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ABSTRACT 

 

Teder, D. Methodological Approach of Ergonomics. Master's thesis.  Tartu, 2012. 70 

pages, 9 figures, 9 tables, format A4. In Estonian language.  

Ergonomics (creek “ergon” – job, “nomos” – law) is a term developed in 1949 by Frank 

Hywel Murrelli. This term is nowadays widely encountered in the literature and internet 

search, which means that field of ergonomics information has a very wide use. Ergonomic 

knowledge is particularly useful in the technical, economical, health and other profession-

als which can be used as Estonian University of Life Sciences ergonomics specialist sub-

jects in the curriculum and also in other universities. 

Ergonomics-related information wide use of approach has been created various methods 

and for their handling is needed ergonomics methodology.  Ergonomics methodological 

approach helps to create a systematic overview of the used methods, making it possible to 

share the methods areas.  

The aim of present research is to develop a renewed Estonian language teaching-

methodical materials, which can be used such as the Estonian University of Life Sciences 

ergonomics specialist subjects in the curriculum and other universities. The 

methodological approach of this work is based on Neville Stanton, Alan Hedge, Karel 

Brookhuisi, Eduardo Salase Hendricku and Hal's book “Handbook of Human Factors and 

Ergonomics Methods.” 

In this work results will find depth handling four methods: team, environmental, behavioral 

cognitive and physical. Below each methodology is investigated the following methods: 

posture checklist using Personal Digital Assistant technology, observation, team training 

and wind chill indices. Based on methods is prepared two laboratory work “Worker 

observation” and “Wind chill index assessment”.  

Keywords: ergonomics, workplace, methodology, method, human-machine-environment, 

wind-chill index, team, observation, personal digital assistant.  
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SISSEJUHATUS 

Ergonoomika (kr. k. „ergon“ – töö, „nomos“ – seadus) on Kenneth Frank Hywel Murrelli 

poolt 1949. aastal väljatöötatud termin [1; 2, lk 4; 3; 4; 5; 6; 7]. Seda terminit kohtab täna-

päeval laialdaselt kirjanduses [1; 2; 8; 9; 10; 11; 12; 13] ning interneti otsingumootorites, 

mis tähendab, et ergonoomikaalane informatsioon (info) omab väga laialdast kasutust [14]. 

Ergonoomika alased teadmised on eriti kasulikud tehnika (tööpinkide ja seadmete konst-

ruktsioon), majanduse (keerukate probleemide lahendamine ettevõttes, tööviljakuse tõst-

mine), tervishoiu (stressi ja haiguste vältimine, esmane preventsioon) ja teiste erialade 

spetsialistidele, kuna võimaldavad paremini lahendada töös ette tulevaid probleeme või 

neid hoopiski vältida. [1].  

 

Ergonoomikat käsitletakse selle ala mittespetsialistide poolt ja arengumaades sageli kui 

teadust, mis uurib töökoha ratsionaliseerimise võimalusi. Kuigi ergonoomika sellega tege-

leb, on see siiski ainult väike osa kogu teadusest. Sisult ja struktuurilt erineb ergonoomika 

enamikust teadustest, kus uurimisobjekt ja rakendatavad meetodid on hästi piiritletavad. 

Nüüdisajal tegeleb ergonoomika paljude küsimustega väljaspool tootmisprotsessi [1].  

Ergonoomika-alase informatsiooni laialdase kasutamise käsitlemiseks on loodud mitmeid 

metoodikaid ja meetodeid ning nende käsitlemiseks on vajalik ergonoomika metodoloogia. 

Ergonoomika metodoloogiline käsitlus aitab luua kasutatud metoodika süstematiseeritud 

ülevaate, mille põhjal on võimalik jagada meetodid valdkondadesse. Ergonoomika meto-

doloogiline käsitlus on maailmas tuntud, seda võib järeldada mitmetel kirjandusallikatel [8, 

9, 12, 13], mis kirjeldavad, kuidas süstematiseerida ergonoomikaalast metoodikat.  

Antud töös kirjeldatud metodoloogiline käsitlus põhineb prof. Neville Stantoni, prof. Alan 

Hedge, prof. Karel Brookhuisi, prof. Eduardo Salase ja emer. prof. Hal Hendricku raamatul 

„Handbook of Human Factors and Ergonomics Methods“ [9]. Antud raamat annab hea 

ülevaate ergonoomika-alastest metoodikates ning nende põhjenduslikust käsitlemisest. 

Kirjanduse põhiselt on metoodikad jaotatud kuude sektsiooni:  

1) füüsilised metoodikad; 

2) psühhofüsioloogilised metoodikad; 

3) käitumis-tunnetuslikud metoodikad; 

4) töörühma metoodikad; 
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5) keskkonna metoodikad; 

6) makroergonoomika metoodikad [9, ptk 1-3].  

Antud töös leiavad põhjalikumalt käsitlemist neli metoodikat: töörühma, keskkonna, käi-

tumistunnetuslik ja füüsiline. Iga metoodika all on uuritud järgnevaid meetodeid: tuule-

külma indeks [9, ptk 61], vaatlus [9, ptk 28], töörühma treenimine [9, ptk 44] ja asendi 

kontrollnimekiri kasutades pihuarvuti tehnoloogiat [9, ptk 10]. 

 

Metoodika ja meetodite põhjal on koostatud õppe-metoodiline materjal. Õppe-metoodilise 

materjali eesmärgiks on õpetada üliõpilastele uusi teadmisi. Meetoditel põhinedes on koos-

tatud kaks laboratoorset tööd „Vaatlusaluse vaatlemine“ ja „Tuulekülma indeksi määrami-

ne“. Laboratoorsete tööde eesmärgiks on meetodite alaste teadmiste kinnitamine.  

Uurimistulemusi on esitatud magistrantide VI  teaduskonverentsil „Inimene ja Tehno-

loogiad“: 

1. Teder, D. Ergonoomika metodoloogiline käsitlus. Teaduskonverents. 18.04.2012. Tartu, 

Eesti Maaülikool. 
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1. TEEMAALASE KIRJANDUSE ÜLEVAADE 

1.1. Ergonoomika metodoloogia 

1.1.1.  Mõisted ja määratlused 

Eesti Maaülikooli Tehnikainstituudi koduleheküljelt võib leida järgneva Ergonoomika de-

finitsiooni, mida on kasutanud mitmed Maaülikooli üliõpilased lõputöödes nt. Luukas L. 

magistritöös „Ergonoomika terminoloogia“ ning samuti ka MTÜ Ergoest: Ergonoomika 

on teadus biotehniliste süsteemide töötehnoloogiast, mis uurib inimest ja inimrühmi töö-

protsessis, töövahendite ja –tingimuste optimeerimise saavutamise eesmärgil [14, lk 28; 

15; 16]. Eesti õigekeelsussõnaraamat (ÕS 2006) on defineerinud ergonoomika ja ergo-

noomia mõiste järgnevalt: Ergonoomika on teadus inimesele kõige soodsamatest tegevus-

viisidest, -vahenditest ja -keskkonnast [17].  

Iirimaa Ergonoomika Selts (IES – Irish Ergonomics Society) ja Rahvusvaheline Ergonoo-

mika Assotsiatsioon (IEA – International Ergonomics Association) on defineerinud ergo-

noomika mõiste järgnevalt: „Ergonoomika (või inimfaktor) on teaduslik distsipliin seo-

tud inimeste, süsteemi teiste elementide ja elukutse vastastikmõju arusaamisega ja elukut-

se, mis kehtestab ja kujundab teooria, põhimõtted, andmed ja meetodid järjestikuna, et op-

timeerida inimeste heaolu ja üldise süsteemi jõudlust“ [3, 18].  

