana. Seade 

mõõtis süstoolset ja diastoolset vererõhku vahemikus 0‒300 mmHg täpsusega ±3 mmHg ja 

pulssi vahemikus 40‒180 lööki/min täpsusega ± 5% [69]. 

Reageerimisaega signaalile mõõdeti elektroonilise aparaadiga – refleksomeetriga (joonis 

11), mis registreeris töötaja reageerimisaja täpsusega 1/1000 sekundit. Refleksomeeter 

asetati lauale ja lülitati tööle. Katsealuse käed asetsesid mõõteriista kõrval vabalt. Kui 

refleksomeetril olev „Start/Stop“ nupp läks roheliseks, tuli katsealusel võimalikult kiiresti 

vajutada antud nupule. Aparaat esitas ekraanil reageerimisaja tulemuse millisekundites 

(ms), mis teisendati sekunditeks (s) [47]. 

 

 

Joonis 11. Refleksomeeter. 

 



  

 

36 

 

Käte lihaste jõudu määrati käsidünamomeetriga Lafayette 78010 (joonis 12), mille 

mõõtepiirkond on 0‒981 N. Pigistuspide oli meeste jaoks reguleeritud 3,5 cm kõrgusele. 

Katsealusel tuli püsti seistes dünamomeetrit suruda suurima jõuga nii parema kui ka 

vasaku käega kolm korda. Esimesena suruti dominantse käega ja seejärel teise käega. 

Pigistuste vahepaus kestis umbes 10‒20 sekundit [70]. Tulemus kilogrammides fikseeriti 

iga katse järel, mis korrutati 9,81-ga, et saada tulemus njuutonites (N). Tulemusena 

arvestati vasaku ja parema käe jõu aritmeetilist keskmist [47].  

 

 

Joonis 12. Käsidünamomeeter Lafayette 78010 [71]. 

 

Operatiivset mälumahtu määrati juhuslike arvude tabelitega. Tabelis on 12 numbrit 

vahemikus 0‒99. Antud tabelit näidati katsealusele ühe minuti vältel ning uuritav pidi 

meelde jätma võimalikult palju numbreid. Seejärel pidi katsealune kirjutama ühe minuti 

vältel meelde jäänud numbrid paberile, kusjuures järjekord ei olnud oluline [47]. 

Töövõime muutuse väljaselgitamiseks arvutati samanimeliste parameetrite keskmiste 

väärtuste muutus protsentides, võrreldes tööaja alguse tasemega, milleks oli 100%. 

Töövõime vastaval kellaajal määrati viie parameetri aritmeetilise keskmisena, kasutades 

valemit [52]:           

𝑅𝑖 = 0,2 {[100 + (100 −
𝑚1𝑖

𝑚1
100)] + [100 + (100 −

𝑚2𝑖

𝑚2
100)]

+ [100 + (100 −
𝑚3𝑖

𝑚3
100)] +

𝑚4𝑖

𝑚4
100 +

𝑚5𝑖

𝑚5
100}                                   (2) 
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kus Ri on töötaja töövõime päeva i-ndal mõõtmisel %; 

      m1i – keskmine pulss lööki/min;   

      m2i – vererõhk mmHg;  

      m3i – reageerimisaeg s; 

      m4i – jõud kätes N; 

      m5i – mälumaht tk vastavalt määratuna i-ndal mõõtmisel; 

      m1, m2, m3, m4, m5 – sama, mõõdetuna tööpäeva algul. 

 

 

2.5. Töötajate töökindluse näitajate määramine 

 

Töökindluse määramiseks uuriti masinatööstusettevõtte treialite, keevitajate ja lukkseppade 

töövältusi ja töövõime taastamisaegasid. Töövältusteks olid töötajate töövõimelisuse 

kestused töötundides, taastamisaegadeks olid töötajate haiguslehe kestuse perioodid 

aastatel 2015‒2016. Töövõime taastamisaegadeks loeti kalendaarselt haigusest 

paranemiseks kulunud tunnid. Töötajate töökindluse näitajate määramiseks kasutati 

intervallmeetodit [57]. 

Töövältustest ja taastamisaegadest moodustati statistilised read (lisa B). Statistilistele 

ridadele teostati infokontroll, et selgitada välja, kas töövältuste ja taastamisaegade hulgas 

esineb väljalangevaid näitajaid, mis ei mahu piirkonda 𝑡̅ ± 3,0 σt ja �̅� ± 3,0 σq [57, 72]. 

Infokontrollis kasutati standardhälbe (σt, σq) ja aritmeetilise keskmise (𝑡̅, �̅�) valemeid [57, 

72]: 

 

                                                                                                                                   (3) 

kus N on tõrgete ehk juhuste arv; 

ti – i-s töövältus tõrke kohta h; 

qi – i-s töövõime taastamisaeg tõrke kohta h; 

𝑡̅ – keskmine töövältus tõrke kohta h; 
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�̅� – keskmine töövõime taastamisaeg tõrke kohta h. 

Intervallide arv n määrati valemiga [57, 72]: 

𝑛 = √𝑁 ,                          (4) 

kus N on juhuste arv. 

 

Intervallide ulatus At, h ja Aq, h määrati valemitega [57, 72]: 

𝐴𝑡 =
𝑡𝑚𝑎𝑥− 𝑡𝑚𝑖𝑛

𝑛
 ,                   𝐴𝑞 =

𝑞𝑚𝑎𝑥 − 𝑞𝑚𝑖𝑛

𝑛
  ,                     (5) 

kus tmax ja tmin on vastavalt valimi suurim ja väikseim töövältus tõrke kohta h; 

     qmax ja qmin – vastavalt valimi suurim ja väikseim taastamisaeg tõrke kohta h; 

     n ‒ intervallide arv. 

 

Töövältuste katseline arv intervallis leiti valemiga [57, 72]: 

𝑃𝑗 =
𝑚𝑗

𝑁
 ,                      (6) 

kus mj on j-ndas intervallis erinevate juhuste arv; 

    N – juhuste üldarv statistilises valimis. 

 

„Töövältuste Pjt ja taastamisaegade Pjq esinemise tõenäosus intervallis leiti valemiga [57, 

72]: 

𝑃𝑗𝑡 =
𝑘𝑗𝑡

𝑁
 ,                    𝑃𝑗𝑞 =

𝑘𝑗𝑞

𝑁
,                     (7) 

kus Pjt on j-nda intervalli töövältuste operatiivne (katseline) tõenäosus; 

    kjt – töövältuste katseline arv j-ndas intervallis; 

    Pjq – j-nda intervalli taastamisaegade katseline tõenäosus; 



  

 

39 

 

    kjq – taastamisaegade katseline arv j-ndas intervallis; 

    N – töövältuste või taastamisaegade üldarv statistilises valimis“. 

 

Tõrketu töö P’(t) ja töövõime taastamise P’(q) integreeritud katseline tõenäosus leiti 

valemitega [57, 72]: 

 ,                                   (8) 

     

Töövältuste ja taastamisaegade variatsioonitegur vastavalt νt ja νq leiti valemitega [57, 72]: 

𝑣𝑡 =
𝜎𝑡

�̅� − 𝑡ℎ
 ,               𝑣𝑞 =

𝜎𝑞

�̅� − 𝑞ℎ
 ,                             (9) 

kus th on töövältuste hajuvuse alguse nihe h; 

    qh – taastamisaegade hajuvuse alguse nihe h. 

𝑡ℎ = 𝑡1𝑎  − 0,5𝐴 ,          𝑞ℎ = 𝑞1𝑎  − 0,5𝐴,                        (10) 

kus t1a on töövältuse hajuvuse esimese intervalli algväärtus h; 

    q1a – taastamisaegade hajuvuse esimese intervalli algväärtus h. 

 

Tõrkevoo parameeter λ ja taastamisvoo parameeter µ arvutati valemitega [57, 72]: 

𝜆 =
1

�̅�
 ,           𝜇 =

1

�̅�
                        (11) 

Kui variatsioonitegur on üle 0,80, siis on tegemist eksoponentjaotusseadusega ning tõrketu 

töö teoreetiline tõenäosus P(t) ja taastamisaegade teoreetiline tõenäosus P(q) arvutati 

valemitega [57, 72]: 

𝑃(𝑡) = 𝑒𝑥𝑝(−𝜆𝑡),           𝑃(𝑞) = 1 − 𝑒𝑥𝑝(−𝜇𝑞),                        (12) 

Kui variatsioonitegur jääb vahemikku 0,5‒0,80, siis on tegemist Weibulli jaotusseadusega 

ning tõrketu töö teoreetiline tõenäosus P(t) ja taastamisaegade teoreetiline tõenäosus P(q) 

arvutati valemitega [57, 72]: 
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𝑃(𝑡) = 𝑒𝑥𝑝 [− (
𝑡

𝑎
) 𝑏 ],          𝑃(𝑞) = 1 − 𝑒𝑥𝑝 [− (

𝑞

𝑎
) 𝑏 ],                        (13) 

kus a ja b on Weibulli parameetrid. 

 

Valmidustegur Kv ja taastamistegur Kq arvutati valemitega [57, 72]: 

𝐾𝑣 =
�̅�

�̅�+ �̅�
= 𝜇/(𝜆 + 𝜇),              (14) 

𝐾𝑞 =
�̅�

�̅�
=

λ

μ
,         𝐾𝑣 + 𝐾𝑞 = 1,                         (15) 

 

Empiiriliste ja teoreetiliste jaotusseaduste omavahelist sobivust kontrolliti Pearsoni 𝜒2-

kriteeriumi järgi [57, 72]: 

  ,           𝜒2 = ∑
(𝑘𝑗𝑞−𝑘𝑞𝑗

) 2

𝑘𝑞𝑗

n
j=1

  ,              (16) 

kus kjt ja kjq on töövältuste ning taastamisaegade katseline arv j-ndas intervallis; 

    ktj ja kqj ‒ töövältuste ning taastamisaegade teoreetiline arv j-ndas intervallis. 

ktj määrati kui: 

𝑘𝑡𝑗 = 𝑁|𝑃(𝑡𝑗𝑙)| − 𝑃|(𝑡𝑗𝑎)| ,   𝑘𝑞𝑗 = 𝑁|𝑃(𝑞𝑗𝑙)| − 𝑃|(𝑞𝑗𝑎)| ,                      (17) 

P(tja), P(tjll), P(qja), P(qjl) – vastavalt teoreetilised integraalfunktsioonid (valem 18 või 19) j-

nda intervalli alguses ja lõpus. 

P(t) = 𝑒𝑥𝑝 [(− (
𝑡

𝑎
)

𝑏

)] või 𝑃(𝑡) = 𝑒𝑥𝑝(−𝜆𝑡) ,                         (18) 

P(q) = 1 − 𝑒𝑥𝑝 [(− (
𝑞

𝑎
)

𝑏

)] või 𝑃(𝑞) = 1 − 𝑒𝑥𝑝(−𝜇𝑞) ,                        (19) 

Teoreetiliste ja empiiriliste andmete kokkusattuvuste tõenäosust määrati 𝜒2 väärtuse 

kaudu, mis on tabuleeritud (tabel 11) sõltuvalt vabadusastmete s arvust [57, 72]: 

𝑠 = 𝑛 − 𝑘 ,                    (20) 
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kus k on kohustuslike sidemete arv ‒ Weibulli jaotusseaduse puhul k=3 (parameetrid a ja b 

ning P=1,0) ning eksponentjaotusseaduse korral k=1 (tõrkevoo parameeter λ); 

    n – intervallide arv. 

 

Valitud jaotusseadus peetakse tasandamiseks sobivaks kui kokkulangevuse tõenäosus on 

P>10% [57, 72]. 

 

Tabel 11. Nõustumistõenäosus P% Pearsoni 𝜒2 kriteeriumi järgi [57, 72] 

r P, % 

95 90 80 70 50 30 20 10 

1 0,00 0,02 0,06 0,15 0,45 1,07 1,64 2,71 

2 0,10 0,21 0,45 0,71 1,39 2,41 3,22 4,60 

3 0,35 0,58 1,00 1,42 2,37 3,66 4,64 6,25 

4 0,71 1,06 1,65 2,20 3,36 4,88 5,99 7,78 

 

Valitud jaotusseadustele tehti kontroll veel Kolmogorovi kriteeriumiga ∆, mille puhul 

määratakse graafiliste kõverate järgi teoreetiliste 𝑃(𝓍𝑖) ja empiiriliste 𝑃′(𝓍𝑖) 

jaotusseaduste maksimaalne kõrvalekalle valemiga [57, 72]: 

𝐷𝑛 = 𝑚𝑎𝑥|𝑃′(𝓍𝑖) − 𝑃(𝓍𝑖)| ,                  (21) 

Valitud jaotusseaduse P(∆) sobivus arvutati valemiga [57, 72]: 

∆ = 𝐷𝑛√𝑁 ,                   (22) 

Valitud jaotusseaduse P(∆) sobivust saab vaadata tabelist 12 [57, 72]. 

 

Tabel 12. Nõustumistõenäosus P(∆)% Kolmogorovi kriteeriumi järgi [57, 72] 

0,30 1,000 1,00 0,2700 

0,35 0,9997 1,10 0,1777 

0,40 0,9972 1,20 0,1122 

0,45 0,9874 1,30 0,0681 

0,50 0,9639 1,40 0,0397 

0,55 0,9228 1,50 0,0222 

0,58 0,8896 1,60 0,0120 
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2.6. Töökeskkonna riskianalüüs 

 

Riskianalüüs on tegevus, mille käigus selgitatakse välja töökeskkonna ohutegurid, mis 

võivad töötajat ohustada. Lisaks mõõdetakse ohutegurite parameetrite väärtusi ning 

hinnatakse riske töötaja ohutusele ja tervisele, seejuures arvestatakse töötaja ealisi ja 

soolisi iseärasusi [2, 73, 74]. Riskianalüüsi eesmärk on välja selgitada kõige kiiremat 

rakendamist vajavad ohutusabinõud, mille ajaline järjestus määratakse riskide suuruse 

põhjal [73, 75]. Riskianalüüs annab tööandjale töökeskkonnast ülevaate. Ohutud ja head 

töötingimused mõjutavad töötaja töövõimet ja ettevõtte töötulemusi [74]. Riskianalüüs 

vormistatakse kirjalikult ja seda säilitatakse 55 aastat [2]. 

„Risk on võimalike vigastuste ja muude tervisekahjustuste tekkimise tõenäosus ohtlikus 

olukorras“ [73]. Riski taset määrati Euroopa Töötervishoiu ja Tööohutuse Agentuuri poolt 

soovitatud maatriksi järgi, tulenevalt ohuteguri esinemise tõenäosusest ja tagajärgede 

tõsidusest (tabel 13) [73, 75]. 

 

Tabel 13. Riski suuruse hindamise maatriks [73, 75] 

Esinemise tõenäosus Tagajärjed 

väheohtlik (1) ohtlik ehk kahjulik (2) väga ohtlik (3) 

Ebatõenäoline ehk 

võimatu (1) 

olematu risk ehk 

tühine (1) 

I 

vähene risk ehk 

talutav (2) 

II 

lubatav risk ehk 

ohustav (3) 

III 

Võimalik ehk 

vähetõenäoline (2) 

vähene risk ehk 

talutav (2) 

II 

lubatav risk ehk 

ohustav (4) 

III 

lubatav koos 

kontrollimisega ehk 

kahjustav (6) 

IV 

Tõenäoline (3) lubatav risk ehk 

ohustav (3) 

III 

lubatav koos 

kontrollimisega ehk 

kahjustav (6) 

IV 

lubamatu risk ehk 

eluohtlik (9) 

V 

 

„Riski suurus (tase) sõltub võimaliku õnnetuse toimumise tõenäosusest ja õnnetuse 

raskusest“. Riski suuruse ehk taseme määramiseks võib kasutada numbrilist või sõnalist 

meetodit. Arvutuslike meetodite puhul antakse sündmusele ja tagajärgedele kindlad 

väärtused, mille kombinatsioon annab riski suuruse [73, 75]:  

Riski suurus (tase) = tõenäosus x tagajärg [73, 75] 
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Tagajärgede tõsiduse määramine [73, 75]: 

1. Väheohtlik – mööduv haigus või vigastus, mis ei põhjusta püsivat kahju. 

2. Ohtlik ehk kahjulik ‒ põhjustab suuremat või püsivat terviseriski (nt põletushaavad, 

põrutused, kuulmise vähenemine, astma). 

3. Väga ohtlik ‒ põhjustab püsivaid ja pöördumatuid kahjustusi (nt jäsemete kaotus, 

mürgistused, surmaga lõppev õnnetus, paljude töötajatega juhtunud õnnetused). 