Metodoloogia (methodology) – õpetus teadusliku uurimise meetodeist, eri teadustes kasu-

tavate meetodite süstemaatiline ülevaade [19]. 

Metoodika (methodology) – õppemeetodite rakendamise teooria [17]. 

Meetod (method) – õppe ja uurimise viis [17]. 

Ergonoomika metodoloogiline käsitlus (methodological approach of ergonomics) –

õpetus ergonoomika teadusliku uurimise meetodeist ning nende käsitlemisest [17]. 

Inimene-masin-keskkond e. biotehniline süsteem (human-machine-environment) – õpe-

tus, mis uurib ja arvestab inimese, looma, taime ja masina koostoimimist töökeskkonna 

kõige otstarbekamal viisil [20].  

Tuulekülm (wind chill) – terminin, millega kirjeldatakse soojuskadu inimese kehas, mille 

põhjustab madal temperatuur ja tuul kombineerituna [21]. 

Õhuvoolu jaheduse indeks (wind-chill index) – indeks, mis koguliselt väljendab konvek-

tiivset soojuse kadu, mille põhjustavad madala liikuva temperatuuri ja õhu liikumiste eri-

nevad kombinatsioonid [9, ptk 61-1]. 
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Pihuarvuti ehk PDA (personal digital assistants) – termin mistahes väikse mobiilse käes-

hoitava seadme kohta, mis võimaldab arvutiga töödelda ja säilitada informatsiooni ning 

võimaldab andmeotsinguid personaalseks või äriliseks kasutuseks, tihti kasutatakse ka ka-

lendrit ja aadressiraamatut käepärase info jaoks [22]. 

Töörühm (team) – toote efektiivse kasutamise väljaarendamiseks moodustatud töögrupp 

[9, ptk 44]. 

Vaatlus (observation) –  töötaja jälgimine tööprotsessis ilma sellesse otseselt sekkumata 

[9, ptk 28].  

Vaatleja  (observer) – inimene, kes kogub ja töötleb infot [9, ptk 28-2]. 

Vaadeldav ehk vaatlusalune (observable) – inimene, kelle tegevust vaatleja jälgib ja re-

gistreerib [9, ptk 28-2]. 

Otsene vaatlus (direct observation) – vaatleja viibib vaatluskohal ja registreerib oma sil-

madega vaatlust [23, lk 9]. 

Kaudne vaatlus (indirect observation) – minevikus toimunud sündmuste vaatlemine vaat-

leja poolt [9, ptk 28-1]. 

Asjaosaline vaatlus (participant observation) – vaatleja on seotud vaatlusega või on vaat-

luses osaleja [24]. 

Tuul (wind) – looduslikel põhjustel liikuv õhk, mis liigub paralleelselt maa pinnaga. Tuul 

tekib sellepärast, et õhk liigub kõrgema õhurõhuga piirkonnast madalama õhurõhuga piir-

konda [25]. 

Õhutemperatuur (ambient temperature) – ümbritseva keskkonna temperatuur. 

Anemomeeter (anemometer) – seade, mis mõõdab tuule kiirust [21]. 

Alajahtumine e. hüpotermia (hypothermia) – seisund, milles külm õhk jahutab keha 

temperatuuri [26]. 

 

1.1.2. Ergonoomika areng 

Ergonoomika-alased ideed tekkisid juba üle 100 aastat tagasi, kuid ergonoomika vanus on 

üle 50 aasta [1, 27]. Juba 25 sajandit tagasi kasutati Kreekas ergonoomika kriteeriume töö-

riistade ja töökohtade kujundamisel. Töökeskkonnas jätkus tööriistade, masinate ning töö-

protsesside valimine ja loomine. Läbi sajandite on haamrid, kirved, adrad muutunud efek-

tiivsemaks nt. tänapäeval kasutatakse atrasid ühenduses traktoritega ning pööratakse haam-

rite ja kirveste kasutamismugavusele suurt tähelepanu [28]. Koos tööstusrevolutsiooni 
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arenguga tekkisid tööprotsesside parendamiseks sellised seadmed nagu ketrusmasin ja 

valtsmasin. Seos teatud ametite ja lihaskonna haiguste vahel oli dokumenteeritud juba sa-

jandeid tagasi. Itaalia füüsik Bernardino Ramazinni (1633-1714) kirjutas tööga seotud kae-

bustest [29], mida ta nägi oma meditsiinilise praktika jooksul. 1713 avaldati tema „1700 

avaldust töötajate haigustest“ [28]. 1857. aastal võttis Wojciech Jastrzebowski (1799-1882) 

oma filosoofilises jutustuses kasutusele sõna ergonoomia, tuginedes loodusteaduse tõdede-

le [29]. J. M. Christensen juhtis tähelepanu sellele, et hea sobivuse tähtsust inimeste ja töö-

riistade vahel oli tõenäoliselt mõistetud juba varakult liikide väljakujunemisel [30].  

19 sajandi alguses oli tööstustoodang veel suuresti sõltuv inimese jõust/liikumisest ja ergo-

noomilised ideed arendasid parendamaks vaid töötaja tootlikkust. Populaarseks muutus 

Frederick Taylori 1800. aastatel loodud teaduslik töökorraldus (Scientific Management) – 

meetod, kus töötaja tootlikkust tõstetakse tööprotsessi parandamisega näiteks masinate 

kohandamine tööga või tööülesannete mitmekülgsusega [31]. Teine maailmasõda oli tun-

tud keerulise sõjaväelise varustuse (näiteks lennukite) halva ja segadusttekitava kujundu-

sega, mis tekitas suuremat huvi inimene-masin süsteemi vastu. Masinate kujundamisel 

hakati arvestama sõduri pikkust ning kasutusele võeti loogilised ja arusaadavamad kont-

rollnupud ja juhtpaneelid. Pärast Teist maailmasõda hakati keskenduma võrdselt nii töötaja 

ohutusele, kui tootlikkusele. Uurimused algasid mitmetes valdkondades, näiteks uuriti li-

hasjõudu käsitsi tööl, kardiovaskulaarset tundlikkust rasket tööd tehes ning kandmisel, tõu-

kamisel või tõmbamisel maksimaalse koormuse tajumist [28]. Kuni 60-ndate aastateni te-

geles ergonoomika põhiliselt probleemiga inimene-masin, inimesega töökohal ja tööpingi-

ga [32]. 

1950-ndatel aastatel jõuti veendumustele, et ohtude vältimisega tegelemine ainult ühe eri-

ala raames ei anna soovitud tulemusi. Leiti, et on vaja ühendada kõik inimesega tegelevad 

erialad (psühholoogia, füsioloogia, antropomeetria, biomehaanika, tehnikateadused, info-

tehnoloogia, pedagoogika jne) ning leida uusi lahendusi ohtude vältimiseks multidistsipli-

naarselt nimetatud erialade piirimailt. 1949. aasta juulis moodustasid kümme teadlast ühin-

gu „Human Research Society”, eesmärgiga uurida töötajaid erinevates oludes. 27. sep-

tembril 1949. aastal Londonis muudeti ühing ametlikuks [32]. Termin ergonoomika on 

koostatud inglise uurija Kenneth Frank Hywel Murrelli poolt 1949. aastal kreeka ja inglise 

keele sõnadest εργου ja economics, mis vastavalt tähendavad töö ja ökonoomika [1; 33; 2, 
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lk 4]. Esimese ergonoomika osakonna kujundas K. F. H. Murrelli 1952. aastal tööstuses. 

Juba 1957. aasta novembris ilmus esimene ergonoomikaalane ajakiri „Ergonomics”. 1958. 

aastal produtseeriti esimene ergonoomikaalane film „Fitting the Job to the Worker”. Esi-

mese ergonoomikat käsitleva õpiku „Ergonomics: Fitting the Job to the Worker” avaldas 

K. F. H. Murrelli 1960. aastal [28].  

Läbi aegade on ergonoomikal olnud erinevaid definitsioone ja nende erinevaid autoreid. 

Järgnevalt on toodud tabelis 1.1 Murelli, Grandjeani, Meisteri, Sandersi ja McCormicku 

ning Hancocki definitsioonid ergonoomikale. 

Tabel 1.1. Definitsioonid ergonoomikale [9, ptk 1-2] 

Autorid Aasta Definitsioon 

Kenneth Frank Hywel Murelli 
1965 

Ergonoomika on teaduslik õpe mehe (inimese) ja tema 

töökeskkonna vahel. 

Phillipe Grandjean 1980 
Ergonoomika on õpetust mehe (inimese) tööga seotud 

käitumisest. 

David Meister 1989 

Ergonoomika on õpetus, kuidas inimesed uurivad tööga 

seotud ülesandeid kontekstis inimene-masin süsteemi 

operaatorina ning kuidas käitumine ja mittekäitumise 

variatsioon muutub. 

Mark S. Sanders,  Ernst J. 

McCormick 
1993 

Ergonoomika avastab ja taotleb informatsiooni inimese 

käitumisest, võimete piiridest ja teistest karateristiku-

test disainimaks töövahendeid, masinaid, ülesandeid, 

töid selleks et luua keskkond, mis on produktiivne, 

turvaline, mugav ja efektiivne inimese jaoks. 

Peter Hancock 1997 

Ergonoomika on teaduse haru, mis taotleb inimene-

masin vastandumise pööramist inimene-masin koos-

tööks (sünergiaks). 

Tänapäeval käsitletakse ergonoomikat, kui moesõna ja kõik inimesed ei pruugigi teada 

selle tähendust. 1961. aastal moodustati esimene ergonoomikaspetsialistide rahvus-

vaheline ühing Rahvusvaheline Ergonoomika Assotsiatsioon (The International 

Ergonomics Association) [3].  
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Vaadates Eestis ergonoomika ajalugu on juba 19 sajandist saadik käsitletud ergonoomikat. 

Tallinnas ja Tartus intensiivistusid uuringud 1960. aastatel Kergetööstuse Ministeeriumi 

Konstrueerimisbüroos. Tallinnas loodi tööfüsioloogia ja -psühholoogia laboratoorium, mis 

viis läbi uuringuid õmblus-, tekstiili- ja jalatsitööstuses. 1968. aastal loodi Tartu Ülikoolis 

tööstuspsühholoogia laboratoorium. Tartu Ülikoolis õpetas 1969. aastast alates inseneri-

psühholoogiat Mihhail Kotik. Viimasel ajal on Tartu Ülikoolis teinud uuringuid nägemise 

ergonoomika alal Aavo Luuk. Tallinna Tehnikaülikooli teadlased on alates 80. aastatest 

viinud ettevõtetes läbi arvukalt uuringuid näiteks Ülo Kristjuhan ja Gunnar Kiivet [1].  

 

Viimastel aastatel on hakatud noorte ergonoomikaspetsialistide ettevalmistamisega aktiiv-

selt tegelema Eesti Maaülikooli tehnikainstituudis. Viidud on sisse rida õppeaineid: ergo-

noomika alused, ergonoomika põhikursus, turvaliste töökohtade loomine jt [32]. 2009. 

aastal loodi Eesti Maaülikooli ergonoomika eriala lõpetanud magistrantide poolt MTÜ 

Ergoest, eesmärgiga propageerida, väärtustada ja arendada Eestis ergonoomikat. Seltsi 

põhitegevuseks on: 

1) koondada ergonoomikast huvitatud inimesi; 

2) liikmete aktiivse suhtluse loomine; 

3) vahendada uuemat erialast teavet; 

4) osaleda ja/või korraldada koolituspäevi, seminare, konverentse, ekskursioone jm. 

5) töötervishoiu ja -ohutusalaste teenuste pakkumine; 

6) teadus- ja uurimistegevuse toetamine ja selles osalemine; 

7) arendada muud põhikirjaga kooskõlas olevat tegevust. 

Seltsi prioriteet on koostöövõrgustiku loomine ning töötervishoiu ja ergonoomikaportaali 

ergonoomika.ee käivitamine [16]. Ergonoomikaga tegeletakse ka Tartu Ülikoolis, Tallinna 

Ülikoolis, Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis, Tallinna Tehnikaülikoolis, Eesti Maaülikoolis ja 

mujal [1]. 

 

1.2. Ergonoomika metodoloogia olemus 

Ergonoomikat käsitletakse selle ala mittespetsialistide poolt ja arengumaades sageli kui 

teadust, mis uurib töökoha ratsionaliseerimise võimalusi. Kuigi ergonoomika sellega tege-

leb, on see siiski väike osa kogu teadusest [1]. Ergonoomika on seotud inimestele sobiva 

disainiga - süsteemide, protsesside, seadmete ja keskkonna arendamine nii, et ülesanded ja 
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tegevused on koos vastavate piirangutega, kuid samuti luues parima kasutuse inimeste 

võimetele. Seda defineeritakse, kui kasutajakeskset disaini [34]. Ergonoomika on teadus, 

mis on range ja kasutajakeskne lähenemine teadustööle ning disainile. See on samuti filo-

soofia ja mõtteviis. Seda rakendatakse laialdaselt sellistes valdkondades nagu lennundus ja 

muud transpordisüsteemid, spordis, hariduses, avalikes asutustes, kodus, puhkevarustuses 

ja seadmetes ning töökohal üldiselt. Tegelikult on tervele kogukonnale kasu ergonoomili-

sest disainist. Ergonoomika arvestab kogu töö süsteemi, süsteemi mõju inimesele ja süs-

teemi jõudlust [35].  

Töötaja tööprotsesside kujundamise jaoks kasutatakse ergonoomikalist käsitlust (joonis 

1.1), mida mõjutavad sisendid (käsud/ planeerimine) ja väljundid (kaubad/teenused). Ergo-

noomikaline käsitlus hõlmab töötajat, keda mõjutavad töökoht, töökeskkond, organisat-

siooni struktuur ja töökorraldus e. töö disain, väliskeskkond (seadusandlused, standardid, 

majandus) ning sotsiaalne ja kultuurne keskkond [33]. 