Tõenäosuse määramine [73, 75]: 

1. Ebatõenäoline ehk võimatu ‒ juhtum, mis esineb harva ja millel puudub seaduspärasus. 

2. Võimalik ehk vähetõenäoline ‒ juhtum, mis esineb korduvalt, kuid ebareeglipäraselt. 

3. Tõenäoline ‒ juhtum, mis esineb pidevalt ja reeglipäraselt. 

Riski suurus ja ettevaatusabinõud tekkinud riski korral [73, 75]: 

1. Lubamatu risk V (9) ‒ töötamine keelatud kuni riski kõrvaldamiseni. 

2. Lubatav koos kontrollimisega IV (6) ‒ vajalik on riski suuruse üksikasjalik hindamine 

ning võimalikult kiire riski vähendamine. 

3. Lubatav risk III (3) ja (4) ‒ risk tervisekahjustuseks on madal. 

4. Vähene risk II (2) ‒ ei eelda ettevaatusabinõude kasutusele võtmist, kuid eeldab riskide 

kontrollimist.  

5. Olematu risk I (1) ‒ meetmeid ei ole vaja rakendada. 

 

Töökeskkonna ohutegurite esinemise väljaselgitamiseks kasutati ka ankeetküsimustikku 

(lisa C). Ankeetküsimustik koostati Tartu Ülikooli tervishoiu instituudi „Töökeskkonna 

riskianalüüsi ankeetküsimustiku“ ja FIOH-i (Finnish Institute of Occupational Health) 

„Kehapiirkondade valuküsimustiku“ alusel [76]. Ankeetküsimustik sisaldas suletuid ja 

avatuid küsimusi üldandmete, tervise, isikukaitsevahendite, tööõnnetuste ning keemiliste, 

füüsikaliste, bioloogiliste, füsioloogiliste ja psühholoogiliste ohutegurite kohta. 
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2.7. Andmete statistiline töötlemine 

 

Andmete töötlemiseks kasutati Microsoft Office Excel 2010 programmi.  

 

Aritmeetiline keskmine leiti valemiga [57, 72]: 

�̅� =
1

𝑛
∑ 𝑥𝑖

𝑛
𝑖=1 ,                     (23) 

kus �̅� on aritmeetiline keskmine; 

 n ‒ andmete arv; 

 𝑥𝑖 ‒ parameetri i-nda väärtus. 

 

Standardhälve leiti valemiga [57, 72]: 

𝜎 = √
∑ (𝑥𝑖− 𝑥)̅̅ ̅2𝑛

𝑖=1

𝑛−1
 ,                    (24) 

kus 𝜎 on standardhälve; 

      �̅� ‒ aritmeetiline keskmine; 

      n ‒ andmete arv; 

      𝑥𝑖 ‒ parameetri i-nda väärtus. 
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3. UURIMISTÖÖ TULEMUSED 

 

3.1. Ankeetküsitluse tulemused  

 

Masinatööstusettevõtte 33 töötajast vastas ankeetküsimustikule 26 töötajat ehk 78,7%  ‒ 

nendest 33,3% keevitajatest, 21,2% treialitest ja 24,2% koostelukkseppadest. Vastajate 

keskmine vanus oli 43,1 aastat (SD ±17,5) ja keskmine tööstaaž 10 aastat (SD ±8,8). Kõik 

ankeetküsimustikule vastajad olid mehed. Keskmine nädalane tööaeg oli keevitajatel 43,6 

h (SD ±5,2), koostelukkseppadel 41,6 h (SD ±2,8) ja treialitel 41,1 h (SD ±1,9). 

Füüsikalistest ohuteguritest küsiti tööruumi müra, valgustatuse ja mikrokliima kohta. 

Kõik töötajad (100%) vastasid, et nende töökeskkonnas esineb müra. Töötajatest 84,6% 

leidis, et müra esineb iga päev ja 3,8% leidis, et mõni kord nädalas, 11,5% ei vastanud 

küsimusele. Müra taset hindas keskmiseks 61,5%, tugevaks 34,6% ja nõrgaks 3,8%. 

Töötajatest 46,2% leidis, et müra häirib teda iga päev ja 19,2% ei häiri üldse, 7,7% ei 

vastanud küsimusele. Töötajatest 19,2% häirib müra mõned korrad nädalas. Müra 

allikatena toodi välja suruõhuga töötavad tööriistad, käsitööriistad (nt ketaslõikur), 

masinad (nt trei-, puur- ja freespingid), keevitamine ning ventilatsioon. 

Oma töökoha valgustatusega on rahul 88,5% töötajatest, 11,5% mitte ‒ 3,8% treialeid ja 

7,7% keevitajaid peavad valgustatust liiga eredaks ja/või hämaraks ning kohtvalgustatust 

ebapiisavaks. Mikrokliima kohta küsiti rahulolu õhutemperatuuriga ja –kvaliteediga. 

Töötajatest 65,4% vastasid, et nad on õhu temperatuuriga rahul, 19,2% ei vastanud 

küsimusele ja 15,4% ei olnud rahul. Rahulolematust põhjendasid 11,5% palavusega suvel 

ning 7,7% suurte temperatuuride kõikumistega ja jahedusega talvel. Õhu kvaliteediga ei 

olnud rahul 53,8% vastanutest. 19,2% küsimusele ei vastanud. Seega rahul olid 27% 

töötajatest. Rahulolematust põhjendasid 34,6% tolmuse õhuga, 23,1% halbade lõhnadega 

ja 15,4% umbse õhuga. Töötajatest 3,8% arvasid, et õhk on liiga kuiv ja 3,8% ei vastanud 

küsimusele. Tuuletõmbust esineb pidevalt 11,5% ja mõnikord 53,8% arvates. 
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Vastanutest 38,5% leidsid, et nad puutuvad oma töökohas kokku keemiliste 

ohuteguritega. Välja toodi näiteks emulsiooni (treimisel), spreivärvi (värvimisel) ja 

hüdroõli (hüdroseadmega töötamisel).  

Bioloogiliste ohutegurite kohta käivate küsimuste puhul märkisid 42,3% vastanutest, et 

nad on kuue kuu vältel põdenud külmetushaigusi ja 42,3% on käinud haigena tööl. Haiguse 

tõttu puudusid töölt paar päeva 46,1%, paar nädalat 23,1% ja paar kuud 3,8% vastanutest. 

Füsioloogilistest ohuteguritest küsiti töötajatelt füüsilise töö raskuse, korduvliigutuste ja 

sundasendite kohta. Vastanutest leidis 50%, et tema töö on füüsiliselt raske mõnikord, 

23,1%-l sageli, 3,8% arvates ei ole töö füüsiliselt raske, 23,1% ei vastanud küsimusele. 

Töös esineb sundasendeid sageli 46,2%-l ja 34,6%-l mõnikord, 15,4% vastas, et 

sundasendeid ei esine ja 3,8% ei vastanud küsimusele. Töös esineb korduvliigutusi sageli 

61,5%-l, 19,2%-l mõnikord ja 3,8%-l ei esine üldse, 15,4% ei vastanud küsimusele. 

Korduvliigutuste esinemine toodi välja näiteks masinate tulede ja voolikute ühendamisel, 

keevitamisetöödel ning detailide vahetamisel ja tõstmisel. 

Psühholoogilistest ohuteguritest küsiti töötajatelt ajapuuduse, ületundide ja töö 

vaheldusrikkuse kohta. Ajapuuduses töötab mõnikord 61,5% ja sageli 15,4% vastanutest. 

Ületunde teeb mõnikord 50% ja sageli 23,1% töötajatest. Ületunde ei tee 23,1% 

vastanutest ja 3,8% ei vastanud küsimusele. Oma tööd peab vaheldusrikkaks sageli 50% ja 

mõnikord 42,3% töötajatest. Küsimusele ei vastanud 3,8%. Samuti arvas 3,8% vastanutest, 

et neil ei ole vaheldusrikas töö. 

Kõik töötajad vastasid, et nad kasutavad isikukaitsevahendeid. Isikukaitsevahendite 

kasutamine häiris 11,5% vastanutest. Iga päev kasutasid kindaid 88,5%, kaitsejalanõusid 

80,8%, kaitseriideid 76,9%, peakatet 50%, kaitseprille 46,2%, hingamisteede maski 42,3% 

ja respiraatorit 23,1% vastanutest. Osa töötajatest vastasid, et nad kasutavad 

isikukaitsevahendeid, aga ei täpsustanud isikukaitsevahendi liiki ega kasutamise sagedust. 

Joonisel 13 on esitatud isikukaitsevahendite kasutamise sagedus. 
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Joonis 13. Isikukaitsevahendite kasutamise sagedus. 

 

Töötajatest 23% vastas, et neil on 12 kuu jooksul juhtunud mõni tööõnnetus, 19% 

küsimusele ei vastanud. Seega, 58% töötajatel ei ole tööõnnetusi juhtunud. Kõige rohkem 

tööõnnetusi juhtus lenduvate esemetega, käsitööriistadega, kokkupuutel kuuma metalliga 

ning libisemisel ja kukkumisel tasapinnal ‒ 13%. Joonisel 14 on esitatud tööõnnetuste 

toimumise põhjused. 

 

Joonis 14. Tööõnnetuste toimumise põhjused. 
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Kehaosadest vigastati kõige rohkem sõrmi (31%) ja käsivarsi (23%) (joonis 15). 

Küsimusele ei vastanud 15%. Vigastuse liikidest esines kõige rohkem kriimustusi (17%), 

lõikehaavasid ja marrastusi (13%). Vigastuste liigid on esitatud joonisel 16. 

 

 

Joonis 15. Töötajate vigastatud kehaosad. 

 

 

Joonis 16. Vigastuse liik. 
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Jooniselt 17 selgub, et kolme kuu vältel esines kõige rohkem peavalu ja –ringlust (27%), 

töötaja väsimust (26%) ning silmade väsimist ja silmade ärritusnähtusid (20%). 

Tervisekontrolli on läbinud 76,9% töötajatest, 15,4% ei vastanud küsimusele ja 7,7% on 

olnud antud ettevõttes tööl 4‒7 kuud ega ole veel tervisekontrolli saadetud. Küsimusele, 

kas tervisekontrollis on avastatud tööga seotud tervisehäireid, vastas 11,5% jaatavalt ‒ 

7,7%-l oli kuulmislangus ja 3,8%-l jalgade valutamine seismisest. Küsimusele jättis 

vastamata 19,2%. 

 

 

Joonis 17. Sümptomite/haiguste esinemine töötajatel. 
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3.2. Füüsikalised ohutegurid 

 

3.2.1. Sisekliima 

 

Remondi- ja viilhallis ning tootmishoones mõõdeti sisekliima parameetritest õhu 

temperatuuri, suhtelist niiskust, liikumiskiirust ja süsinikdioksiidi sisaldust õhus (CO2). 

Mõõtmised teostati ajavahemikul 04.01.2018‒24.01.2018. Tabelis 14 on esitatud 

sisekliima parameetrite keskmised väärtused keevitajate, treialite ja koostelukkseppade 

tööruumis. Vastavalt tabelis 8 ja 9 esitatud töö raskusastmetele on arvestatud, et treialite 

töö vastab raskusastmele kerge kuni keskmiselt raske ning keevitajate ja 

koostelukkseppade töö vastab raskusastmele kerge kuni raske. 

 

Tabel 14. Sisekliima parameetrite keskmised väärtused 

Mõõtmiskoht Aeg, keskmine 

välistempe-

ratuur, °C 

Õhu 

temperatuur, 

°C 

Õhu 

suhteline 

niiskus, % 

Õhu 

liikumiskiirus, 

m/s 

Süsinikdioksiid, 

% 

�̅� ±SD �̅� ±SD �̅� ±SD �̅� ±SD 

Keevitajate 

tööruum 

Hommik, -2,1 18,1 0,8 31,0 8,3 0,168 0,092 0,10 0,00 

Lõuna, -1,9 18,1 0,7 28,4 5,9 0,169 0,082 0,11 0,01 

Õhtu, -1,2 19,7 0,6 26,0 6,5 0,160 0,112 0,10 0,01 

Keskmine 18,6 1,0 28,5 7,3 0,166 0,095 0,10 0,01 

Treialite 

tööruum 

(päevane 

vahetus) 

Hommik, -1,4 19,8 0,1 40,6 1,0 0,132 0,034 0,09 0,00 

Lõuna, -1,9 19,8 0,0 42,2 1,2 0,131 0,029 0,11 0,00 

Õhtu, -2,3 20,2 0,1 42,5 1,4 0,146 0,113 0,12 0,00 

Keskmine 19,9 0,2 41,8 1,5 0,136 0,069 0,11 0,01 

Treialite 

tööruum 

(õhtune 

vahetus) 

Hommik, -1,9 20,0 0,1 37,8 1,3 0,120 0,006 0,11 0,00 

Lõuna, -3,9 18,5 0,0 39,3 0,5 0,116 0,002 0,10 0,00 

Õhtu, -4,9 18,6 0,1 37,8 0,6 0,122 0,009 0,09 0,00 

Keskmine 19,0 0,7 38,3 1,2 0,119 0,007 0,10 0,01 

Lukkseppade 

tööruum 

Hommik, -3,2 19,8 0,4 33,1 3,6 0,123 0,014 0,10 0,00 

Lõuna, -2,1 20,6 0,8 34,2 3,6 0,123 0,016 0,13 0,01 

Õhtu, -1,4 20,0 0,8 34,2 3,4 0,119 0,008 0,11 0,00 

Keskmine 20,1 0,8 33,8 3,6 0,122 0,014 0,11 0,02 

 

Tabelist 14 selgub, et keevitajate töökeskkonnas vastavad piirnormidele õhu temperatuur 

(keskmiselt 18,6 °C) ja liikumiskiirus (0,166 m/s) ning süsinikdioksiidi sisaldus õhus 

(keskmiselt 0,10%). Õhu suhteline niiskus oli väike ‒ keskmiselt 28,5% (piirnorm 40‒
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60%). Õhtuks tõusid õhu temperatuur ja süsihappegaasi sisaldus õhus, langes aga õhu 

suhteline niiskus. Treialite töökeskkonnas vastavad piirnormidele kõik sisekliima 

parameetrite väärtused nii õhtuses vahetuses kui ka päevases vahetuses. Selgus, et õhtuses 

vahetuses on kõik sisekliima parameetrite väärtused väiksemad/madalamad kui päevases 

vahetuses. Lukkseppade töökeskkonnas vastavad piirnormidele kõik sisekliima näitajad, 

v.a. õhu suhteline niiskus, mis on piirnormist (40‒60%) väiksem, olles keskmiselt 33,8%. 

 

 

3.2.2. Müra 

 

Müra mõõdeti 10‒12 mõõtmiskohas (lisa F, tabel 26) kolm korda päevas ‒ tööpäeva 

alguses, keskel ja lõpus. Mõõdetud keskmised müratasemed ja standardhälbed on 

keevitajate, treialite ning koostelukkseppade tööruumides esitatud tabelis 15. Selgus, et 

keevitajate tööpäeva keskmine müratase oli 85,3 dB(A), mis ületab seadusega kehtestatud 

piirnormi ‒ 85 dB(A). Tööpäeva alguses oli keskmine müratase 94,3 dB(A). Seega 

keevitajad on kohustatud kasutama kuulmiskaitsevahendeid (kõrvatroppe või –klappe). 

Treialite tööruumi keskmine müratase päevases vahetuses (78,2 dB(A)) oli suurem kui 

õhtuses ‒ 71,8 dB(A). Kuna müra ei ületa 85dB(A), siis ei ole treialitel kohustust kasutada 

kuulmiskaitsevahendeid. Koostelukkseppade töökohal tööpäeva keskmine müratase oli 

73,2 dB(A) ning vastas piirnormile. Siiski, kuna maksimaalne müratase ulatus 92,1 dB(A)-

ni, siis on soovitatav kasutada kuulmiskaitsevahendeid. 