 

Joonis 1.1. Inimese tööprotsesside ergonoomikaline käsitlus [33] 

Ergonoomika võib olla kasulik mitmel moel, näiteks produktiivsuses ja kvaliteedis, ohutu-

ses ja tervishoius, usaldusväärsuses, tööga rahulolus ja isiklikus arengus. Selle põhjuseks 

on lai reguleerimisala ja peamine põhimõte on sihikindel tegevuste efektiivsus saavuta-

maks soovitud tulemusi, ilma üleliigsete sisenditeta, ilma eksitamata ja kahjustamata asja-

osalist isikut või teisi  [35]. 
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Ergonoomika eesmärk on tagada, et töö olukord on kooskõlas töötaja tegevusega. See 

eesmärk ei ole saavutamiseks kuigi lihtne, kuna inimene on paindlik ja kohanemisvõimeli-

ne ning toimub pidev õppimine ja erinevate inimeste vahel esinevad üsna suured indivi-

duaalsed erinevused. Mõned erinevused, näiteks füüsiline suurus ja tugevus on selged, kuid 

näiteks kultuurilised erinevused ja oskuste tase on raskemad määrata. Arvestades neid 

komplikatsioone on lahenduseks pakkuda paindlikku olukorda, kus inimene saab optimee-

rida sobival viisil kuidas asju teha. Selline lähenemine on kahjuks võimatu, kuna näiteks 

inimene võib olla valedes tingimustes aastaid ning inimesed võivad teha vigu. Selleks on 

vaja vastu võtta süstemaatiline lähenemine: alustuseks leida hea teooria, et määrata mõõde-

tavad objektid ning kontrollida edu nende eesmärkide suhtes [35].  

 

Töötervishoiu ja tööohutuse agentuur (Occupational Safety and Health Administration  

OSHA) on käsitlenud ergonoomikat, kui õpetust tööst. Täpsemalt, et ergonoomika on tea-

dus töö projekteerimisest sobivaks töötajale [36]. Sellelt lähtuvalt võib öelda, et ergonoo-

mika taotleb töö kohandamist inimesega, arvestades tema füüsiliste omaduste ja võimete-

ga. Levinud on ka vastupidine käsitlus: inimese kohandamine tööga. See rajaneb postulaa-

tidel, et iga töö jaoks eksisteerivad olulised võimed, neid on võimalik mõõta ja suhteliselt 

kergesti edasi arendada [1]. Töötaja kohanemine ülesannetega, töökohtade, tööriistade ja 

seadmetega aitab ära hoida töötaja kehale tekkivat füüsilist stressi ja kõrvaldada palju ar-

vestatavaid töövõimetusega seotud luu- ja lihaskonna haiguseid [36].  

 

Sisult ja struktuurilt erineb ergonoomika enamikust teadustest, kus uurimusobjekt ja ra-

kendatavad meetodid on hästi piiritletavad. Kritiseeritud on kõikvõimalikke piiranguid 

teadusele, eeskätt neid, mis puudutavad uurimisobjekti, kuid ka meetodeid, kuna need vä-

hendavad teaduse efektiivsust. Uurimisobjekti määramiseks ei ole ergonoomikas määratud 

reegleid. Uurimisobjektiks võib olla tegevus, inimene, toode jms. Ergonoomikat ühenda-

vad järgmised aspektid [1]: 

1. Ergonoomikas  uuritakse sageli süsteemi inimene-masin-keskkond.  

2. Ergonoomilisel käsitluse puhul taotletakse tihti tegevuse optimeerimist. 

3. Ergonoomika metodoloogia lähtub inimteguri arvesse võtmise filosoofiast, kuidas 

töö kohandada inimesega.  
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4. Ergonoomikat on nimetatud interdistsiplinaarseks kui ka multidistsiplinaarseks tea-

duseks. Ergonoomika ja teiste teaduste probleemid kattuvad sageli.  

5. Ergonoomika taotleb tihedat koostööd teiste teadusharude esindajatega, et integree-

rida erinevaid teaduslikke huvisid.  

6. Ergonoomikal on väga tugev praktiline suunitlus, samas tegeletakse intensiivselt 

uurimistööga.  

Arvestades seotust teiste teadustega on vahel õigem kasutada terminit ergonoomiline lähe-

nemisviis (ergonomic approach). Nii jaotatakse ergonoomika konverentsid sektsioonides-

se: infotehnoloogia, organisatsiooni psühholoogia, organisatsioonide disain ja juhtimine, 

protsesside muutmine jne [1].  

 

1.3. Füüsiline ergonoomika, organisatsiooni- ja süsteemiergonoomika 

Ergonoomika tegeleb töötingimuste, nt valgustuse, müra, mikrokliima, tööasendi ja ka in-

formatsiooniprotsesside, töö organisatsiooniliste, psühholoogiliste jt tegurite parandamise-

ga. Ergonoomika põhineb mitmetel teadusvaldkondadel, sealhulgas füsioloogia, inseneri-

teadused, infotehnoloogia, biomehaanika, psühholoogia, antropomeetria, tööhügieen ja 

kinesioloogia [35, 36]. Rahvusvahelise Ergonoomika Assotsiatsiooni (IEA- International 

Ergonomics Association) järgi on ergonoomika jagatud kolme valdkonda, mida ergonoo-

mika uurib (joonis 1.2.) [3].   

Esimese valdkond on süsteemiergonoomika (systems ergonomics), kuna ergonoomika 

uurib sageli süsteeme [1]. Organisatsiooni- ehk süsteemiergonoomika (organizational 

ergonomics) käsitleb töösüsteemi inimene-keskkond arendamist [38]. Organisatsiooni er-

gonoomika on keskendunud sotsiaaltehnoloogiliste süsteemide optimeerimisele, hõlmates 

nende organisatsioonilist struktuuri, poliitikat ja protsesse. Olulised teemad hõlmavad suht-

lemist, meeskonna ressursside juhtimist, töö disaini, tööaega, meeskonnatööd, osalusdisai-

ni, ühiskonna ergonoomikat, koostööd, uusi töö aluseid, organisatsiooni kultuuri, tegelikke 

organisatsioone, kaugtööd ja kvaliteedijuhtimist [34]. 
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Joonis 1.2. Ergonoomika valdkonnad 

Teiseks ergonoomika valdkonnaks on informatsiooni- ehk kognitiivne ergonoomika 

(Cognitive ergonomics). Kognitiivse ergonoomika eesmärgiks on süsteemi efektiivne toi-

mimine, mis nõuab inimeste ja masinate (kõikvõimalike muude süsteemikomponentide) 

vahelise infovahetuse optimeerimist nii, et teave või tagasiside oleks antud lihtsalt ja viga-

deta arusaadaval viisil. Kognitiivne ergonoomika tegeleb inimese vaimse töö probleemide-

ga, käsitledes keskkonnast informatsiooni hankimise küsimusi, infotöötlust ja probleemi 

lahendamist [35].  Näiteks on kognitiivse ergonoomika valdkonnaks tarkvara disainimine, 

nii et inimesed, kes seda kasutavad sellest ka aru saaks, või siis näiteks hoopis lennuki 

juhtpuldi disain, või kasvõi tuumaelektrijaama juhtpuldi disain, et kindlustada kontrolli-

nuppude üheselt mõistetavust, nii et minimeerida inimvea tekkimise faktorit. Kognitiivne 

ergonoomika tegeleb vaimsete protsessidega nagu pertseptsioon ehk taju, mälu, reaalsuse 

taju, motoorne mälu ja reaktsioon ning sellega kuidas nimetatud vaimsed protsessid mõju-

tavad interaktsiooni inimese ja masina vahel. Relatiivsete teemade ring on lai alates vaim-

sest töökoormusest, otsuse vastuvõtmise protsessist, inimene-masin koostoimest, usaldata-

vusest ja lõpetades tööstressiga [3, 39].  
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Kolmandaks ergonoomika valdkonnaks, mida ergonoomika uurib on füüsiline ergonoomi-

ka (physical ergonomics). Füüsiline ergonoomika uurib töökoormuse määra ja kvaliteeti 

töötaja erinevatele elundkondadele [38]. Füüsiline ergonoomika on seotud inimese ana-

toomilise, antropomeetrilised, füsioloogilise ja biomehaaniliste omadustega, mis on seotud 

kehalise aktiivsusega. Olulised teemad hõlmavad tööasendeid, materjalide käsitlemist, 

korduvaid liigutusi, tööga seotud luu-ja lihaskonna vaevuseid, töökoha paigutust, ohutust 

ja tervist [3]. Füüsiline ergonoomika on otstarbekas füüsiliste vigastuste kirjeldamiseks 

näiteks ülekoormusvigastused lihastes või liigestes [40].  

 

1.4. Makro- ja mikroergonoomika 

Praegusaja tööohutuses ja -tervishoius esinevad sellised mõisted, nagu mikro- ja makroer-

gonoomika. Mikro- ja makroergonoomika ülesandeks on aluse loomine inimese tervise 

säilitamiseks tööprotsessis [41]. Järgnevalt on toodud ergonoomika jagunemine mikro- ja 

makroergonoomikaks (joonis 1.3). 

 

Joonis 1.3. Ergonoomika jagunemine mikro- ja makroergonoomikaks [41] 

Makroergonoomikat võib nimetada tulevikuplaaniks ja metoodikaks. Seda toetavad empii-

rilised (kogemuslikud) seadused [42]. Makroergonoomika (macroergonomics) on välja 

kujunenud viimastel aastakümnetel ning makroergonoomikat peetakse "kolmanda astme 

ergonoomikaks" [1, 43]. Makroergonoomika lähtub sellest, et kogu ühiskonnakorraldus on 

süsteem, mis koosneb inimestest, tegevustest ja keskkondadest. Makroergonoomika ees-

märk on suurte sotsiaal-tehniliste süsteemide, töösüsteemide ja organisatsioonide optimee-

rimine, arvestades personali, selle psühholoogilisi iseärasusi, keskkonnatingimusi ja tehno-

ERGONOOMIKA 

MIKROERGONOOMIKA 

 Töötaja 

 Töökoht 

 Kaitseriietus 

 Kaitsevahendid 

MAKROERGONOOMIKA 

 Tööprotsessid 

 Tootmisprotsessid 

 Keskkond 

 Tehnoloogiad 



18 

 

loogiat, mis kõik on vastastikku seotud [43]. Sellest võib järeldada, et makroergonoomika 

eesmärgiks ei ole ainult üks töökoht, nagu on mikroergonoomikas vaid mitmete töökohtade 

vastastikune toime [44]. Makroergonoomikale lähedased valdkonnad on sotsiaal-tehniliste 

süsteemide teooria, kuid ka linnaplaneerimine, keskkonnateadused jt teadusharud. Makro-

ergonoomilisi uuringuid teostatakse ettevõtte, linna, tööstusharu ja laiemas ulatuses. Mak-

roergonoomika loob harmoonilise süsteemi makro- ja mikrotasandil, milleks sageli täiusta-

takse infosüsteeme või püütakse vähendada haigusi ja õnnetusjuhtumeid [43]. 

 

Mikroergonoomika (micro-ergonomics) on makroergonoomika osa. Mikroergonoomika 

hõlmab reegleid tehniliste tööriistade ja töökohtade kavandamiseks [44]. Mikroergonoo-

mika on selline lähenemine ergonoomikale, mis rõhutab detailset uuringut tasakaalukas 

vastastikuses mõjus inimese ja masina vahel [45]. Mikroergonoomika keskendub inimene-

masin süsteemi tasemel ja on näiteks seotud üksikute töökohtade projekteerimisega, töö-

meetodite, vahendite, juhtpaneelidega ja ekraanidega. Mikroergonoomika tähelepanu puu-

dutab: 

1) materjalide töötlemist; 

2) masinaid; 

3) töökoha kujundamist; 

4) käsitööriistade kujundamist. 

Mikroergonoomika hõlmab suhteid inimese, seadmestiku ja füüsilise keskkonna vahel 

[46].  

 

1.5. Biotehniline süsteem 

Biotehniline süsteem on inimene-tehnika-loom-taim, õpetus, mis uurib ja arvestab inimese, 

looma, taime ja masina koostoimimist töökeskkonna kõige otstarbekamal viisil [20, 47, 

48]. Süsteemi kontseptsiooni käsitlemiseks on oluline määratleda [49, 50]: 

1) element – süsteemi osa, mida käsitletakse süsteemi vaatlemisel jagamatuna; 

2) struktuur – elementidevahelised suhted, mis võivad olla stabiilsed, ajutised, vastas-

tikused, sattumuslikud; 

3) terviklikkus – elementide ja nendevahelise struktuuri ühtsus, põhjus elementide ko-

gumi vaatlemiseks süsteemina; 

4) sisend – süsteemile väliskeskkonnast suunatud signaal, mõju või surve; 
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5) väljund – süsteemi reaktsioon väliskeskkonnast tulnud sisendile. 

 

Süsteemi (IMK) saab ainult analüüsida tegelikult sisendite ja väljundite abil (joonis 1.4). 

 

Joonis 1.4. Süsteemi analüüs 

Süsteemi analüüsi sisendiks on süsteemile väliskeskkonnast suunatud mõju, millega peab 

süsteem väljundina reageerima. Näiteks inimene-masin-keskkond süsteemi analüüsi osa on 

kogu süsteemi turvalisuse aste, mis aitab analüüsida süsteemi turvalisust. Inimene-masin-

keskkond süsteemi turvalisuse aste on leitav järgneva valemiga: 

emhemhS PPPPPPFP  ),,( ,                                                                        (1.1) 

kus  Ps  – kogu süsteemi turvalisuse aste; 

 F   – süsteemi jõudlus; 

Ph  – inimeste turvalisuse aste; 

Pm – masinate turvalisuse aste; 

Pe  – keskkonna turvalisuse aste [48]. 

 

Süsteemi käitumise otsustab operaatori (subjektiivsus, individuaalsus) ja süsteemi (tehnili-

ne keerukus, töökindlus) vastastikune sobivus. Inimene-tehnika-loom-taim süsteemi ise-

loomustavad järgmised tunnused:  

1) kõik elemendid on omavahel seotud; 

2) iga element omab mõju teisele ja süsteemile tervikuna; 

3) süsteemi sees, selle töötamisel muudetakse ainet ühest liigist teise. 

Süsteemi muutusi põhjustavad välisinfo, sisemine areng ja lõppeesmärgi muutumine.  
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2. UURIMISTÖÖ EESMÄRK JA ÜLESANDED 

Euroopa Töötervishoiu ja Tööohutuse Agentuur (Occupational Safety and Health Admini-

stration OSHA) ning USA Tööohutuse ja Töötervishoiu Riiklik Instituut (The National 

Institute for Occupational Safety and Health  NIOSH)  kodulehekülgedel võib leida erine-

vaid seminare ergonoomikat puudutavatel teemadel [36, 51], sellest on näha, et ergonoo-

mika tegeleb äärmiselt laia probleemide ringiga, mis on seotud töövälise ja töö, sealhulgas 

koduse tegevusega, lisaks probleemidega, mis on kaudselt seonduvad näiteks toote kujun-

damisega [1]. 