 

Tabel 15. Mõõdetud müra keskmised arvväärtused 

Mõõtmiskoht Mõõtmise aeg Müra tase, dB(A) 

dB(A) ±SD 

1 2 3 4 

Keevitajate tööruum Tööpäeva alguses 94,3 95,1 

Tööpäeva keskel 82,2 5,0 

Tööpäeva lõpus 79,5 5,9 

Tööpäeva keskmine 85,3 55,4 

Treialite tööruum (päevane 

vahetus) 

 

Tööpäeva alguses 75,8 4,4 

Tööpäeva keskel 

 

79,6 5,0 
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Tabeli 15 järg 

1 2 3 4 

 Tööpäeva lõpus 79,1 4,1 

Päevase vahetuse keskmine 78,2 4,83 

Treialite tööruum (õhtune 

vahetus) 

Tööpäeva alguses 77,6 2,5 

Tööpäeva keskel 68,8 1,7 

Tööpäeva lõpus 69,1 1,7 

Õhtuse vahetuse keskmine 71,8 4,6 

Koostelukkseppade tööruum Tööpäeva alguses 71,3 7,2 

Tööpäeva keskel 73,8 8,5 

Tööpäeva lõpus 74,5 11,1 

Tööpäeva keskmine 73,2 9,2 

 

 

3.3.3. Valgustatus 

  

Remondihalli, viilhalli ja tootmishoone valgustatuse keskmised mõõtmistulemused ja 

standardhälbed on esitatud tabelis 16. Selgus, et keevitajate ruumi üldvalgustatus oli 391 

lx, mis ületab standardis soovitatud piirnormi (300 lx). Samuti ületavad piirnormi 

keevitajate töökoha valgustatused (616‒1060 lx). Kõikidel keevitajatel on olemas 

kohtvalgustid. Koostelukkseppade ruumi üldvalgustatus oli 295 lx, töölaua valgustatus 309 

lx ja töökoha valgustatus, kus toimub detailide montaaž 450 lx. Valgustatuse tulemused 

ületavad standardis soovitatud piirnormi (300 lx). Treialite ruumi üldvalgustatus päevases 

vahetuses oli 391 lx ja õhtuses 235 lx, treial 1 töölaua valgustatus oli 433 lx, treipingi 

kohal (397 lx) ning CNC-automaatfreespinkide valgustatuse väärtused (181‒411 lx) ei 

vasta piirnormile (500 lx). Piirnormile vastab ainult treial 2 töölaua valgustatus 928 lx.  

 

Tabel 16. Valgustatuse keskmised väärtused 

Mõõtmiskoht Valgustatus Valgustatus, lx 

  lx ± SD 

1 2 3 4 

Keevitajad Ruumi üldvalgustatus  391 165 

Keevitaja 1 Töökoha valgustatus 1060 243 

Keevitaja 2 Töökoha valgustatus 616 65 

Keevitaja 3 Töökoha valgustatus 917 101 

Koostelukksepad Ruumi üldvalgustatus  295 124 

Lukksepad 1‒3 Töölaua valgustatus 309 54 

Töökoha valgustatus (detaili monteerimine) 450 15 
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Tabeli 16 järg 

1 2 3 4 

Treialid Ruumi üldvalgustatus päevases vahetuses 391 39 

Ruumi üldvalgustatus õhtuses vahetuses 235 81 

Treial 1 Töölaua valgustatus 433 122 

 Super Tornado CNC-automaatfreespink 181 52 

Doosen CNC-automaatfreespink 411 128 

Hartford Sumo CNC-automaatfreespink 201 166 

Treial 2 Töölaua valgustatus 928 53 

Treipink 397 57 

 

 

3.3. Töötajate töö raskusaste ja energeetiline koormatus 

 

Tootmistöötajate töö raskusastme ja energeetilise koormatuse määramiseks mõõdeti 

nende pulssi tööpäeva vältel. Pulssi mõõdeti 12-st töötajast (vanuses 20‒29.a) kahel 

treialil, kolmel koostelukksepal ja kolmel keevitajal. Saadud andmete põhjal koostati 

pulsidiagrammid (joonised 18‒24). 

 

Joonis 18. Päevases vahetuses töötava treial 1 südamelöökide sagedus (P) koos töö 

raskusastmetega (K ‒ kerge, KR ‒ keskmiselt raske) ja energeetilise koormatusega (W). 
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Jooniselt 18 on näha, et päevases vahetuses töötava treiali pulss muutus tööpäeva vältel, 

jäädes vahemikku 40‒113 lööki/min (keskmine pulss 65 lööki/min) (tabel 19). Treial 

töötas kahe CNC-automaatfreespingiga (joonis 6) paralleelselt. Tööpäeva alguses seadistas 

ta automaatfreespinkidele nullpunkte. Tööülesanded nägid välja järgmised: freespingi 

seadistamine, detaili (metsakäru korpus) puhastamine suruõhuga, selle panek freespinki, 

löömine haamriga ja freespingi tööle panek. Raskemaid detaile teisaldati sildkraanaga. 

Pulss üle 100 löögi minutis oli seotud suruõhuga detaili puhastamisega ja sildkraanaga 

detaili teisaldamisega. Pulss langes pausil olles ja istudes (peale freespingi tööle panekut). 

Keskmise pulsi 65 lööki/min järgi oli töö raskusaste kerge ja suurima (113 lööki/min) järgi 

keskmiselt raske. 

Jooniselt 19 selgub, et õhtuses vahetuses töötava treiali pulss muutus tööpäeva vältel, 

jäädes vahemikku 45‒98 lööki/min. Õhtuses vahetuses töötas treial kolme CNC-

automaatfreespingiga korraga. Tööülesanded olid nagu päevases vahetuses: detaili 

(nelikanttoru) puhastamine suruõhuga, selle panek freespinki, löömine haamriga ja 

freespingi tööle panek. Raskemaid detaile teisaldati sildkraanaga ja käsikahveltõstukiga. 

Pulss langes istudes (peale freespingi tööle panekut). Keskmise (68 lööki/min) ja suurima 

pulsi 98 lööki/min (tabel 19) järgi oli töö raskusaste kerge. 

Jooniselt 20 on näha, et treial 2 pulss muutus tööpäeva vältel, jäädes vahemikku 57‒121 

lööki/min (keskmine pulss 89 lööki/min). Treial töötas treipingiga (joonis 5). 

Tööülesanneteks olid detaili sättimine treipinki, mõõtmine, puhastamine ning treimine. 

Raskemaid detaile teisaldati käsikahveltõstukiga. Suurimad südamelöökide sagedused 121 

lööki/min olid seotud treimisega ja jõuga poltide keeramisega. Pulss langes pausil ja lõunal 

olles kuni 64 löögini/min ja keskmiselt 80 löögini/minutis. Keskmise pulsi 89 lööki/min 

järgi oli töö raskusaste kerge ja suurima (121 lööki/min) järgi keskmiselt raske (tabel 19). 
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Joonis 19. Õhtuses vahetuses töötava treial 1 südamelöökide sagedus (P) koos töö 

raskusastmega (K ‒ kerge) ja energeetiline koormatus (W). 

 

 

Joonis 20. Treial 2 südamelöökide sagedus (P) koos töö raskusastmetega (K ‒ kerge, KR ‒ 

keskmiselt raske) ja energeetiline koormatus (W). 
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Keevitaja 1 pulss muutus tööpäeva vältel, jäädes vahemikku 43‒133 lööki/min (keskmine 

pulss 101 lööki/min) (joonis 21). Tööpäeva alguses tegeles töötaja keevitusroboti 

seadistamisega ja peale lõunat MIG-keevitamisega. Keevitaja tööülesanneteks olid 

keevitusroboti seadistamine, detaili puhastamine meisliga metallipritsmetest, 

ketaslõikuriga käiamine ja keevitamine. Pulss üle 120 löögi/min oli seotud ketaslõikuriga 

käiamisega ja detailide keevitamisega. Pulss langes seistes ja istudes peale roboti seadistust 

66 löögini/min, pausil ja lõunal olles kuni 57 löögini/min. Keskmise pulsi järgi oli töö 

raskusaste keskmiselt raske ja suurima järgi raske. 

 

Joonis 21. Keevitaja 1 südamelöökide sagedus (P) koos töö raskusastmetega (K ‒ kerge, 

KR ‒ keskmiselt raske, R ‒ raske) ja energeetiline koormatus (W). 

  

Jooniselt 22 on näha, et keevitaja 2 pulss muutus tööpäeva vältel, jäädes vahemikku 69‒

133 lööki/min, olles keskmiselt 100 lööki/min. Tema pulss 129 lööki/min on seotud 

detailide keevitamise ja nende teisaldamisega sildkraanaga. Pulss 121 lööki/min on samuti 

seotud detailide kokku keevitamisega. Pulss 119 lööki/min on seotud detaili teisaldamisega 

sildkraanaga, aga pulss 123 lööki/min on seotud ketaslõikuriga käiamisega, metalli 

puhastamisega ja seejärel detaili teisaldamisega sildkraanaga. Pulss 124 lööki/min on 

mõõdetud kõndimise ajal ja kahveltõstukiga detailide toomisega. Pulss langes pausil ja 

lõunal olles kuni 71 löögini/min. Keskmise pulsi 100 lööki/min järgi oli töö raskusaste 

keskmiselt raske ja suurima (133 lööki/min) järgi raske (tabel 17). 
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Joonis 22. Keevitaja 2 südamelöökide sagedus koos töö raskusastmetega (K ‒ kerge, KR ‒ 

keskmiselt raske, R ‒ raske) ja energeetiline koormatus (W). 

 

Keevitaja 3 pulss muutus tööpäeva vältel, jäädes vahemikku 66‒131 lööki/min (keskmine 

pulss 91 lööki/min). Tööülesanneteks olid detaili puhastamine meisliga metallpritsmetest, 

ketaslõikuriga käiamine ja keevitamine. Keevitaja lõikas ka plasmaga metalli (keskmine 

pulss 100 lööki/min). Antud tööpäeval keevitas ta balansiiri raami. Kõrgeimad pulsid (110 

lööki/min) olid seotud keevitamisega ja lõunal olles, kus keevitaja sõitis autoga koju. 

Keskmise pulsi 91 lööki/min järgi oli töö raskusaste kerge ja suurima (131 lööki/min) järgi 

raske (lisas D, joonis 31). 

Lukksepa 2 pulss muutus tööpäeva vältel, jäädes vahemikku 55‒158 lööki/min (keskmine 

pulss 101 lööki/min) (joonis 23). Kõrgeim pulss 158 lööki/min oli seotud magnetpuuriga 

puurimisega. Pulsid 135 ja 139 lööki/min olid seotud põlvili maas detailide kokku 

monteerimisega ning 158 lööki/min magnetpuurimisega. Pulss langes lõunal olles kuni 84 

löögini/minutis. Keskmise pulsi 101 lööki/min järgi oli töö raskusaste keskmiselt raske ja 

suurima (158 lööki/min) järgi väga raske (tabel 18). 
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Joonis 23. Lukksepp 2 südamelöökide sagedus (P) koos töö raskusastmetega (K ‒ kerge, 

KR ‒ keskmiselt raske, R ‒ raske, VR ‒ väga raske) ja energeetiline koormatus (W). 

 

 

Joonis 24. Lukksepp 3 südamelöökide sagedus (P) koos töö raskusastmetega (K ‒ kerge, 

KR ‒ keskmiselt raske, R ‒ raske) ja energeetiline koormatus (W). 



  

 

59 

 

Lukksepa 3 pulss muutus tööpäeva vältel, jäädes vahemikku 79‒149 lööki/min (keskmine 

pulss 116 lööki/min) (joonis 24). Lukksepa 3 tööülesanneteks oli detailide kokku 

monteerimine, nende kiletamine leegimasinaga ja teisaldamine käsikahveltõstukiga. 

Kõrgeim pulss 149 lööki/min oli seotud detailide kokku monteerimisega ‒ kükitades 

keermevõtmega keermete puhtaks keeramisega. Pulss langes pausil ja lõunal olles kuni 79 

löögini minutis. Keskmise pulsi järgi oli töö raskusaste keskmiselt raske ja suurima pulsi 

järgi raske (tabel 18). 

Lukksepa 1 pulss muutus tööpäeva vältel, jäädes vahemikku 42‒115 lööki/min (keskmine 

pulss 76 lööki/min). Kõrgeimad pulsi väärtused olid seotud monteerimisega. Pulss langes 

pausil ja lõunal olles. Keskmise pulsi järgi oli töö raskusaste kerge ja suurima pulsi järgi 

keskmiselt raske (lisa E, joonis 32). 

Summaarse energeetilise koormatuse määramiseks kasutati joonist 10 ja tabeleid 8 ning 

9. Füsioloogiline energiakulu arvutati valemiga 1, kus kasutati tabelis 10 esitatud 

tootmistöötajate andmeid. 

Keevitajate energeetilise koormatuse määramise tulemused on esitatud tabelis 17. 

Füsioloogiline energiatarve sõltub inimese kehamassist, pikkusest ja vanusest (valem 1). 

Tabelist selgub, et keevitajate keskmine pulss oli tööpäeva vältel 97 lööki/min, mille järgi 

töö raskusaste oli kerge. Summaarne energeetiline koormatus keskmise pulsi järgi oli 280 

W. Suurim pulss oli 132 lööki/min, mille järgi töö raskusaste oli raske ja summaarne 

energeetiline koormatus 673 W. Keevitaja 1 tegeles pool tööpäeva keevitusroboti 

seadistamisega ja pool tööpäeva MIG-keevitamisega nagu keevitaja 2, kuid töö raskusaste 

oli mõlemal keskmiselt raske kuni raske. 

 

Tabel 17. Keevitajate töö raskusaste ja energeetiline koormatus 

Näitaja Keevitaja 1 Keevitaja 2 Keevitaja 3 Keskmine 

1 2 3 4 5 

Vanus, a 25 20 21 22 

Mass, kg 75 74 105 85 

Pikkus, cm 178 174 185 179 

Pulss, lööki/min     

- väikseim 43 69 66 59 

- suurim 133 133 131 132 

- keskmine 101 100 91 97 

Energeetiline koormatus, W 

Keskmise pulsi järgi 
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Tabeli 17 järg 

1 2 3 4 5 

- summaarne, W  310 300 230 280 

- füsioloogiline, W 101 101 124 109 

- otseselt tööga, W 209 199 106 171 

Energeetiline koormatus, W 

Suurima pulsi järgi 

    

- summaarne, W  680 680 660 673 

- füsioloogiline, W 101 101 124 109 

- otseselt tööga, W 579 579 536 565 

Töö raskusaste KR→R KR→R K→R K→R 
Märkused: 

1. KR ‒ keskmiselt raske. 

2. R ‒ raske. 

3. K ‒ kerge. 

 

Koostelukkseppade energeetilise koormatuse määramise tulemused on esitatud tabelis 18. 

Tabelist selgub, et lukkseppade keskmine pulss oli 98 lööki/min (mõõdetuna 76‒116 

lööki/min), mille järgi töö raskusaste oli kerge ning summaarne energeetiline koormatus oli 

keskmiselt 313 W. Kõrgeim pulss oli keskmiselt 141 lööki/min, mille järgi töö raskusaste 

oli raske ja summaarne energeetiline koormatus keskmiselt 764 W. Lukksepp 2 töö 

raskusaste oli väga raske betoonpõrandal põlvili detailide monteerimise ja 

magnetpuurimise tõttu (158 lööki/min). 

 

Tabel 18. Koostelukkseppade töö raskusaste ja energeetiline koormatus 

Näitaja Lukksepp 1 Lukksepp 2 Lukksepp 3 Keskmine 

1 2 3 4 5 

Vanus, a 24 26 29 26 

Mass, kg 93 90 79 87 

Pikkus, cm 189 174 179 181 

Pulss, lööki/min     

- väikseim 42 55 79 59 

- suurim 115 158 149 141 

- keskmine 76 101 116 98 

Energeetiline koormatus, W 
Keskmise pulsi järgi 

    

- summaarne, W  150 310 480 313 

- füsioloogiline, W 116 114 111 114 

- otseselt tööga, W 34 196 369 200 

Energeetiline koormatus, W 

Suurima pulsi järgi 
  

 
 

- summaarne, W  460 960 872 764 

- füsioloogiline, W 116 114 111 114 
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Tabeli 18 järg 

1 2 3 4 5 

- otseselt tööga, W 344 846 761 650 

Töö raskusaste K→KR KR→VR KR→R K→R 
Märkused:  

1. K ‒ kerge. 

2. KR ‒ keskmiselt raske. 

3. VR ‒ väga raske. 

4. R ‒ raske. 

 

Treialite energeetilise koormatuse määramise tulemused on esitatud tabelis 19. Tabelist 

selgub, et päevase vahetuse treialite keskmine pulss oli mõõdetud 65‒89 lööki minutis, 

olles tööpäeva vältel keskmiselt 77 lööki/min, mille järgi nende töö raskusaste oli kerge. 

Summaarne energeetiline koormatus keskmise pulsi järgi oli keskmiselt 165 W. Suurim 

pulss oli keskmiselt 118 lööki/min, mille järgi töö raskusaste oli keskmiselt raske ja 

summaarne energeetiline koormatus keskmiselt 500 W. Õhtuse vahetuse treialite keskmine 

pulss oli 68 lööki/min, mille järgi töö raskusaste oli kerge. Summaarne energeetiline 

koormatus keskmise pulsi järgi oli 120 W. Kõrgeim pulss oli 98 lööki/min, mille järgi töö 

raskusaste oli kerge. Kõrgeima pulsi järgi oli summaarne energeetiline koormatus 280 W. 

Selgus, et suurima pulsi järgi õhtuses vahetuses liigitub töö raskusastmelt kergeks, 

päevases vahetuses aga keskmiselt raskeks. 

 

Tabel 19. Treialite töö raskusaste ja energeetiline koormatus 

Näitaja Treial 1 

päevane 

vahetus 

Treial 1  

õhtune  

vahetus 

Treial 2 Keskmine 

päevane 

vahetus 

1 2 3 4 5 

Vanus, a 26 23 25 

Mass, kg 85 67 76 

Pikkus, cm 180 182 181 

Pulss, lööki/min     

- väikseim 40 45 57 49 

- suurim 115 98 121 118 

- keskmine 65 68 89 77 

Energeetiline koormatus, W 
Keskmise pulsi järgi 

    

- summaarne, W  110 120 220 165 

- füsioloogiline, W 107 107 97 102 

- otseselt tööga, W 3 13 123 63 

Energeetiline koormatus, W 

Suurima pulsi järgi 
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Tabeli 19 järg 

1 2 3 4 5 

- summaarne, W  460 280 540 500 

- füsioloogiline, W 107 107 97 102 

- otseselt tööga, W 353 173 443 323 

Töö raskusaste  K→KR K→K K→KR K→KR 

Märkused: 

1. K ‒ kerge. 

2. KR ‒ keskmiselt raske. 

 

 

3.4. Töötajate töövõime muutus 

 

Töövõimet määrati 12-st töötajast (20‒29.a) kolmel keevitajal ja kolmel koostelukksepal 

ning kahel treialil. Käte lihasjõu ja operatiivmälumahu suurenemist arvestati töövõime 

tõusuna ning vererõhu ja pulsi tõusu suurenemist ning reageerimisaja pikenemist töövõime 

langusena [51]. Töövõime parameetrite muutused tööpäeva vältel on esitatud tabelis 20.  

 

Tabel 20. Tootmistöötajate töövõime muutus 

Uuritav, 

mõõtmise aeg 

Pulss Reageerimis-

aeg 

Vererõhk Lihaste 

jõud 

Mälumaht Töövõime 

lööki 

min 

% 

 

s % mmHg % N % tk % % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Treial 1 (päevane töövahetus) 

Hommik 58 100 0,355 100 182 100 692 100 6 100 100 

Lõuna 52 90 0,299 84 162 89 682 99 11 183 123,8 

Õhtu 50 86 0,284 80 118 65 670 97 7 117 116,6 

Treial 2  

Hommik 63 100 0,562 100 146 100 395 100 5 100 100 

Lõuna 66 105 0,392 70 154 105 483 122 7 140 116,4 

Õhtu 64 102 0,378 67 150 103 466 118 5 100 89,2 

Treial 1 (õhtune töövahetus) 

Vahetuse 

alguses 

59 100 0,266 100 149 100 657 100 8 100 100 

Tööpäeva 

keskel 

54 92 0,303 114 158 106 704 107 9 113 81,6 

Vahetuse lõpus 50 85 0,292 110 152 102 687 105 9 113 104,2 

Lukksepp 1 

Hommik 66 100 0,568 100 190 100 525 100 6 100 100 

Lõuna 62 94 0,484 85 184 97 633 121 10 167 122,4 

Õhtu 58 88 0,342 60 178 94 564 107 9 150 123 
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Tabeli 20 järg 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Lukksepp 2 

Hommik 88 100 0,454 100 160 100 508 100 9 100 100 

Lõuna 86 98 0,311 69 152 95 549 108 10 111 111 

Õhtu 88 100 0,343 76 152 95 535 105 9 100 107 

Lukksepp 3 

Hommik 98 100 0,393 100 176 100 464 100 10 100 100 

Lõuna 93 95 0,405 103 155 88 476 103 6 60 90,6 

Õhtu 93 95 0,350 89 172 98 441 95 10 100 102,6 

Keevitaja 1 

Hommik 87 100 0,434 100 167 100 611 100 9 100 100 

Lõuna 99 114 0,347 80 188 113 623 102 5 56 90,2 

Õhtu 93 107 0,323 74 179 107 613 100 8 89 100,2 

Keevitaja 2 

Hommik 88 100 0,327 100 191 100 473 100 6 100 100 

Lõuna 73 83 0,331 101 169 88 515 109 8 133 110 

Õhtu 83 94 0,314 96 175 92 515 109 7 117 109 

Keevitaja 3 

Hommik 69 100 0,407 100 179 100 540 100 8 100 100 

Lõuna 72 104 0,355 87 191 107 618 114 7 88 101 

Õhtu 69 100 0,422 104 187 105 628 116 7 88 99 

 

Joonistel 25‒28 on esitatud töövõime parameetrite keskväärtuste muutused. 

 

 

Joonis 25. Treialite töövõime parameetrite keskmiste väärtuste muutus päevases 

vahetuses: 1 ‒ mälumaht; 2 ‒ töövõime; 3 ‒ lihaste jõud; 4 ‒ pulss; 5 ‒ vererõhk; 6 ‒ 

reageerimisaeg. 
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Jooniselt 25 selgub, et päevases vahetuses langesid tööpäeva lõpuks treialitel pulss 6%, 

reageerimisaeg 26% ja vererõhk 16%. Seega töövõime suurenes. Lihaste jõud ja mälumaht 

suurenesid lõunaks, kuid langesid õhtuks, olles samas kõrgemad kui hommikul. Lihastejõu 

ja mälumahu suurenemine viitavad töövõime suurenemisele. Kokkuvõtteks treialite 

töövõime suurenes lõunaks 20% ja langes tööpäeva lõpuks 3%, võrreldes tööpäeva 

algusega. 

 

 

Joonis 26. Treialite töövõime parameetrite keskmiste väärtuste muutus õhtuses vahetuses: 

1 ‒ mälumaht; 2 ‒ töövõime; 3 ‒ lihaste jõud; 4 ‒ vererõhk; 5 ‒ pulss; 6 ‒ reageerimisaeg. 

 

Jooniselt 26 selgub, et õhtuses vahetuses langes tööpäeva lõpuks treialitel pulss 15%, 

tõusis aga mälumaht 13%. Mälumahu suurenemine tähendab töövõime tõusu. 

Reageerimiskiirus, vererõhk ja lihaste jõud suurenesid lõunaks, kuid langesid tööpäeva 

lõpuks, olles samas kõrgemad kui tööpäeva alguses. Reageerimiskiiruse ja vererõhu langus 

tähendab töövõime langust. Lihastejõu suurenemine viitab füüsilise koormuse ja töövõime 

kasvule lõunaks ja tööpäeva lõpuks. Kokkuvõttes töövõime langes lõunaks 18,4%, kuid 

tõusis tööpäeva lõpuks 4,2%, olles kõrgem kui tööpäeva alguses. Võrreldes treialite 

päevast ja õhtust vahetust selgus, et päevases vahetuses oli töötaja töövõime suurem kui 

õhtuses (p=0,22). Kuna p>0,05, siis tulemus ei ole statistiliselt oluline. 
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Joonis 27. Lukkseppade töövõime parameetrite keskmiste väärtuste päevane muutus: 1 ‒ 

mälumaht; 2 ‒ töövõime; 3 ‒ lihaste jõud; 4 ‒ vererõhk; 5 ‒ pulss; 6 ‒ reageerimisaeg. 

 

Jooniselt 27 selgub, et tööpäeva lõpuks lukkseppadel pulss vähenes ja reageerimisaeg 

kiirenes (lühenes) vastavalt 6% ja 25%, tõusis aga mälumaht 17%. Seega töövõime 

suurenes. Vererõhk oli lõunal ja õhtul madalam kui hommikul, mis tähendab samuti 

töövõime tõusu. Lihaste jõud suurenes lõunaks 11%, aga langes õhtuks peaaegu samale 

tasemele nagu oli hommikul. Seega lõunaks füüsiline koormus ja töövõime suurenes. 

Kokkuvõttes lukkseppade töövõime suurenes lõunaks 8% ja õhtuks 11% võrreldes 

tööpäeva algusega. 

 

Joonis 28. Keevitajate töövõime parameetrite keskmiste väärtuste päevane muutus: 1 ‒ 

lihaste jõud; 2 ‒ töövõime; 3 ‒ vererõhk; 4 ‒ pulss; 5 ‒ mälumaht; 6 ‒ reageerimisaeg. 
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Jooniselt 28 selgub, et keevitajate pulss püsis tööpäeva vältel ühesugusena (100%). Lihaste 

jõud suurenes lõunaks ja tööpäeva lõpuks 8%. See viitab füüsilise koormuse kasvule ja 

töövõime tõusule. Reageerimisaeg ja mälumaht langesid lõunaks vastavalt 11% ja 8%, 

seejärel suurenesid, kuid jäid madalamaks kui hommikul. Vererõhk tõusis lõunaks 3% ja 

õhtuks 1%, olles kõrgem kui hommikul. See näitab töövõime langust. Kokkuvõttes 

töövõime oli lõunal samal tasemel nagu hommikul ja õhtuks tõusis 3%. 

 

 

3.5. Töötajate töökindluse näitajad 

 

Uuritava masinatööstusettevõtte treialite, keevitajate ja koostelukkseppade töövõimelisuse 

ja töövõimelisuse kestuse ning esinemise prognoosimiseks määrati tootmistöötajate 

töökindluse põhinäitajad. Selleks kasutati töötajate haiguslehtedelt saadud andmeid, mil 

töötajad pidid töölt puuduma nt enda või lapse haiguse tõttu. 

Töövältuste ja töövõime taastamisaegade statistiliste ridade alusel (lisa B) määrati 

masinatööstusettevõtte tootmistöötajate (keevitajate, koostelukkseppade, treialite) 

töökindluse põhinäitajad ning tõrketu töö ja töövõime taastamise tõenäosused (tabel 21). 

Töövältused arvestati nädalaste keskmiste töötundide järgi ja taastamisajad on 

kalendaarselt. 

 

Tabel 21. Töötajate töökindluse põhinäitajad 

Töökindluse põhinäitaja Tähis Ühik Arvväärtus 

Aritmeetiline keskmine töövältus tõrke kohta 𝑡̅ h 617,5 

Töövältuste standardhälve σt h 557,8 

Tõrkevoo parameeter λ h-1 0,0016 

Valmidustegur 𝐾𝑣 - 0,64 

Tõrketu töö tõenäosus P(t) - exp(-0,0016t) 

Aritmeetiline keskmine taastamisaeg tõrke kohta �̅� h 353,5 

Taastamisaegade standardhälve σq h 198,8 

Taastamisvoo parameeter µ h-1 0,003 

Taastamistegur 𝐾𝑞 - 0,36 

Töövõime taastamise tõenäosus P(q) - 
1 − 𝑒𝑥𝑝 [− (

𝑞

397,6
)

1,82
] 
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Antud tabelis on toodud välja töökindluse põhinäitajate arvväärtused. Tulemustest selgub, 

et töötajate keskmine töövältus tõrke kohta on 617,5 h (standardhälve 557,8 h) ja töövõime 

keskmine taastamisaeg on 353,5 h (standardhälve 198,8 h). Seega keskmine töövältus 

kestab ~69 päeva ja seejärel tekib ~15 päevane tõrge. Töötajate tõrkevoo parameetriks 

saadi λ=0,0016 ja taastamisvoo parameetriks µ=0,003 (valemitega 11). Töötajate 

valmidusteguriks (Kv) on 0,64 (valemiga 14), mis tähendab, et tõenäosus, et töötajad on 

töövõimelised ükskõik millisel hetkel, on 64%. Töövältuste ja taastamisaegade teoreetiliste 

jaotusseaduste leidmiseks määrati variatsioonitegurid valemitega 9, mis olid vastavalt 

νt=0,90 ja νq=0,55. See tähendab, et töötajate tõrketu töö tõenäosused muutuvad 

eksponentjaotusseaduse järgi vastavalt P(t)=exp(-0,0016t) ja töötajate taastamisaegade 

tõenäosused muutuvad Weibulli jaotusseaduse järgi vastavalt 𝑃(𝑞) = 1 −

𝑒𝑥𝑝 [− (
𝑞

397,6
) 1,82], mis on esitatud antud tabelis 21 ja ka joonisel 29.  

Tulemustest selgus, et 250 töötunni järel 70% tõenäosusega tekib töötajatel töötõrge ehk 

kaotavad töövõime. Empiiriliste ja teoreetiliste jaotusseaduste omavahelist sobivust 

kontrolliti Pearsoni kriteeriumiga 𝜒2. Selgus, et töövältuste puhul on kokkulangevuse 

tõenäosus 84,2% ja taastamisaegade puhul 19,1%. Lisaks teostati kontroll ka Kolmogorovi 

kriteeriumiga, millest selgus, et valitud jaotusseadusi võib usaldada, kuna sobivus oli 

töövältuste puhul 100% ja taastamisaegade puhul 99%. 

 
Joonis 29. Töötajate tõrketu töö ja töövõime taastamise empiirilised (vastavalt 1 ja 5) ning 

teoreetilised (2 ja 6) tõenäosused ning tõrketu töö tõenäosuse ülemine (3) ja alumine (4) 

usalduspiir. 
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Jooniselt 29 selgub, et 70% tõenäosusega moodustub töötaja tõrketu töö 250 tundi ja 

tõenäosusega 30% võib oodata töötõrget ehk töölt puudumist (nt haiguse tõttu). Lisaks 

selgub, et keskmise taastamisajaga 353,5 h saavad töövõimeliseks umbes 55% töölt 

puudunutest. 

 

 

3.6. Töökeskkonna riskianalüüs 

 

Metallitööstusettevõtte tootmistöötajate töökeskkonna ohutegurite hinnangud on esitatud 

tabelites 22‒24. Riski suurust hinnati tabeli 13 alusel. 

 

Tabel 22. Keevitajate ohutegurite riskihinnang 

Ohutegur Riski iseloomustus Ennetusmeetmed/soovitused Riski suurus 

A B C D 

FÜÜSIKALISED OHUTEGURID 

Müra Allikas: Müra põhjustavad nt 

ketaslõikur, nurkketaslihvija ja 

keevitamine. 

Kuulmiskaitsevahendeid 

kasutasid üksikud keevitajad. 

Üks keevitaja kuulab 

nööpkõrvaklappidest muusikat. 

Tase: keskmine 85,3 dB(A) 

Kestus: tööpäeva vältel 

Kohustus kasutada 

kuulmiskaitsevahendeid. 

Soovituslik mitte kuulata 

muusikat nööpkõrvaklappidest 

ja/või kuulmiskaitsevahendi all, 

kuna kuularitest kostva muusika 

müratase on tavaliselt vahemikus 

60‒112 dB(A), mis tähendab, et 

kuulmiselundit kahjustatakse ka 

muusika kuulamisega. 

 

IV 

Õhu temperatuur Tase: keskmine 18,6 °C 

Temperatuur vastab 

piirnormile 

Meetmeid ei ole vaja rakendada. I 

Õhu suhteline 

niiskus 

Tase: keskmine 28,5% 

Õhu suhteline niiskus on väike. 

Soovituslik on soetada 

õhuniisutid. 

III 

Õhu liikumiskiirus Tase: keskmine 0,166 m/s 

Vastab piirnormile. 

Tuuletõmbust esines garaaži 

ukse avanemisel ja 

kahveltõstuki sisse/välja 

sõitmisel. Tuuletõmbus 

mõjutas ühte keevitajat. 

Olemas sundventilatsioon.  

 

 

Meetmeid ei ole vaja rakendada. I 
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Tabeli 22 järg 

A B C D 

Valgustatus Valgusti tüüp: luminofoorid 

Tööpinna valgustatuse tase: 

616‒1060 lx – vastab 

piirnormile. 

Üldvalgustatuse tase: 391 lx – 

vastab piirnormile. 

Remondihallis on aknad 

olemas. Osade akende ees on 

katted, mistõttu loomuliku 

valguse osakaal on 

vähendatud. 

Kohtvalgustid: kõikidel 

töökohtadel olemas, v.a. ühel. 

Meetmeid ei ole vaja rakendada. I 

Elektrilöögi oht Ühel töötajal oli seadme kaabel 

risti üle liikumistee – 

elektrilöögi- ja 

komistamis/kukkumisoht. 

Keevitaja võib kokku puutuda 

kaarkeevituse vooluahelaga ja 

selle toiteahelaga. 

Elektrilöögioht masinate ja 

seadmete kasutamisel. 

Käed, jalanõud ja riided peavad 

olema kuivad. Jalanõud peaksid 

olema kummitallaga ja jalgade 

all isoleeriv matt või rest. 

Kaarkeevitusseadme 

tühijooksupinge tuleb piirata 

võimalikult madalale tasemele. 

Vältida kaablite jätmist 

keevitatavate detailide alla ning 

risti üle liikumistee. Enne töö 

alustamist kontrollida aparatuuri 

ja juhtmestiku korrasolekut, 

maandusklambri kinnitumist. 