Arvestades ergonoomika seotust väga laialdaste probleemidega on vajalik ergonoomika 

alased probleemid süstematiseerida. Ergonoomika metodoloogiline käsitlus on just sobiv 

ergonoomika-alaste teemade süstematiseerimiseks, kuna see jagab ergonoomika valdkon-

dadeks ning iga valdkond tegeleb eraldi meetoditega. 

Uurimistöö eesmärgiks oli töötada välja uuendatud eesti keelset õppe-metoodilist materjali, 

mida saab kasutada näiteks Eesti Maaülikooli ergonoomika eriala ainete õppekavas ja ka 

teistes ülikoolides.  

Eesmärgi saavutamiseks on püstitatud järgmised ülesanded: 

1) teemaalase kirjanduse analüüs; 

2) uurimistöö metoodika koostamine; 

3) metoodika ja meetodite analüüs; 

4) meetodite põhjal labortööde koostamine. 

 

Töö uudsuseks on see, et antud metoodikaid pole töö autorile teadaolevalt Eestis (ülikooli-

des, õppeastutustes) veel uuritud, rakendatud ja õppetöös kasutatud. Autorile teadaolevalt 

on uuritud üksikuid meetodeid hõlmavaid teemasid [52]. Läbi on viidud mitmeid ergo-

noomika-alaseid uuringuid ettevõtetes [1], kuid uuringutes ei ole kasutatud käesolevas ma-

gistritöös kajastatavaid metoodikaid ja meetodeid. 
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3. UURIMISTÖÖ METOODIKA 

3.1. Teoreetiline osa 

Töö metoodika põhineb N. Stanton, A. Hedge, K. Brookhuis, E. Salas ja H. Hendrick raa-

matul „Handbook of Human Factors and Ergonomics Methods˝ [9]. Antud kirjanduse põh-

jal on magistritöö autor töötatud välja uuendatud eesti keelse metoodilise materjali, mida 

saab kasutada õppe-metoodilise materjalina ergonoomika eriala ainete õppekavas ja ka 

teistes ülikoolides.  

 

Ergonoomika teadus on küllastunud  metoodikatest, meetoditest ja mudelitest analüüsi-

maks ülesandeid, töö disaini, ennustuste esitamist, andmete kogumist inimese sooritustest 

ja koostoimet ning keskkonda, milles koostoime toimub. Arvestades metoodikate ülekül-

lust tuleb arvestad katsumustega, mis hõlmavad: 

1) metoodikate arendamist, mis moodustaks terviku teiste meetoditega; 

2) metoodikate ühendamine ergonoomika teooriaga; 

3) metoodikate lihtsustamist kasutuseks; 

4) metoodikate usaldusväärsust; 

5) julgustust metoodikate kasutuseks [9, ptk 1-1]. 

Kui metoodikate koostamisel on katsumused ületatud peab arvestama, mida metoodikad 

võiksid hõlmata. Lähtuvalt sellest on metoodikate koostamisel hõlmatud järgmisi aspekte:  

1) inimeste võimalused; 

2) inimene-masin vastastikune toime; 

3) meeskonnatöö; 

4) töövahendite, masinate ja materjali disain; 

5) keskkonna faktorid [9, ptk 1-1]. 

 

Meetodite valiku üheks tähtsaks osaks on tulemuste kontroll. Tulemuste kontroll on tähtis 

selleks, et määrata meetodite paikapidavus ja tegelik toimimine. Meetodite tulemuste kont-

rolli protsess on kajastatud joonisel 3.1.  
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Joonis 3.1. Meetodite tulemuste kontroll [9, ptk 1-8] 

Meetodite tulemuste kontroll meetodite koostamisel hõlmab järgmisi protsesse: teooria või 

mudeli toimimise, metodoloogia ettearvamise, toimimise ettearvamise ja tegeliku toimimi-

se kontrolli ning paikapidavust [9, ptk 1-8].  

 

3.2. Praktiline osa 

Kasutuses olevad metoodikad on jagatud kuude sektsiooni, iga sektsioon esindab ergo-

noomikas spetsialiseerinud ala, mis on esindatud sektsioonidega liidetud meetoditest [9, 

ptk 1-3]. 

Sektsioon 1 Füüsiline metoodika. See sektsioon tegeleb lihasluukonna faktorite analüüsi 

ja hindamisega. See teema hõlmab: ebamugavustunde mõõtmist, asendi vaatlust, töökoha 

riskide hindamist, väsimuse ja ülepingutuse mõõtmist tööl, alaselja ebamugavustunde kriti-

seerimist ja ennetab raskete vigastuste tekkimise ohtu [9, ptk 2].  Antud töös on põhjaliku-

malt kajastatud füüsilist metoodikat, mis hõlmab meetodit asendite kontrollnimekirja pihu-

arvutis. Antud meetod aitab hinnata arvutipõhise küsimustiku abil töötajate tööasendeid [9, 

ptk 10]  

Sektsioon 2. Psühhofüsioloogiline metoodika. Sektsioon tegeleb psühhofüsioloogia ana-

lüüsi ja hindamisega.  See teema hõlmab: südame töö hindamist ja südame hindamise va-
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rieeruvust, sündmuste siduvuse võimalikkust, naha tagasisidet ärritusele, vererõhku, hapni-

ku tarbimise määra, silmalaugude liigutusi ja lihase aktiivsust [9, ptk 17]. 

Sektsioon 3. Käitumis-tunnetuslik metoodika. See sektsioon tegeleb inimeste, sündmus-

tiku, esemete ja ülesannete analüüsi ja hindamisega. Teema hõlmab vaatlust ja intervjuud, 

tunnetuslike ülesannete analüüsi meetodeid, inimese tõrgete prognoosi ja situatsiooni tea-

duslikkust [9, ptk 27]. Antud töös on kajastatud käitumis-tunnetuslikku metoodika meeto-

dit vaatlus. Vaatluse eesmärgiks on koguda vaatluse teel andmeid töötajate vigadest ja soo-

rituse ajast. Antud meetodid põhjal on koostatud laboratoorne töö „Vaatlusaluse vaatlemi-

ne“, mille eesmärgiks on hinnata vaatlusaluste kompetentsust ülesannete sooritamisel, ini-

mene- tehnika koostoimet, määrata vaatlusaluse õppimisaeg ja aktiivsuse määr [9, ptk 28]. 

Sektsioon 4. Töörühma metoodika. See sektsioon tegeleb töörühma analüüsi ja hindami-

sega. Teema hõlmab: töörühma treenimist ja hindamise nõudeid, töörühma ülesehitust, 

töörühma hindamist, töörühma suhtlemist, töörühma tunnetust, töörühma otsuste tegemist 

ja töörühma ülesannete analüüsi [9, ptk 43]. Põhjalikumalt leiab töös kajastamist töörühma 

metoodikast meetod töörühma treenimine. Töörühma treenimise meetod annab ülevaate 

töörühm treenimise meetodeist [9, ptk 44]. 