III 

Vibratsioon Kohtvibratsioon on võimalik nt 

löök- ja pöörlevatest 

käsitööriistadest (nt 

ketaslõikur). 

Vajadusel teha lisapause. II 

Tule- ja plahvatuse 

oht 

Metalli lõikamine 

ketaslõikuriga ja metalli 

lihvimine nurklihvijaga on 

tuleohutuse seaduse kohaselt 

tuletöö. Sädemed võivad 

põhjustada tulekahju. 

Tulekustutid olemas ja 

kontrollitud. 

Keevitajad peavad kandma 

tulekindlaid tööriideid ja –

kindaid, kaitseprille. 

Oluline on lasta kontrollida 

tulekustuteid õigeaegselt. 

III 

Ioniseeriv ja 

mitteioniseeriv 

kiirgus 

Keevitamisel tekib optiline 

kiirgus (ultraviolettkiirgus). 

UV-kiirgusest on kõige 

rohkem ohustatud silmad, 

nägu, pea, kael ja käed. 

Oluline on, et töötaja kasutaks 

isikukaitsevahendeid – 

kaitsekindad, nägu ja silmi 

kaitsev mask, pea ja kaela 

kaitsmiseks pea- ja kaelakatted. 

Teistele töökohtadele levivat 

kiirgust tuleb piirata kaitset  

omavate kardinatega või 

vaheseintega. 

III 

Põletusoht Kokkupuude kuuma metalliga. Kasutada kuumuskindlaid 

kindaid (EN407:2004), mitte 

toetuda vastu keevitatavat detaili. 

III 

Komistamis- ja 

kukkumisoht 

Oht takerduda juhtmetesse. Mitte jätta juhtmeid risti üle 

liikumistee. 

II 
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Tabeli 22 järg 

A B C D 

Kukkuvad esemed Teisaldatavad detailid. Raskete 

detailide teisaldamiseks 

kasutatakse sildkraanat ja 

kahveltõstukit. 

Sildkraana kasutamisel jälgida 

troppide korrasolekut ja olla 

ettevaatlik. 

III 

Sisselõikeoht, 

masinate liikuvad 

ja teravad osad 

Sisselõikamised, kriimustused 

tööriistadega, masinate 

pöörlevate ja liikuvate osadega 

Tööriistade kasutamisel olla 

ettevaatlik, vajadusel kasutada 

kaitsekindaid. 

 

 

III 

Oht teistele 

töötajatele või 

kõrvalistele 

isikutele 

Allikas: Keevitamisel tekkiv 

UV-kiirgus. Ohustatud isikud: 

kõrvalised isikud (teised 

töötajad, külalised ettevõttes 

jne). 

Kahveltõstukid. 

Sildkraana. 

Isikud, kes satuvad remondihalli, 

peavad kasutama kaitseprille. 

Ilma kaitseprillideta keevitamise 

vaatamine keelatud. 

Ettevaatlik tuleb olla kui 

kahveltõstukit ja sildkraanat 

kasutatakse. 

II 

KEEMILISED OHUTEGURID 

Süsihappegaas 

(CO2) 

Tase: 0,103% - vastab 

piirnormile. 

Meetmeid ei ole vaja rakendada. I 

Metallitolm ja 

aerosoolid 

Esineb – silmaga nähtav ja 

õhus tuntav (tajutav). 

Väljatõmbeventilatsioon 

olemas. 

Oluline on kasutada 

hingamisteede kaitseks maski, et 

mitte tolmu ja aerosoole sisse 

hingata. 

 

 

III 

Kemikaalid Kasutatakse ökoloogilist 

pritsmetõrjevedelikku, mis on 

tuleohutu, silikooni-, vahade- 

ja lahustivaba vedelik, 

biolagunev, ökoloogiliselt ja 

toksiliselt ohutu, värvisõbralik. 

Meetmeid ei ole vaja rakendada. I 

BIOLOOGILISED OHUTEGURID 

Bakterid, viirused Töötajatel on soovitatav mitte 

viibida haigena tööl, et mitte 

teisi nakatada. 

Haigena mitte tööle tulla. 

Oluline on isiklik hügieen. 

II 

PSÜHHOLOOGILISED OHUTEGURID 

Töötamine üksinda Töötatakse üksinda, aga töö 

nõuab vahepeal suhtlemist 

kolleegidega. 

Meetmeid ei ole vaja rakendada. I 

Töö monotoonsus 

ja üksluisus 

Ei esine Meetmeid ei ole vaja rakendada. I 

Töötaja võimetele 

mittevastav töö 

Töötajad on saanud väljaõppe. Vajadusel täiendkoolituste 

läbimine.  

I 

Ajapuudus, 

töökoormus 

Sageli töötavad ajapuuduses 

36,4% ankeetküsitlusele 

vastanutest ja mõnikord samuti 

36,4%. Seega 72,8% tunnevad, 

et töötavad ajapuuduses. 

Ajapuuduses ei tööta 27,3%. 

Planeerida tööd nii, et ei tekiks 

kiirustamist. 

II 

Töövahetuste 

pikkus, töö 

vahetustega, öötöö 

Tööaeg 8h päevas. 

Vahetustega tööd ega öötööd ei 

esine. 

Meetmeid ei ole vaja rakendada. I 
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Tabeli 22 järg 

A B C D 

Töö 

käsijuhtimisega 

masinatel 

Raskete detailide 

teisaldamiseks kasutatakse 

sildkraanat. Ühe sildkraana 

juhtimisseade 

määrdunud/kulunud. Detaile 

tuuakse kahveltõstukiga. 

 

Sildkraana kasutamisel jälgida 

troppide korrasolekut ja olla 

ettevaatlik. 

Sildkraana juhtimisseadme 

nupud puhastada või uuesti 

märgistada. 

II 

Täppistöö Jah Töötades olla ettevaatlik ja mitte 

kiirustada, teha puhkepause. 

 

 

II 

FÜSIOLOOGILISED OHUTEGURID 

Raskuste 

teisaldamine 

Kergemaid detaile 

teisaldatakse käsitsi, raskemate 

jaoks kasutatakse sildkraanat, 

kahveltõstukit. 

Sildkraana kasutamisel jälgida 

troppide korrasolekut. Raskusi 

tõsta ergonoomiliselt. 

II 

Sundasendid Töö toimub betoonpõrandal 

seistes ja vahepeal liikudes. 

Puuduvad kummimatid. 

Keevitaja peab oma tööasendit 

kohandama vastavalt 

keevitatava detaili asukohale. 

72,7% ankeetküsimustikule 

vastanutest leidis, et tema töös 

esineb sundasendeid sageli ja 

27,3% arvates mõnikord. Tool 

istumiseks olemas. 

Soetada kummimatid ja 

reguleeritavad lauad, teha 

puhkepause.  

III 

Sundliigutused sh 

samalaadsed 

korduvliigutused 

Korduvliigutusi esineb sageli 

72,7% vastanutest ja mõnikord 

18,2%-l. 

Teha puhkepause. III 

Füüsilise töö 

raskus 

Kerge kuni raske. Raskuste teisaldamisel kasutada 

abivahendeid. 

II 

Liikumisruum 

jalgadele, tööpinna 

kõrguse sobivus 

Liikumisruum: piisavalt. 

Tööpinna kõrgus: osadel 

töötajatel ei ole töölaudade 

kõrgused reguleeritavad. 

Soovituslik on soetada kõikidele 

töötajatele reguleeritavad 

töölauad. 

II 

 

Tabel 23. Koostelukkseppade ohutegurite riskihinnang 

Ohutegur Riski iseloomustus Ennetusmeetmed/soovitused Riski suurus 

A B C D 

FÜÜSIKALISED OHUTEGURID 

Müra Müra põhjustavad suruõhu 

mutrikeeraja ja ketaslõikur, 

akutrell, haamriga 

toksimine. Üks töötaja 

kuulab 

nööpkõrvaklappidest 

muusikat. Kõrvaklappe 

kasutab kogu aeg  üks 

töötaja, teised ei kasuta. 

Kohustus kasutada 

kuulmiskaitsevahendeid. 

Soovituslik mitte kuulata 

muusikat nööpkõrvaklappidest 

ja/või kuulmiskaitsevahendi all, 

kuna kuularitest kostva muusika 

müratase on tavaliselt vahemikus 

60‒112 dB(A). 

IV 
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Tabeli 23 järg 

A B C D 

Õhu temperatuur Tase: keskmine 20,1 °C – 

vastab piirnormile. 

Meetmeid ei ole vaja rakendada. I 

Õhu suhteline 

niiskus 

Tase: keskmine 33,8% - 

väike. 

Soovituslik on soetada 

õhuniisutid. 

III 

Õhu liikumiskiirus Tase: keskmine 0,122 m/s – 

vastab piirnormile. 

Tuuletõmbust esineb 

garaaži ukse avanemisel ja 

kahveltõstuki sisse/välja 

sõitmisel. Olemas 

sundventilatsioon. 

Meetmeid ei ole vaja rakendada. I 

Valgustatus Valgusti tüüp: LED 

Üldvalgustatuse tase: 295 lx  

Töölaua valgustatus: 309 lx  

Detaili monteerimise 

töökohal: 450 lx 

Valgustatuse tasemed 

vastavad piirnormile. 

Kohtvalgustid: ühel 

töökohal olemas 

Meetmeid ei ole vaja rakendada. I 

Elektrilöögi oht Seadme elektrikaabel risti 

üle liikumistee – 

elektrilöögi- ja komistamis- 

/kukkumisoht. Seadmetega 

töötamisel elektrilöögioht. 

Mitte jätta kaableid risti üle 

liikumistee. 

 

III 

Vibratsioon Kohtvibratsioon on 

võimalik nt löök- ja 

pöörlevatest 

käsitööriistadest (nt 

ketaslõikur, akutrell). 

Vajadusel teha lisaminipause. II 

Tule- ja plahvatuse 

oht 

Leegimasinaga kiletamine 

(tuleohtlik, rõhu all olev 

gaas). 

Sädemed ketaslõikuriga 

töötamisel. Tulekustutid 

olemas ja kontrollitud. 

Leegimasinaga kiletamisel olla 

ettevaatlik. 

III 

Ioniseeriv ja 

mitteioniseeriv 

kiirgus 

Allikas: kuvar. Olemas 

arvuti, kust saab vaadata 

jooniseid. Kasutus: harva. 

Meetmeid ei ole vaja rakendada. I 

Komistamis-, 

kukkumis- ja 

libisemisoht 

Oht takerduda juhtmetesse. 

Põrandale oli õlivannist 

sattunud õli. 

Detailid asuvad laeni 

ulatuvatel riiulitel, kuhu 

ronitakse ratastel sõitva ja 

tavalise redeliga. 

Mitte jätta kaableid risti üle 

liikumistee. 

Õli koristada koheselt põrandalt 

ära. 

Redeli kasutamisel olla 

ettevaatlik. 

II 

Kukkuvad esemed Teisaldatavad detailid. 

Raskete detailide 

teisaldamiseks kasutatakse 

sildkraanat, kahveltõstukit. 

Sildkraana kasutamisel jälgida 

troppide korrasolekut ja olla 

ettevaatlik. 

III 

Sisselõikeoht Sisselõikamised, 

kriimustused 

Noaga jms lõikamisel olla 

ettevaatlik, mitte kiirustada. 

II 



  

 

73 

 

   Tabeli 23 järg 

A B C D 

Põletusoht Leegimasinaga kiletamisel. Leegimasinaga kiletamisel olla 

ettevaatlik.  Kasutada 

tulekindlaid kindaid. 

III 

Oht teistele 

töötajatele või 

kõrvalistele 

isikutele 

Allikad: sildkraana ja 

kahveltõstuk. 

Ettevaatlik tuleb olla kui töötaja 

kasutab sildkraanat või ruumis 

liigub kahveltõstuk. 

I 

KEEMILISED OHUTEGURID 

Süsihappegaas 

(CO2) 

Tase: keskmine 0,111% - 

vastab piirnormile. 

Meetmeid ei ole vaja rakendada. I 

Metallitolm ja 

aerosoolid 

Vahepeal on tunda 

värvilõhna.  

Meetmeid ei ole vaja rakendada. I 

Kemikaalid  

 
Tuleohtlik Terviseoht 

Kasutatakse tööstusbensiini 

(tuleohtlik, terviseoht), 

spreivärve ja 

korrosioonitõrjeid  

(tuleohtlik, 

kahjulik/ärritav). Üks 

töötaja kasutab 

hingamisteedemaski. 

Tuleohtlikke kemikaale hoida 

eemal soojusallikatest, leekidest, 

sädemetest ja kuumadest 

pindadest. 

Mitte sisse hingata, vältida 

kokkupuudet nahaga. Kasutada 

kaitsekindaid, -riietust, -prille, 

kaitsemaski. 

II 

BIOLOOGILISED OHUTEGURID 

Bakterid, viirused Töötajatel on soovitatav 

mitte viibida haigena tööl, 

et mitte teisi nakatada. 

Haigena mitte tööle tulla. 

Oluline on isiklik hügieen. 

II 

PSÜHHOLOOGILISED OHUTEGURID 

Töötamine üksinda Töötatakse kuni viiekesi. Meetmeid ei ole vaja rakendada. I 

Töö monotoonsus 

ja üksluisus 

Ei esine Meetmeid ei ole vaja rakendada. I 

Töötaja võimetele 

mittevastav töö 

Töötajad on saanud 

väljaõppe. 

Vajadusel täiendkoolituste 

läbimine. 

I 

Ajapuudus, 

töökoormus 

Mõnikord töötab 

ajapuuduses 75% 

ankeetküsimustikule 

vastanutest. 

Planeerida tööd nii, et ei tekiks 

kiirustamise vajadust. 

II 

Töövahetuste 

pikkus, töö 

vahetustega, öötöö 

Tööaeg 8h päevas. 

Vahetustega tööd ega 

öötööd ei esine. 

Meetmeid ei ole vaja rakendada. I 

Töö 

käsijuhtimisega 

masinatel 

Raskete detailide 

teisaldamiseks kasutatakse 

sildkraanat. 

Detaile tuuakse käsi- ja 

kahveltõstukiga. 

Sildkraana kasutamisel jälgida 

troppide korrasolekut. 

Käsikahveltõstuki kasutamisel 

olla ettevaatlik, mitte astuda ise 

selle peale ning siis sõita sellega. 

II 

Täppistöö Jah Töötades olla ettevaatlik ja mitte 

kiirustada, teha puhkepause. 

 

II 

FÜSIOLOOGILISED OHUTEGURID 

Raskuste 

teisaldamine 

Kergemaid detaile 

teisaldatakse käsitsi, 

raskemate jaoks kasutatakse 

sildkraanat ja 

käsikahveltõstukit. 

 

Sildkraana kasutamisel jälgida 

troppide korrasolekut ja olla 

ettevaatlik. 

II 
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Tabeli 23 järg 

A B C D 

Sundasendid Töö toimub betoonpõrandal 

seistes ja liikudes. Töötaja 

peab oma tööasendit 

muutma vastavalt parasjagu 

paigaldatavale detailile – 

kükitama, olema põlvili jne. 

50% ankeetküsimustikule 

vastanutest leidis, et tema 

töös esineb sundasendeid 

mõnikord ja 12,5%-l sageli. 

Küsimusele ei vastanud 

12,5%. Tool istumiseks 

olemas. 

 

Soovituslik on soetada 

kummimatid või põlvekaitsmed, 

teha lisaminipause. 

III 

Sundliigutused sh 

samalaadsed 

korduvliigutused 

37,5% ankeetküsimustikule 

vastanutest leidis, et tema 

töös esineb korduvliigutusi 

sageli ja 25%-l mõnikord. 

Küsimusele ei vastanud 

37,5%. 

 

Teha puhkepause. III 

Füüsilise töö 

raskus 

Kerge kuni raske. Raskuste teisaldamisel kasutada 

abivahendeid. 

II 

Liikumisruum 

jalgadele, tööpinna 

kõrguse sobivus 

Liikumisruum: piisavalt. 

Tööpinna kõrgus: töölaua 

kõrgust saab reguleerida. 

Meetmeid ei ole vaja rakendada. I 

 

Tabel 24. Treialite ohutegurite riskihinnang 

Ohutegur Riski iseloomustus Ennetusmeetmed/soovitused Riski suurus 

A B C D 

FÜÜSIKALISED OHUTEGURID 

Müra Allikas: Müra põhjustavad 

frees- ja treipingid. 

Kuulmiskaitsevahendeid 

kasutab üks treial. Üks 

töötaja kuulab 

nööpkõrvaklappidest 

muusikat. 

Tase: keskmine 75 dB(A) 

Kestus: tööpäeva vältel 

 

Soovituslik mitte kuulata 

muusikat nööpkõrvaklappidest 

ja/või kuulmiskaitsevahendi all, 

kuna kuularitest kostva muusika 

müratase on tavaliselt vahemikus 

60‒112 dB(A), mis tähendab, et 

kuulmiselundit kahjustatakse ka 

muusika kuulamisega. 

III 

Õhu temperatuur Tase: keskmine 19,5 °C – 

vastab piirnormile. 

Meetmeid ei ole vaja rakendada. I 

Õhu suhteline 

niiskus 

Tase: keskmine 40% - 

vastab piirnormile. 

Meetmeid ei ole vaja rakendada. I 

Õhu liikumiskiirus Tase: 0,128 m/s – vastab 

piirnormile. Tuuletõmbust 

ei esine. Sundventilatsioon 

olemas. 

 

Meetmeid ei ole vaja rakendada. I 
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Tabeli 24 järg 

A B C D 

Valgustatus Valgusti tüüp: luminofoor 

Tööpinna valgustatuse tase: 

433 lx ja 928 lx. 

Üldvalgustatuse tase: 

päevases vahetuses 391 lx, 

õhtuses 235 lx. 

CNC-automaatfreespinkide 

valgustatuse tase: 181‒411 

lx. 

Treipingi valgustatuse tase: 

397 lx. 

Valgustatused ei vasta 

soovituslikule piirnormile. 

Aknad on olemas. 

Kohtvalgustid: kõikidel 

töökohtadel olemas 

Kontrollida üle üld- ja 

kohtvalgustite pirnid ning 

vahetada vajadusel uute vastu. 

CNC-automaatfreespinkide sees 

olevate valgustite pirnid uute 

vastu välja vahetada. 

IV 

Elektrilöögi oht Masinate ja seadmete 

kasutamisel. 

Kontrollida masinate ja seadmete 

korrasolekut. 

III 

Ioniseeriv ja 

mitteioniseeriv 

kiirgus 

Allikas: kuvar. Olemas 

arvuti, kust saab vaadata 

jooniseid. Kasutus: harva. 

Meetmeid ei ole vaja rakendada. I 

Põletusoht Kokkupuude kuuma 

metalliga. 

Kasutada põletuskindlaid kindaid. II 

Komistamis-, 

kukkumis- ja 

libisemisoht 

Oht takerduda juhtmetesse. 

Põrandal freespingist 

tulnud vedelik – 

libisemisoht. 

Katkine puitrest ‒ 

komistamis- ja 

kukkumisoht. 

Mitte jätta elektrijuhtmeid risti 

üle liikumistee. 

Vedelik koristada koheselt ära. 

Katkine puitrest vahetada uue 

vastu välja. 

II 

Kukkuvad esemed Teisaldatavad detailid. 

Raskete detailide 

teisaldamiseks kasutatakse 

sildkraanat, 

käsikahveltõstukit. 

Sildkraana kasutamisel jälgida 

troppide korrasolekut ja olla 

ettevaatlik. 

III 

Sisselõikeoht, 

masinate liikuvad 

ja teravad osad 

         
Lõikamisoht 

Sissetõmbamisoht 

Sisselõikamised, 

kriimustused. 

CNC-universaalfreespingid 

‒ sissetõmbamisoht, 

lõikamisoht. 

Tööriistade kasutamisel olla 

ettevaatlik, vajadusel kasutada 

kaitsekindaid. 

III 

Oht teistele 

töötajatele või 

kõrvalistele 

isikutele 

Allikad: kahveltõstukid ja 

sildkraana. 

Ettevaatlik tuleb olla seoses 

kahveltõstukiga ja kui töötaja 

kasutab sildkraanat. 

II 

KEEMILISED OHUTEGURID 

Süsihappegaas 

(CO2) 

Tase: keskmine 0,103% - 

vastab piirnormile. 

Meetmeid ei ole vaja rakendada. I 

Metallitolm ja 

aerosoolid 

Esineb – silmaga nähtav ja 

õhus tuntav (tajutav). 

Väljatõmbeventilatsioon. 

Vajadusel kasutada lisaks 

kohtventilatsioone. 

III 
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Tabeli 24 järg 

A B C D 

Kemikaalid 

DROMUS BX 

 
Söövitav 

Töötaja puutub kokku 

metallitöötlusõliga 

(freespingi emulsioon). 

Ohulaused: 

H318 ‒ põhjustab raskeid 

silmakahjustusi 

H412 ‒ ohtlik 

veeorganismidele, 

pikaajaline toime 

Kasutada tööriideid. 

Hoiatuslaused: 

P280 ‒ kanda kaitseprille või 

kaitsemaski. 

P305+P351+P338 ‒ Silma 

sattumise korral: loputada mitme 

minuti jooksul veega. Eemaldada 

kontaktläätsed, kui neid 

kasutatakse ja kui neid on kerge 

eemaldada. Loputada veel kord. 

P310 ‒ võtta viivitamata ühendust 

mürgistusteabekeskuse või 

arstiga. P273 ‒ vältida sattumist 

keskkonda. 

 

III 

BIOLOOGILISED OHUTEGURID 

Bakterid, viirused Töötajatel on soovitatav 

mitte viibida haigena tööl, 

et mitte teisi nakatada. 

 

Haigena mitte tööle minna. 

Oluline on isiklik hügieen. 

II 

PSÜHHOLOOGILISED OHUTEGURID 

Töötamine üksinda Töötatakse üksinda, aga 

vahepeal suheldakse 

kolleegidega. 

Meetmeid ei ole vaja rakendada. I 

Töö monotoonsus 

ja üksluisus 

Ei esine Meetmeid ei ole vaja rakendada. I 

Töötaja võimetele 

mittevastav töö 

Töötajad on saanud 

väljaõppe. 

Vajadusel täiendkoolituste 

läbimine. 

I 

Ajapuudus, 

töökoormus 

Ajapuuduses töötab 

mõnikord 85,7% 

ankeetküsitlusele 

vastanutest. 

 

Planeerida tööd nii, et ei tekiks 

kiirustamise vajadust. 

II 

Töövahetuste 

pikkus, töö 

vahetustega, öötöö 

Tööaeg 8h päevas. Esineb 

vahetustega tööd kl 16.00-

24.00. 

 

Meetmeid ei ole vaja rakendada. I 

Töö 

käsijuhtimisega 

masinatel 

Raskete detailide 

teisaldamiseks kasutatakse 

sildkraanat. Detaile tuuakse 

kahveltõstukiga. 

Sildkraana kasutamisel jälgida 

troppide korrasolekut ja olla 

ettevaatlik. 

Käsikahveltõstuki kasutamisel 

olla ettevaatlik. 

 

II 

Täppistöö Jah Töötades olla ettevaatlik ja mitte 

kiirustada, teha puhkepause. 

 

II 

FÜSIOLOOGILISED OHUTEGURID 

Raskuste 

teisaldamine 

Kergemaid detaile 

teisaldatakse käsitsi, 

raskemate jaoks 

kasutatakse sildkraanat ja 

käsikahveltõstukit. 

Sildkraana kasutamisel jälgida 

troppide korrasolekut. 

Käsikahveltõstuki kasutamisel 

olla ettevaatlik. 

Raskusi tõsta ergonoomiliselt. 

II 
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Tabeli 24 järg 

A B C D 

Sundasendid Töö toimub seistes, 

betoonpõranda peal on 

puitrestid.  Üks puitrest on 

katki – kukkumisoht. 

42,9% ankeetküsitlusele 

vastanutest leidsid, et nende 

töös esineb sundasendeid 

sageli, 28,6%-l mõnikord ja 

28,6%-l ei esine üldse. Tool 

istumiseks olemas. 

Katkine puitrest asendada 

tervega. 

Teha puhkepause. 

III 

Sundliigutused sh 

samalaadsed 

korduvliigutused 

Jah Teha puhkepause. III 

Füüsilise töö 

raskus 

Kerge kuni keskmiselt 

raske. 

Meetmeid ei ole vaja rakendada. I 

Liikumisruum 

jalgadele, tööpinna 

kõrguse sobivus 

Liikumisruum: piisavalt. 

Tööpinna kõrgus: töölaua 

kõrgus ei ole reguleeritav. 

Võimalusel soetada 

reguleeritavad töölauad. 

I 
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4. ARUTELU 

 

Uurimistöö eesmärgiks oli välja selgitada ja hinnata masinatööstusettevõtte töökeskkonna 

ohutegureid ning töötajate töövõimet. Eesmärgi saavutamiseks olid ülesanneteks 

masinatööstusettevõttes töötajatele ankeetküsitluse korraldamine,  füüsikaliste ja keemiliste 

parameetrite väärtuste mõõtmine, tootmistöötajate töö raskusastme, energeetilise 

koormatuse, töövõime ja töökindluse määramine, riskianalüüsi koostamine ning 

uurimistööst tulenevate järelduste tegemine ja soovituste andmine. 

Ankeetküsitluse tulemustest selgub, et tööõnnetusi on juhtunud 12 kuu jooksul 23% 

töötajatel. Tööõnnetuste toimumiste peamisteks põhjusteks olid kukkuvad esemed 

(nendega pihta saamine), käsitööriistad ja kokkupuude kuuma metalliga. Varasemast 

uuringust aga selgus [10], et kõige rohkem tööõnnetusi on juhtunud lenduvate ja kukkuvate 

esemetega, masinatega, käsitööriistadega ja kokkupuutel kuuma metalliga. Lenduvate 

osadega pihta saamine on seotud masinate puuduolevate kaitseekraanidega, nagu selgus ka 

Tööinspektsiooni sihtkontrollist metallitööstuses 2016. aastal [4]. Kokkupuude kuuma 

metalliga viitab isikukaitsevahendite (kaitsekinnaste) mittekasutamisele, kuigi 88,5% 

töötajatest vastas, et nad kasutavad kaitsekindaid igapäevaselt. Varasemast uuringust [10] 

selgus, et isikukaitsevahendeid ei kasutanud 25,2% töötajatest. Seetõttu oli vigastuste 

saamise tõenäosus 3,6 korda suurem. Isikukaitsevahendite mittekasutamine oli üks 

puudustest, mida Tööinspektsioon sihtkontrollis tuvastas [4]. Kehaosadest vigastati kõige 

rohkem sõrmi ja käsivarsi, nagu selgus ka varasematest uuringutest [10‒13]. Vigastuste 

liikidest esines kõige rohkem kriimustusi, lõikehaavasid ja marrastusi. Sama tulemuseni 

jõuti ka varasemas uuringus [13]. 

Sisekliima masinatööstusettevõttes vastab töötajate töö raskusastmetele ja sellest lähtuvalt 

kehtestatud piirnormidele, v.a. õhu suhteline niiskus, mis oli keevitajate ja 

koostelukkseppade tööruumis väike, vastavalt 28,5% ja 33,8%. Väike õhu suhteline niiskus 

võib põhjustada halba enesetunnet, näiteks nina, kurgu, suu ning silma limaskesta ärritust. 

Lisaks soodustab see õhu tolmumist ja suurendab staatilise elektri teket. Varasemast 

uuringust [5] selgus, et keevitustsoonis ja lauapuurpinkide juures oli õhu suhteline niiskus 
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36,6‒37,4%. Õhu suhteline niiskus on seotud välisõhu suhtelise niiskusega. Samuti selgus 

[13], et suvekuudel oli tööõnnetuste arv suurem õhu suhtelise niiskuse tõttu. Seetõttu on 

oluline soetada tootmistöötajate tööruumidesse õhuniisutid. 

Valgustatus vastab standardis soovitatud piirnormidele kõikides tööruumides, kuid jääb 

alla piirnormi CNC-automaatfreespinkide sees (kohtvalgustus). Freespinkides olev 

valgustatus peab olema nõuetele vastav, kuna töö nõuab täpsust, sest töötaja peab pingis 

vahetama puure ja sättima detaile. Töötaja töö kergendamiseks, töövõime säilitamiseks, 

silmaprobleemide ja tööõnnetuste vältimiseks tuleb freespinkide kohtvalgustuse lambid 

välja vahetada uute vastu. Samuti ei vastanud varasemas uuringus [5] tööpinkide 

valgustatus soovitatud piirnormile. 

Keskmine müratase oli treialite ja koostelukkseppade tööruumis alla 80 dB(A), kuid 

keevitajate tööruumis 85,3 dB(A), ületades piirnormi nagu ka varasemas uuringus [5] 

metallitsehhis (93 dB(A)). Müratase oli tööpäeva vältel muutuv, sõltudes näiteks 

tööülesannetest ja –protsessidest ning sellest, mitu töötajat ühes ruumis töötas. Töötajad 

märkisid müraallikatena suruõhuga töötavad käsitööriistad, masinate müra, haamriga 

detaili töötlemise ja keevitamise. Müratase oli eriti suur ajal, kui mitu töötajat samaaegselt 

haamriga detaili tagusid või keevitasid. Riskianalüüsist selgus, et ohuteguritest kõige 

suurema riski suurusega ongi müratase. Seetõttu on keevitajatel kohustuslik kasutada 

kuulmiskaitsevahendeid, eriti seetõttu, et ankeetküsitlusest selgus, et kahel keevitajal on 

tervisekontrollis avastatud kuulmislangus. Ka Etioopia metallitööstusettevõtetes läbi viidud 

uuringust [10] selgus, et töötajad olid eksponeeritud ülemäärasele mürale (71,2%). 

Töötajate töö raskusastme ja energeetilise koormatuse määramisest selgus, et tööpäeva 

keskmiste südamelöökide sageduse alusel oli treialitel kerge töö (nagu ka varasemas 

uuringus [5]) ning keevitajatel (keskmine pulss 91‒101 lööki/min) ja koostelukkseppadel 

kerge kuni keskmiselt raske töö. Varasemast uuringust [5] selgus, et keevitaja töö 

raskusaste oli keskmise pulsi järgi kerge kuni raske (keskmine pulss 98‒131 lööki/min). 

Käesolevas uuringus olid aga pulsid 131‒133 lööki/min suurimad, mitte keskmised. Seega 

suurimate südamelöökide sageduste alusel oli kõikidel keevitajatel tegemist raske tööga, 

treialitel päevases vahetuses keskmiselt raske ja õhtuses vahetuses kerge tööga ning 

lukkseppadel keskmiselt raske kuni väga raske tööga. Koostelukkseppade väga raske töö 

on seotud nende tööasenditega ‒ töötaja peab kohandama ennast vastavalt monteeritavale 

detailile, näiteks töötama põlvili betoonpõrandal ja kasutama samal ajal veel mõnda 
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käsitööriista (nt magnetpuuri). Õhtune vahetus treialitel osutus kergemaks kui päevane 

vahetus. Põhjuseks tõi ta asjaolu, et õhtuses vahetuses oli rahulikum töötada, kuna 

segavaid faktoreid oli vähem ‒ teised masinad ei töötanud ja teisi töötajaid tööl ei olnud 

(v.a. üks töötaja, kes oli küll samas ruumis, kuid töökohast kaugemal ja kellega ei 

suheldud). Töötaja täitis rahulikult etteantud tööülesannet. Keevitajate ja 

koostelukkseppade töö oli treialite omast raskem, kuna neil ei ole võimalust nii tihti istuda 

(treial paneb CNC-automaatfreespingi(d) tööle ja niikaua istub, kuni on vaja uus detail 

freespinki paigutada), nende töös esineb rohkem sundasendeid ja töökeskkond on 

mürarikkam. 

Kõige väiksem energeetiline koormatus keskmise pulsi järgi oli treialil päevases vahetuses 

(110 W) ja suurima pulsi järgi treialil õhtuses vahetuses (280 W). Varasemas uuringus [5] 

oli samuti pingitöötaja summaarne energeetiline koormatus 110‒330 W. Kõige suurem 

energeetiline koormatus keskmise pulsi järgi oli lukksepal 3 (480 W) ja suurima pulsi järgi 

lukksepal 2 (960 W). Seega väikseima energeetilise koormatusega töötajad on treialid ja 

suurima koormatusega lukksepad. Koostelukkseppade koormuse vähendamiseks tuleks 

betoonpõrandatele paigaldada kummimatid või töötajatele soetada põlvekaitsmed.  

Töötajate töövõime muutus tööpäeva vältel individuaalselt. Kui võrrelda treial 1 päevast 

töövahetust tema töötamisel õhtuses vahetuses, siis selgub, et päevases vahetuses suurenes 

töövõime lõunaks (23,8%), kuid õhtuses vahetuses vähenes (18,4%). Töövõime 

suurenemist lõunaks päevases vahetuses võib seostada asjaoluga, et tööpäev algas 

hommikul kell 7.00 või 8.00 ja sel ajal olid töötajad veel unised. Õhtuse vahetuse ajaks on 

olnud töötaja aga hommikust saadik juba üleval ning see võib olla põhjuseks, miks 

„lõunaks“ töövõime vähenes. Vahetuse lõpuks oli aga mõlemas vahetuses töövõime 

suurem kui vahetuse alguses, mida võib seostada tööpäeva lõpuga ja kojusaamise 

rõõmuga. Kõige enim mõjutasid töötaja töövõimet mälumaht ja reageerimisaeg. Seega 

võib järeldada, et päevases vahetuses on töötaja töövõime suurem (p=0,22), kuid 

statistiliselt ei ole tulemus oluline, sest p>0,05. Varasemast uuringust [5] selgus, et 

pingitöötaja töövõime samuti suurenes lõunaks, kuid langes tööpäeva lõpuks. 