Sektsioon 5. Keskkonna metoodika. See sektsioon tegeleb keskkonna faktorite analüüsi 

ja hindamisega. See teema hõlmab: temperatuuri tingimusi, siseõhu kvaliteeti, ruumide 

valgustust, müra ja akustilisi mõõtmisi, vibratsiooni kokkupuudet ja elamiskõlblikkust [9, 

ptk 59]. Antud töös on põhjalikumalt kajastatud keskkonna metoodika meetod külmast 

põhjustatud terviseriski ja tuulekülma indeksit. Antud meetod annab ülevaate tuulekülma 

mõjust inimesele ning kuidas tuulekülma indeksit arvutada. Antud meetodi põhjal on koos-

tatud ka laboratoorne töö. on „Tuulekülma indeksi määramine“, mille eesmärgiks on mää-

rata tuulekülma indeks arvutuslikul ja tabeli põhisel meetodil, saadud tulemusi võrrelda 

omavahel ning vastavalt sellele määrata tervisekahjustuse tekkimise aeg [9, ptk 61]. 

Sektsioon 6. Makroergonoomika metoodika. See sektsioon tegeleb töösüsteemi analüüsi 

ja hindamisega. Teema hõlmab: organiseerimise ja käitumise uurimise meetodeid, tööstuse 

töö süsteeme, teadustehnoloogiat, evolutsiooni sekkumist töö süsteemi ja töö struktuuri ja 

protsesside analüüsi [9, ptk 75]. 
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4. UURITUD MEETODID 

4.1. Külmast põhjustatud terviseriskid ja tuulekülma indeks 

4.1.1. Tuulekülm  

Tuulekülm (wind chill) on terminin, millega kirjeldatakse soojuskadu inimese kehas, mille 

põhjustab madal temperatuur ja tuul kombineerituna. Inimese keha tunnetatava tempera-

tuuri muutused põhinevad erinevustel ilmastiku tingimustes. Tuule tõustes soojus kantakse 

kehast eemale kiiremini alandades naha temperatuuri ning lõpuks terve keha temperatuuri.  

Et säilitada stabiilne kehatemperatuur, neeldunud ja organismi poolt toodetud temperatuur 

peaksid olema samad, mis kaotatud temperatuur. Kui kaotatud temperatuur on suurem, kui 

neeldunud ja organismi poolt toodetud temperatuur siis inimese keha tunneb külma. See-

tõttu on temperatuuri pidev vahetus inimese kehas, konkreetsemalt naha pinna ja ümbritse-

va keskkonna vahel. Külmal päeval õhuke kiht palava ilma molekule katavad nahka ja 

kaitsevad keha ümbritseva külma ilma eest ning vähendavad soojuse edasikandumist kesk-

konda. Kui tuul puhub, õhuke kiht sooja ilma molekule eemaldub kehast ja keha soojus 

eemaldub kiiresti keskkonda ning keha tunnetab külma. Mida kiiremini tuul puhub seda 

kiiremini keha kaotab soojust ja tunneb külma. Tuulekülm võib olla eluohtlik mõlematele 

nii loomadele, kui ka inimestele [21].   

Esimest korda mainiti sõna „Wind Chill“ (tuulekülm) 1939. aastal Dr. Saypeli artiklis 

„Adaptation of South Pole discoverers with cold weather“ (lõunapooluse avastajate koha-

nemine külma ilmaga) [9, ptk 61-1]. 1960-ndatel algas tuulekülma esitamine samaväärse 

temperatuurina WCET (wind chill equivalent temperature). Alguses oli see defineeritud 

temperatuurina, mille juures tuulekülma indeks oleks sama täielikul tuule puudumisel. 

Charles Eagan sai aru, et inimesed on harva liikumatud ja isegi, kui nad olid paigal, esines 

ikkagi õhu liikumist. Tema defineeris uuesti, et tuule puudumisel peab õhu kiirus olema 

1,8 sek/h, mis oli umbes nii madal tuule kiirus, kui anemomeeter (anemometer) võiks mõõ-

ta [21].  

Temperatuuri ja tuule ühine mõju soojuse kaotamisel inimese organismis ja teistes orga-

nismides kutsutakse tuulekülma tootmiseks või tuulekülmaks. See parameeter on esitatud 

väljendama suhteid inimese mugavustunde puudumise ja temperatuuri ning tuule koosmõ-

ju vahel. Ülaltoodud parameeter ei ole siiski tegelik temperatuur,  see on keha poolt tunne-

tatav temperatuur, mis on mõõdetud tuule ja organismi üheaegse toimena. See parameeter 
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muudab külma jaheduse tootmise tuule võimsust temperatuuri võrdväärsusega selgel päe-

val (kui tuule kiirus on võrdne või väiksem kui 6,4 km/h). Tuule intensiivne puhumine 

madalamal temperatuuril, kui 0 °C võib eraldada sooja kehast kiiresti, mis võib põhjustada 

naha külmumise. Külma ilmaga on naha niiskus samuti tähtis faktor, vesi naha pinnal juhib 

paremini soojuse kadu. Kiire energia kadu kehas võib viia keha temperatuuri alla normaal-

se taseme ning võib põhjustada seisundi, mida nimetatakse hüpotermiaks. See tingimus 

viib keha väsimuse ja nõrkuseni, kui keha temperatuur on alla 26 °C ning põhjustab surma 

[9, ptk 61-1]. 

Temperatuur üksi ei saa anda meile piisavalt teavet, mis liiki ja palju me riideid kanname. 

Muudel ilmastiku tingimustel spetsiaalselt tuulel on oluline roll selles. Tuule jaheduse in-

deksi tähtsus on see, et seda saab kasutada sobiva kriteeriumina riiete valimiseks külma 

ilmaga. Kuigi see näitaja ei ole võtnud arvesse mõningaid keskkonna tegureid nt ilma suh-

teline niiskus ja päikese kiirgus. Teadlased töötavad selle kallal ja uuringute läbiviimine on 

tõestanud, et see indeks on piisav, et kaitsta inimese tervist külma ilmaga. Näiteks meteo-

roloogia organisatsioonid paljudes riikides esitavad tuule jaheduse kraade inimestele läbi 

avaliku meedia ja veebisaitide, et inimesed saaksid valida ilmastikule vastavad riided. Li-

saks, näiteks USA sõjavägi kasutab seda indeksit soojade vormide arendamiseks. Uuringud 

Kanadas näitasid, et 82% inimestest kasutavad tuule jaheduse indeksit väliste tegevuste 

planeerimisel. Ning isegi töötajad, kes töötavad väljas lõpetavad töötamise, kui see indeks 

on väga madal [21].   

 

4.1.2. Tuule kiiruse hindamine 

Tuule külma indeksi kasutamise tähtsaks osaks on ka tuule kiiruse hindamine, mis aitab 

hinnata tuule mõju esemetele sealhulgas ka inimestele. Tuule kiiruse hindamiseks meren-

duses kasutatakse Beauforti skaalat e. tuule kiirus skaalat, mis on koostatud Briti hüdro-

graafi Francis Beauforti poolt. Beauforti skaala on empiiriline skaala tuule tugevuse hin-

damiseks. Ametlikult võeti Beauforti skaala kasutusele Briti mereväes 1838. aastal ning 

1946. Aastal lisati sinna viis orkaani kategooriat. 1963. Aastast alates kasutatakse seda 

skaalat paljudes riikides. Beauforti skaala mõõtühikuteks on Beauforti pallid e. bofoor. 

Beauforti skaala kasutab tuule hindamiseks  tuule mõju esemetele (puud, ehitised või tuule 
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poolt tekitatud purustused) või tuule tekitatud lainetust. Skaala sisaldab 13 astet (0–12 pal-

li) [76]. Beauforti skaala on toodud tabelis 4.1.  