Töötajate töökindluse näitajad määrati masinatööstusettevõtte tootmistöötajate kohta 

saadud nende töövältuste ja taastamisaegade statistiliste ridade alusel. Töötajate 

töövältused olid lühikesed ‒ haigestumata töötati umbes 69 päeva, mille järel tuli töölt 

puududa umbes 15 päeva töövõime taastamiseks. Ankeetküsimustikust selgus, et 
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põhilisteks töölt puudumise põhjusteks olid lapse haigestumine (30,8%) ja külmetus- või 

viirushaigused (23,1%) ning tööst vabal ajal saadud trauma (3,8%). Tootmistöötajate 

töökindluse põhinäitajatena määrati keskmine töövältus tõrke kohta, mis oli 617,5 h, 

keskmine taastamisaeg tõrke kohta 353,5 h, valmidustegur 0,64 ja taastamistegur 0,36. 

Tõrketu töö tõenäosus muutub eksponentjaotusseaduse ja töövõime taastamise tõenäosus 

Weibulli jaotusseaduse alusel. 

Riskianalüüsi tulemustest selgus, et kõige suurema riski suurusega ohutegur oli müra ‒ 

riski tase IV. Samale tulemusele jõuti ka varasemas uuringus [5]. Põhjus seisneb asjaolus, 

et metallitööstuses tehtavad tööülesanded on suhteliselt mürarikkad (nt metalli töötlemine 

haamriga, keevitamine jne), müra esineb töökohal iga päev tasemel üle 70 dB(A).  
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KOKKUVÕTE 

 

Metallitööstus on suurima tööõnnetuste arvuga tegevusala Eestis, kus töötajatel on kõige 

suurem oht saada tööga seotud tervisekahjustusi. Tööandja peab kujundama ja sisustama 

töökoha nii, et oleks võimalik vältida tööõnnetusi ning säilitada töötaja töövõime, eriti 

metallitööstuses, kuna seal on töövõime väiksem. 2016. aastal läbi viidud sihtkontrollis 

tuvastati enamus ettevõtetes mitmeid rikkumisi. Nõuetele ei vastanud näiteks 

tõsteseadmed, liikumisteed, töövahendite juhtpuldid ja töövahendite ohutust tagavad 

seadised, isikukaitsevahendeid ei kasutatud ning riskianalüüsis polnud hinnatud kõiki 

ohutegureid. Sellest lähtuvalt oli uurimistöö eesmärgiks selgitada välja ja hinnata 

masinatööstusettevõtte töökeskkonna ohutegureid ning töötajate töövõimet. 

Antud uurimustöö alusel saab teha järgmised järeldused: 

1. Ankeetküsitluse tulemustest selgus, et töötajad puutuvad oma töös kokku 

füüsikalistest ohuteguritest müraga (100%) ja halva õhukvaliteediga (53,8%), 

füsioloogilistest ohuteguritest sundasenditega (80,8%), korduvliigutustega (80,7%) 

ning füüsiliselt raske tööga (73,1%). 

2. Keemiliste ohuteguritega (spreivärv, hüdroõli, freespingi emulsioon) puutub kokku 

38,5% töötajatest.  

3. Psühholoogilistest ohuteguritest puutuvad töötajad kokku ajapuudusega ja 

ületunnitööga. 

4. Peaaegu pooled (42,3%) töötajad olid põdenud kuue kuu vältel külmetushaigusi ja 

samapalju oli käinud ka haigena tööl. 

5. Kõik töötajad kasutavad isikukaitsevahendeid, kuid mitte igapäevaselt. Nende 

kasutamine häiris 11,5% töötajaid. 

6. Tööõnnetusi on juhtunud 12 kuu vältel 23% töötajatel. Kõige rohkem tööõnnetusi 

juhtus kukkuvate esemetega, käsitööriistadega, kokkupuutel kuuma metalliga ning 

libisemisel ja kukkumisel tasapinnal ‒ 13%.  

7. Kehaosadest vigastati kõige rohkem sõrmi (31%) ja käsivarsi (23%). 
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8. Vigastuse liikidest esines kõige rohkem kriimustusi (17%), lõikehaavasid ja 

marrastusi ‒ 13%. 

9. Sisekliima mõõtmistulemustest selgus, et piirnormidele vastasid kõik sisekliima 

parameetrid, v.a. õhu suhteline niiskus keevitajate ja koostelukkseppade tööruumis, 

mis oli piirnormist madalam (vastavalt 28,5% ja 33,8%). 

10. Müra tase ületas piirnormi keevitajate tööruumis, olles keskmiselt 85,3 dB(A).  

11. Valgustatus ei vastanud standardis soovitatud piirnormile CNC-

automaatfreespinkides (kohtvalgustid), jäädes alla piirnormi (keskmiselt 181, 201 

ja 411 lx) ja treialite tööruumis, olles keskmiselt 391 lx. 

12. Kõikide töötajate töö oli keskmiste südamelöökide sageduste alusel kerge kuni 

keskmiselt raske, suurima pulsi järgi aga keevitajatel raske (131‒133 lööki/min), 

treialitel päevases vahetuses keskmiselt raske (115‒121 lööki/min) ja õhtuses 

vahetuses kerge (98 lööki/min) ning koostelukkseppadel keskmiselt raske kuni 

väga raske (115‒158 lööki/min). Seega õhtune vahetus treialitel ei kujunenud 

koormavamaks kui päevane vahetus (p=0,22). Kuna p>0,05, siis statistiliselt ei ole 

tulemus oluline. 

13. Energeetiline koormatus oli kõige väiksem treialitel (110‒540W) ning suurim 

lukkseppadel (150‒960W). 

14. Keevitusroboti seadistaja töö ei olnud kergem MIG-keevitaja tööst ‒ töö raskusaste 

mõlemal keskmiselt raske kuni raske (suurim pulss 133 ja keskmine 101 lööki/min) 

(p=0,02). Seega tulemus on statistiliselt oluline, sest p<0,05. 

15. Töötajate töövõime muutus terve tööpäeva vältel. Kõige enim mõjutasid töövõimet 

mälumaht ja reageerimisaeg. Töövõime oli päevases vahetuses suurem kui õhtuses. 

16. Töötajate töövältused olid lühikesed, kuna haigestumata töötati umbes 69 päeva, 

mille järel tuli töölt puududa umbes 15 päeva töövõime taastamiseks. 

Tõenäosusega 70% moodustub töötaja tõrketu töö 250 tundi ja keskmise 

taastamisajaga (353,5 h) saavad töövõimeliseks keskmiselt 55% töölt puudunutest. 

17. Riskianalüüsist selgus, et ohuteguritest kõige suurema riski suurusega on müra tase 

(IV). 

 

Uurimistöö alusel võib anda järgmisi soovitusi: 

1. Töökeskkonna uurimistulemustest selgus, et valgustatust tuleb parendada treialite 

tööruumis ja töötajatele tuleb tagada paremad kohtvalgustatuse tingimused 
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töötamisel CNC-automaatfreespinkidega, et vältida tööõnnetusi ja töötajate 

silmaprobleeme. 

2. Väikese õhu suhtelise niiskuse probleemi lahendamiseks tuleks soetada õhuniisutid. 

3. Koostelukkseppade töö kergendamiseks tuleks betoonpõrandatele paigaldada 

kummimatid või töötajatele soetada põlvekaitsmed, et vältida põlvili kõval 

betoonpõrandal monteerimisel luu- ja lihaskonnavaevusi. 

4. Keevitajate töö kergendamiseks tuleks kõikidele keevitajatele soetada kõrgusest 

reguleeritav laud, et töötaja ei peaks ennast kohandama vastavalt keevitatavale 

detailile, mistõttu väheneksid sundasendid. 

5. Kuna müra tase keevitajate tööruumis ületab 85 dB(A), siis on keevitajad 

kohustatud kandma isikukaitsevahendeid! Töötajatele tuleb väljastada 

kuulmiskaitsevahendid ja kontrollida regulaarselt nende kasutamist, et vältida 

kuulmislanguse teket! Samuti ei tohiks töötajad kuulata muusikat 

nööpkõrvaklappidest, kuna kuularitest kostva muusika müratase on tavaliselt 60‒

112 dB(A), mis tähendab, et kuulmiselundit kahjustatakse ka muusika kuulamisega. 

Kuulmiskaitsevahendite kasutamine treialitel ja koostelukkseppadel on soovituslik. 

6. Töötajate töövõime taastamiseks ja säilitamiseks tuleb teha regulaarselt tööpause, 

vajadusel lisapause. Oluline on tööpause teha puhkeruumis, mitte töökeskkonnas! 
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Lisa A. Metallitööstusettevõtte skeem 

 

Joonis 30. Treialite, lukkseppade ja keevitajate tööruumide asukohad. 
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Lisa B. Töötajate töövältuste ja töövõime taastamisaegade statistilised read 

 

Tabel 25. Töövältuste ja taastamisaegade statistilised read 

n 

Töövältus 

t, h 

Taastamisaeg 

q, h 

1 54 72 

2 90 144 

3 126 168 

4 126 168 

5 153 168 

6 162 168 

7 171 192 

8 216 216 

9 270 216 

10 279 216 

11 297 264 

12 360 264 

13 432 288 

14 441 312 

15 477 336 

16 540 360 

17 648 360 

18 747 432 

19 828 504 

20 864 504 

21 999 528 

22 1053 528 

23 1179 528 

24 1602 720 

25 1890 744 

26 2052 792 
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Lisa C. Ankeetküsimustik 

 

ANKEETKÜSIMUSTIK 

Tere! Olen Eesti Maaülikooli ergonoomika magistriõppe II kursuse tudeng Leila Juhanson. 

Viin Same OÜ-s läbi oma magistritöö jaoks vajalikud uuringud. Uurimistöö käigus viin 

läbi ankeetküsimustiku, mille alusel saab hinnata Teie töökeskkonda ja selle ohutegureid. 

Vastates küsimustikule, saate ise aktiivselt osaleda töökeskkonna riskianalüüsi läbiviimisel 

ja selle kaudu oma töötingimuste parendamisel. Küsimustikule vastamisel palun märkige 

rist sobiva vastusevariandi juures olevasse kasti ja seal, kus on võimalik selgitage 

põhjalikumalt. Ankeetküsimustik on anonüümne! Ankeediga on kaasas ümbrik, kuhu 

ankeet pärast täitmist panna ja seejärel ümbrik sulgeda. Tekkinud küsimuste puhul võite 

mulle kirjutada leilajuhanson@gmail.com. 

 

1. Üldküsimused 

1.1 Sugu    □ mees    □ naine                              

1.2 Vanus  ………… 

1.3 Haridustase □kõrgharidus   □kesk-eri   □keskharidus   □põhiharidus   □algharidus 

1.4 Amet: ………………………….     

1.5 Tööstaaž Sames: ….. aastat/ ……. kuud (kui alla ühe aasta) 

1.6 Peamised tööülesanded: ............................................................................................ 

1.7 Põhitööaja kestus:   ……..  tundi nädalas 

1.8 Kas teete mõnda lisatööd? □ ei  □ jah  

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

1.9 Palun loetlege, missuguseid seadmeid jt töövahendeid kasutate? 

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

1.10 Kas Teil on juhendid töö ohutuks läbiviimiseks? □ ei  □ jah 

 

2. Keemilised ohutegurid 

2.1 Kas puutute oma töökohas kokku keemiliste ohuteguritega? □ ei  □ jah 

Kui ei, siis jätkake vastamist küsimusest 3.1.1. 
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2.2 Milliste kemikaalidega puutute kokku oma töös? 

                     Kui sageli? 

Nimetus Millistel tegevustel 

kasutate 

seda kemikaali? 

Mõned 

korrad 

kuus 

Mõned  

korrad 

nädalas 

Mõned 

korrad 

päevas 

Peaaegu 

terve 

päeva 

1.  □ □ □ □ 

2.  □ □ □ □ 

3.   □ □ □ □ 

4.   □ □ □ □ 

5.  □ □ □ □ 

 

3. Füüsikalised ohutegurid 

3.1. Müra 

3.1.1. Kas Teie töökeskkonnas on müra? □ ei  □ jah 

Kui ei, siis jätkake vastamist küsimusest 3.2.1 

Kui sageli? □ iga päev                      □ mõni kord nädalas 

                   □ mõni kord kuus          □ harvem 

3.1.2 Nimetage müra allikad: .................................................................................................. 

3.1.3. Kuidas hindate müra tugevust? □ tugev □ keskmine □ nõrk 

3.1.4. Kui tihti müra häirib Teid? □iga päev  □mõned korrad nädalas  □mõned korrad kuus  

□ei häiri üldse 

 

3.2 Valgustus 

3.2.1. Kas Te olete rahul oma töökoha valgustusega?  □ ei  □ jah 

 

Kui ei, siis palun täpsustage, mis häirib. 

 

 

Häiriv tegur Kui sageli häirib? 

pidevalt pool tööajast häirib vähe ei häiri üldse 

Liiga ere □ □ □ □ 

Liiga hämar □ □ □ □ 

Ebapiisav kohtvalgustus   □ □ □ □ 

Akende puudumine □ □ □ □ 

Häirivad varjud □ □ □ □ 

Peegelduste teke □ □ □ □ 

Värelev/võbelev valgus □ □ □ □ 

Muu.............................. □ □ □ □ 
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3.3. Mikrokliima 

 

3.3.1. Kas Te olete rahul temperatuuriga oma töökohas? □ ei  □ jah 

 

Kui ei, siis palun täpsustage, mis häirib. 

 

Häiriv tegur Kui sageli häirib? Märkused 

(nt 

aastaaeg) 

pidevalt mõnikord vähe ei häiri 

üldse 

 

Liiga soe/palav □ □ □ □  

Liiga külm/jahe □ □ □ □  

Temperatuuri suured 

kõikumised 

□ □ □ □  

 

3.3.2 Kas töökohas esineb häirivat tuuletõmbust?  □ pidevalt □ mõnikord  □ ei esine üldse 

3.3.3 Kas Te olete rahul õhu kvaliteediga oma tööruumides?  □ ei  □ jah 

Kui esineb häirivaid omadusi, siis palun täpsustage. 

Häiriv 

tegur 

Missuguses 

ruumis? 

Kui sageli häirib? Märkused 

(nt 

aastaaeg) 

  pidevalt mõnikord häirib 

vähe 

ei häiri 

üldse 

 

Umbne  □ □ □ □  

Liiga 

niiske 

 □ □ □ □  

Kuiv õhk  □ □ □ □  

Halvad 

lõhnad 

 □ □ □ □  

Tolmune  □ □ □ □  

Muu.......  □ □ □ □  

3.3.4 Kuidas on Teie tööruum õhutatav? □  ei ole õhutatav   □   loomuliku ventilatsiooniga 

(akende kaudu)  □   sundventilatsiooniga               □   muu………………............................. 

3.3.5 Kas Teie tööruumis on soojust kiirgavaid aparaate? □ ei  □ jah 

Kui jah, siis missugused? ………………………………………………………………….... 

 

4. Bioloogilised ohutegurid 

4.1. Kas Te olete viimase kuue kuu vältel põdenud külmetushaigusi? □ei □jah 

4.2. Kas Te olete haigena tööl käinud? □ei □jah 



  

 

98 

 

4.3. Kui kaua Te olete töölt puudunud haiguse tõttu? □ paar päeva       □ paar nädalat □paar 

kuud 

4.4 Kas Teil on esinenud juhuslikke traumasid saastunud töövahenditega?  

□ ei    

□ jah: millisel viisil? □ torked   □ lõiked   □ muu ....................................... 

 

5. Psühholoogilised ohutegurid 

5.1 Töökorraldus 

 

5.1.1. Kas Teil on töös võimalusi puhkepausideks (sh lõuna)? □ sageli □ mõnikord □ ei  

Kui jah, siis tööpäeva jooksul mitu korda …… ja kui kaua kokku:………..minutit?  

5.1.2 Kas Teie töö on vaheldusrikas? □ sageli □ mõnikord □ ei  

5.1.3 Kas Te töötate ajapuuduses? □ sageli □ mõnikord □ ei  

5.1.4.Kas Teie töö on vastutusrikas? □ sageli □ mõnikord □ ei 

5.1.5 Kas muudaksite midagi oma töökorralduses? □ ei  □ jah  Mida? …………… 

……………………………………………………………………………………….……..... 

5.1.6 Kas Te peate täitma ülesandeid, mis Teie arvates ei kuulu Teie töökohustuste hulka?  

□ sageli □ mõnikord □ ei 

5.1.7 Kas Teile on selgitatud oma tööga seotud riske? □ jah  □ ei 

5.1.8 Kas Teil on oma töö kohta tööjuhend? □ jah  □ ei 

5.1.9 Kas Teie töökohas on meeskonnatöö? □ jah  □ ei 

5.2 Töö iseloom 

5.2.1 Kas Te töötate vahetustega? □ jah: mitu vahetust nädalas?……… □ ei 

5.2.2 Kas Te töötate puhkepäevadel? □ sageli □ mõnikord □ ei esine 

5.2.3 Kas Teil on vaja teha ületunde? □ sageli □ mõnikord □ ei esine 

5.2.4 Kas töötate öösel? □ jah: mitu korda kuus?………… □ ei   

5.2.5 Kas Te saate ise määrata oma tööde järjekorda? □ sageli □ mõnikord □ ei saa 

5.2.6 Kas Te saate ise määrata oma töö aega? □ sageli □ mõnikord □ ei saa 

5.2.7 Kas Teie töö nõuab pidevat kontsentreerumist? □ sageli □ mõnikord □ ei  

5.2.8 Kas Teie töö nõuab suurt kompetentsust? □ sageli □ mõnikord □ ei  

5.2.9 Kas töö nõuab liigutustes täpsust/osavust? □ sageli □ mõnikord □ ei  
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6. Füsioloogilised ohutegurid 

 

6.1 Raskuste teisaldamine 

6.1.1 Kas Teie töö on füüsiliselt raske?  □ ei □ mõnikord □ sageli  

Kui ei, siis jätkake vastamist küsimusest 6.2.1. 

6.1.2 Kas raskuste teisaldamine vaheldub Teil teiste tööülesannetega? □ ei  □ jah  

6.1.3 Kas raskust teisaldades kasutate tehnilisi abinõusid? □ ei  □ jah  

Kui jah, siis missuguseid................................................................  

 

6.1.4 Raskuste tõstmise sagedus tööpäeva vältel?   

 

 

Kui sageli ja kui raske? 

□1 alla 10 korra                        .................kg         □210-39 korda                          .................kg         

□3 40-199 korda                      ..................kg                □4 200-500 korda                     .................kg         

□5  üle 500 korra                      .................kg          

 

6.1.5 Mida Teil tuleb teisaldada?............................................................................................. 

 

6.1.6. Alljärgnevas tabelis on esitatud erinevad kehaasendid raskuste tõstmistel. Palun 

valige Teie tööle kõige iseloomulikum asend. (Palun märkige ära ainult üks vastus!) 

 

 

Selgitav joonis Kehaasend  

 

– püstasend, ülakeha ei ole pööratud ega kallutatud  

– raskus toetub vastu keha  

– seistakse või tehakse mõned sammud 

 

□ 

 

– ülakeha kallutatud ette kuni 30° või pööratud  

– raskus toetub vastu keha  

– istumine, seismine või pikem kõndimine 

 

□ 

 

– ülakeha kallutatud ette üle 30° või kummargil asend  

– raskust ei saa keha vastu toetada või seda tõstetakse 

õlgadest kõrgemale  

– istumine või seismine 

 

□ 

 

– pööratud ülakeha kallutatud kaugele ette  

– raskust ei saa keha vastu toetada  

– seismine ebakindlal alusel, põlvitamine või kükitamine 

 

□ 

6.1.7 Kas raskuste teisaldamisel on piisavalt ruumi? □ ei  □ jah 
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6.1.8 Kas raskuste teisaldamisel on põrand ohutu (mittelibe, mittekaldus, tasane)?  

□ ei  □ jah 

                                                                                                               

6.2 Sundasendid ja korduvliigutused 

6.2.1. Kas Teie töö juures esineb sundasendeid? □ ei esine □ mõnikord □ sageli 

Kui esineb, siis millise tööprotsessi juures?……………………………………………......... 

6.2.2. Kas Teie töö juures esineb korduvliigutusi? □ sageli □ mõnikord □ ei esine 

Kui esineb, siis millise tööprotsessi juures?……………………………………………......... 

6.2.3.Millised kehaosad on Teil kõige enam koormatud? □ selg  □ puusad  □ jalad  

□ kaela-õlapiirkond  □ käed  □ muu................................................................................... 

6.2.4. Kas Teid on ergonoomia alaselt juhendatud ? □ ei  □ jah 

 

7. Isikukaitsevahendid 

 

7.1 Kas kasutate isikukaitsevahendeid oma töös? □ ei  □ jah 

 Kui ei, siis jätkake vastamist küsimusest 8.1. 

 

7.2 Kui tihti kasutate isikukaitsevahendeid? 

Isikukaitsevahend Iga päev Mõned korrad 

nädalas 

Mõned korrad 

kuus 

Ei kasuta üldse 

Kindad □ □ □ □ 

Mask □ □ □ □ 

Respiraator □ □ □ □ 

Prillid □ □ □ □ 

Peakate □ □ □ □ 

Kaitseriided □ □ □ □ 

Kaitsejalanõud □ □ □ □ 

Muu................ □ □ □ □ 

 

7.3 Kas Teid häirib töötamisel isikukaitsevahendi kasutamine? □ ei  □ jah 

Kui jah, siis mis täpsemalt? ………………………………………………………………..... 
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8. Tööõnnetused 

 

8.1 Kas Teil on viimase 12 kuu jooksul juhtunud mõni tööõnnetus? □ ei  □ jah 

Kui ei, siis jätkake küsimusega 9.1 

Kui jah, siis palun täpsustage põhjust: 

Põhjus Esinemine 

Kukkuvad esemed □ 

Kukkuvate esemetega pihta saamine □ 

Masinad (nt valesti käsitsemine) □ 

Käsitööriistad □ 

Kokkupuude kuuma metalliga □ 

Objektidega kokkupõrge □ 

Kemikaalid □ 

Libisemine ja kukkumine samal tasapinnal □ 

Raskete esemete tõstmine □ 

Korduv töö □ 

Elekter □ 

Tuli ja plahvatus □ 

Ülepingutus □ 

Kinnijäämine millegi vahele □ 

Muu................................................................ □ 

 

8.2 Milliseid kehaosi vigastasite? 

Kehaosa  

Sõrmed □ 

Käsivars □ 

Õlavars □ 

Pea □ 

Kael □ 

Nägu □ 

Silmad □ 

Hambad □ 

Selg □ 

Reis □ 

Põlved □ 

Sääremari □ 

Varbad □ 

Muu................................................................ □ 
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8.3 Millised vigastuste liigid esinesid? 

Vigastuse liik Esinemine 

Haav, rebend □ 

Luumurd □ 

Lõikehaav □ 

Silmavigastus □ 

Torge □ 

Põletus □ 

Nihestus □ 

Seljavigastus □ 

Elektripõletus □ 

Amputatsioon □ 

Kõrvavigastus □ 

Kriimustus □ 

Põrutus □ 

Võõrkehad (nt silmas) □ 

Marrastus □ 

Sisemised vigastused □ 

Muu................................................................ □ 
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9. Teie tervis 

 

9.1 Kas Teil on viimase 3 kuu vältel esinenud järgnevaid sümptome/haigusi? 

Sümptom/haigus Ei ole 

esinenud 

Esines, 

aga ei 

häirinud 

Esines, kuid 

ei mõjutanud 

töövõimet 

Esines ja 

mõjutas 

töövõimet (nt 

jäite 

haiguslehele, 

võtsite vaba 

päeva/puhkuse 

vms) 

Väsimus □ □ □ □ 

Pearinglus/peavalu □ □ □ □ 

Luu- ja lihaskonna haigused □ □ □ □ 

Iiveldus □ □ □ □ 

Naha ülitundlikkus/allergia □ □ □ □ 

Silmade ärritusnähud □ □ □ □ 

Hingamisteede haigused □ □ □ □ 

Keskendumishäired □ □ □ □ 

Metallipalavik □ □ □ □ 

Südame-veresoonkonna 

haigused (nt valud/pisted 

südame piirkonnas) 

□ □ □ □ 

Seedesüsteemi haigused (nt 

valud kõhus, kõrvetised) 

□ □ □ □ 

Unehäired □ □ □ □ 

Depressioon □ □ □ □ 

Muutused meeleolus □ □ □ □ 

Ärevus/hirm □ □ □ □ 

Stress □ □ □ □ 

Kõrge vererõhk □ □ □ □ 

Sagedased külmetushaigused □ □ □ □ 

Kuulmislangus □ □ □ □ 

Silmade väsimine □ □ □ □ 

Nägemise halvenemine □ □ □ □ 

Mäluprobleemid □ □ □ □ 

Kehaline ülekoormus □ □ □ □ 

Muu........................................... □ □ □ □ 
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9.2 Palun hinnake viimase 3 kuu jooksul esinenud valuaistinguid erinevates 

kehapiirkondades: 

 

 

   

9.3 Kui olete võtnud haiguslehe, siis mis põhjusel? □külmetus- või viirushaigus  □tööst 

põhjustatud haigestumine  □tööst põhjustatud trauma  □tööst vabal ajal saadud trauma 

□lapse haigestumine  □muu põhjus 

9.4 Kas olete läbinud perioodilise tervisekontrolli? □ ei  □ jah 

9.5 Kas Teil on avastatud mingeid tööga seotud tervisehäireid? □ ei  □ jah 

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

 

9.6 Kas Te suitsetate? □ ei  □ jah   ……. sigaretti päevas. 

9.7 Kas Te tegelete spordiga?   □ei tegele  □ mõnikord  □ aktiivselt 

 

SUUR TÄNU VASTAMISE EEST! 

Kehapiirkond 

Valutugevuse hindamine 

V
al

u
 e

i o
le

 

V
äh

en
e 

M
õ

õ
d

u
ka

s 

Tu
ge

v 

V
äg

a 
tu

ge
v 

Kael (A)      

Parem trapetslihas (B1)      

Vasak trapetslihas (B2)      

Parem õlg (C1)      

Vasak õlg (C2)      

Parem õlavars (D1) 
     

Vasak õlavars (D2)      

Parem küünarvars (E1)      

Vasak küünarvars (E2)      

Parem ranne (F1)      

Vasak ranne (F2)      

Parema käe sõrmed (G1)      

Vasaku käe sõrmed (G2)      

Selja ülaosa (H)      

Alaselg (I)      

Alajäse (J)      



  

 

105 

 

Lisa D. Keevitaja 3 pulsidiagramm 

 

 

Joonis 31. Keevitaja 3 südamelöökide sagedus (P) koos töö raskusastmetega (K ‒ kerge, 

KR ‒ keskmiselt raske, R ‒ raske) ja energeetiline koormatus (W). 
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Lisa E. Lukksepp 1 pulsidiagramm 

 

 

Joonis 32. Lukksepp 1 südamelöökide sagedus (P) koos töö raskusastmetega (K ‒ kerge, 

KR ‒ keskmiselt raske) ja energeetiline koormatus (W). 
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Lisa F. Töökeskkonnas mõõdetud erinevate parameetrite mõõtmistulemused 

 

Tabel 26. Mikrokliima (õhu temperatuur, suhteline niiskus, liikumiskiirus), valgustatuse, 

müra ja süsinikdioksiidi (CO2) mõõtmistulemused 

Mõõtmiskoht Õhu 

tempera-

tuur, °C 

(�̅�±SD) 

Õhu 

suhteline 

niiskus, % 

(�̅� ±SD) 

Õhu 

liikumis-

kiirus, m/s  

(�̅� ±SD) 

Valgus-

tatus, lux 

(�̅� ±SD) 

Müra, 

dB(A)  

(�̅� ±SD) 

CO2, % 

 (�̅� ±SD) 

1 2 3 4 5 6 7 

Keevitajate tööruum (remondihall)  

Mõõtmiskoht 14 18,7±1,1 26,5±7,4 0,208±0,133 348±101 80,5±6,0 0,10±0,01 

Mõõtmiskoht 15 18,7±1,1 26,4±7,5 0,144±0,040 303±136 81,7±7,3 0,10±0,01 

Mõõtmiskoht 16 18,7±1,0 26,7±7,2 0,200±0,081 312±12 82,8±5,2 0,10±0,01 

Mõõtmiskoht 17 18,6±1,0 26,9±7,1 0,127±0,011 295±145 82,9±4,5 0,10±0,01 

Mõõtmiskoht 18 18,6±1,0 26,4±7,3 0,144±0,046 179±44 80,3±5,4 0,10±0,01 

Mõõtmiskoht 19 18,7±0,9 26,2±7,2 0,166±0,060 228±78 80,3±5,5 0,10±0,01 

Mõõtmiskoht 20 18,8±0,9 26,2±6,9 0,155±0,049 499±119 80,8±5,1 0,10±0,01 

Mõõtmiskoht 21 18,8±0,9 26,4±7,0 0,178±0,077 532±109 82,7±6,5 0,10±0,01 

Mõõtmiskoht 22 18,8±0,9 26,5±7,1 0,137±0,026 451±107 81,3±5,1 0,11±0,01 

Mõõtmiskoht 23 18,8±0,9 26,0±6,6 0,144±0,034 608±42 82,2±6,5 0,11±0,01 

Mõõtmiskoht 24 18,9±0,8 27,1±6,0 0,127±0,019 581±24 80,9±5,9 0,11±0,01 

Mõõtmiskoht 25 18,9±0,8 26,3±7,0 0,126±0,016 449±31 82,8±3,1 0,11±0,01 

Treialite tööruum (tootmishoone)  

Mõõtmiskoht 1 19,5±0,7 40,4±2,0 0,130±0,020 227±65 74,6±6,3 0,10±0,01 

Mõõtmiskoht 2 19,5±0,7 40,4±2,3 0,129±0,018 302±64 75,9±5,7 0,10±0,01 

Mõõtmiskoht 3 19,5±0,7 40,5±2,1 0,125±0,011 377±12 74,8±5,2 0,10±0,01 

Mõõtmiskoht 4 19,5±0,7 40,4±2,4 0,123±0,008 287±76 75,0±4,4 0,10±0,01 

Mõõtmiskoht 5 19,5±0,7 40,4±1,3 0,122±0,006 249±68 74,3±5,1 0,10±0,01 

Mõõtmiskoht 6 19,4±0,7 38,5±1,3 0,118±0,004 184±104 73,7±4,2 0,10±0,01 

Mõõtmiskoht 7 19,5±0,7 39,1±1,2 0,120±0,009 274±86 73,7±3,8 0,10±0,01 

Mõõtmiskoht 8 19,5±0,7 39,9±2,5 0,125±0,023 369±23 77,6±8,5 0,10±0,01 

Mõõtmiskoht 9 19,5±0,7 40,4±2,2 0,118±0,003 286±109 76,7±5,2 0,10±0,01 

Mõõtmiskoht 10 19,4±0,6 40,1±2,8 0,127±0,024 186±96 74,0±5,3 0,10±0,01 

Koostelukkseppade tööruum (viilhall)  

Mõõtmiskoht 1 19,8±1,1 30,3±4,6 0,119±0,002 231±79 70,5±6,6 0,11±0,02 

Mõõtmiskoht 2 19,8±1,1 31,2±4,2 0,119±0,003 177±11 70,4±10,2 0,11±0,01 

Mõõtmiskoht 3 19,8±1,0 30,9±4,8 0,119±0,004 154±12 62,4±3,3 0,11±0,01 

Mõõtmiskoht 4 19,8±1,0 31,7±5,3 0,118±0,002 241±115 72,3±7,6 0,11±0,01 

Mõõtmiskoht 5 19,8±1,0 30,9±5,2 0,120±0,009 456±30 72,6±9,1 0,11±0,01 

Mõõtmiskoht 6 19,8±1,0 30,9±4,4 0,129±0,025 404±84 70,7±9,1 0,11±0,01 

Mõõtmiskoht 7 19,8±1,0 30,5±4,8 0,119±0,004 399±51 75,8±10,5 0,11±0,01 

Mõõtmiskoht 8 19,8±1,0 30,2±4,6 0,121±0,009 401±110 78,6±10,9 0,11±0,01 

Mõõtmiskoht 9 19,7±0,9 29,9±4,6 0,121±0,010 158±15 79,9±7,2 0,11±0,01 

Mõõtmiskoht 10 19,7±0,9 31,4±4,5 0,120±0,009 228±51 79,6±6,1 0,11±0,01 

Mõõtmiskoht 11 19,8±0,9 30,5±5,0 0,118±,002 334±76 78,4±8,1 0,11±0,01 

Mõõtmiskoht 12 19,8±0,9 31,2±4,9 0,117±0,002 362±65 75±8,7 0,11±0,01 
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