Tabel 4.1. Beaufordi skaala [61] 

Bofoor Kiirus m/s Nimetus Nähtav mõju 

0 0 – 0,2 Tuulevaikus Suits tõuseb vertikaalselt üles 

1 0,3 – 0,2 Vaikne tuul Suits kaldub kõrvale 

2 1,6 – 3,3 Kerge tuul Puulehed värisevad 

3 3,4 – 5,4 Nõrk tuul Väiksed oksad võnguvad 

4 5,5 – 7,9 Mõõdukas tuul Liiguvad keskmised oksad 

5 8,0 – 10, 7 Kaunis tugev 

tuul 
Liiguvad nõrgad tüved 

6 10,8 – 13,8 Tugev tuul Painduvad keskmised tüved 

7 13,9 – 17,1 Vali tuul Painduvad tugevad tüved 

8 17,2 – 20,7 Tormine tuul Puuoksad murduvad 

9 20,8 – 24,4 Torm Katused purunevad 

10 24,5 – 28,4 Tugev torm Puud murduvad 

11 28,5 – 32,6 Maru Suured purustused 

12 ˃32,7 Orkaan Katastroofilised purustused 

 

Beauforti skaala järgi saame hinnata, tuule nimetust. Tabelist on näha, et tuulevaikus on 0 

– 0,2 m/s tuule juures ning orkaan on juba tugevama tuule juures, kui 32,7 m/s. 

 

4.1.3. Õhuvoolu jaheduse indeksid e. tuule külma indeksid 

Iga inimene on kogenud, et madalamate külmakraadide ja tugeva tuule korral tekib külma-

tunne kiiresti ja on palju tugevam kui tuuleta külma ilma korral. Tegemist on asjaoluga, et 

tugev tuul jahutab lisaks külmakraadidele väga intensiivselt nahapinda, mille tulemusena 

algab organismi jahtumine ehk vaegsoojumuse tekkimine juba suhteliselt väikese külma, 

kuid tugeva tuule mõjul. Seega tuleb organismi mahajahtumise ja külmumise vältimiseks 

arvestada külma ja tuule koosmõju ehk tegelikult inimesele toimivaid külmakraade. Sel 

eesmärgil on välja töötatud nn tuulekülma indeks, mis arvestabki külma ja tuule tugevuse 

koosmõju inimese organismile, st kui tugev külm tegelikult organismile toimib ja milline 
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on külmakahjustuste tekke oht. Tuleb silmas pidada, et tuulekülma indeks ei arvesta päike-

sepaiste mõju, heledas päikesepaistes võib tuulekülma indeksi väärtus olla 6-10 kraadi 

väiksem [52, lk 168; 58]. 

 

Esimese tuulekülma valemi ja tabeli töötasid välja Paul Allman Siple ja Charles Passel 

töötades Antarktikas enne Teist maailmasõda ning valem tehti kättesaadavaks riikliku il-

mateenistuse poolt 1970. aastal. Valem põhines jaheduse ulatusel väikses plastmassist pu-

delis, selle sisu muutus jääks, kui peatati tuul ekspeditsiooni maja katusel samal ajal, kui 

tass-anemomeetergi (cup-anemometer) [21]. Anemomeeter (anemometer) on seade, mis 

mõõdab tuule kiirust [30]. Tass-anemomeeter (cup anemometer) ja digitaalne anemomeeter 

(digital anemometer) on toodud joonisel 4.1. 

 

  

Joonis 4.1. Tass-anemomeeter [53] ja digitaalne anemomeeter [54] 

Tuulekülma indeks annab väga hea ettekujutuse ilma raskusest [52]. On olemas õhuvoolu 

jaheduse indeksid, mis koguliselt väljendavad konvektiivset soojuse kadu, mille põhjusta-

vad madala liikuva temperatuuri ja õhu liikumiste erinevad kombinatsioonid. Algupärane 

õhuvoolu jaheduse indeks e. tuule külma indeks (WCI), mis oli arendatud Siple ja Passeli 

(1945) poolt põhines nende kogemustel eksperimentidel. WCI annab koguse soojuse kao-

tusest antud kombinatsioonil: ümbritseva ruumi temperatuuril ja õhu liikumisel. Samuti 

annab temperatuuri ekvivalendi rahulikes tingimustes. Õhuvoolu jaheduse indeksid on tüü-

piliselt soojuse tasakaalu võrrandil põhinevad. Uus indeks (W) on soojuse ülekande teoo-

rial põhinev ja see on arvutatud järgnevalt: valem 4.1 [9, ptk 61-1]: 
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16,016,0 3965,0()37,11()6215,0(12,13 VTVTW AirAir  ),                   (4.1) 

kus      W – õhuvoolu jaheduse indeks (°C); 

            TAir  – õhu temperatuur (°C);  

            V – tuule kiirus (km/h). 

Õhuvoolu jaheduse indeksit ehk tuule külma indeksit on võimalik arvutada ka Fahrenheidi 

skaalas. Fahrenheiti skaala on temperatuuriskaala, mille võttis 1714. aastal kasutusele Sak-

sa füüsik Daniel Gabriel Fahrenheit. Fahrenheiti termomeeter oli esimene praktilisse kasu-

tusse võetud temperatuuri mõõteriist, mis oli kuni 1940. aastani kasutusel ka Eestis. Mõned 

riigid (näiteks Ameerika Ühendriigid) kasutavad tänaseni Fahrenheiti termomeetreid [55]. 

Fahrenheiti skaala järgi külmub vesi juba +32 °F juures, gripipalavik on hirmuäratavalt 

kõrge – 100 °F ja vesi läheb keema alles 212 °F juures. Celsiusest saab temperatuuri tei-

sendada Fahrenheitiks järgneva valemi abil: 

32)5/)9(  CF  ,                                                                                           (4.2) 

kus  °F – temperatuur Fahrenheitides; 

   °C – temperatuur Celsiustes [56]. 

Fahrenheitiks saab temperatuuri Celsiusest teisendada järgneva valemi abil: 

9

5)32( 


F
C


 ,                                                                                               (4.3) 

kus °C – temperatuur Celsiustes; 

 °F – temperatuur Fahrenheitides [56]. 

Õhuvoolu jaheduse indeksit arvutatakse Fahrenheitides järgnevalt: [9, ptk 61-2]:     

)4275,0()75,35()6215,0(74,35 16,016,0 VTVTW AirAir  ,                 (4.4) 

kus      W – õhuvoolu jaheduse indeks (°F); 

            TAir – õhu temperatuur (°F); 

            V – tuule kiirus (mph). 

Uus õhuvoolu jaheduse indeks kasutab tuule kiirust keskmisel kõrgusel inimese näost (1,5 

m). Järelikult tuule kiirus 10 meetril (standardne anemomeetri kõrgus) on korrutatud kaks 

kolmandik faktoritega, silmas tuleks pidada kindlasti, et õhuvoolu jaheduse indeks ei ole 

temperatuur, kuid see väljendab inimese taju (samaväärseid temperatuure). Arvestama 

peab ka seda, et tuulevaikuse künnis on 4,8 km/h (1,3 m/sek), mis põhineb inimeste liiku-

mise kiirusel [9, ptk 61-1].  
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Eriti tähtis on tuulekülma indeksit arvestada ja sellele vastavalt riietuda või üldse mitte 

ruumidest väljuda väga külmade ilmade korral, koolide õppetöö ja eelkooliealiste lasteasu-

tuste tegevuse korraldamisel, samuti kaitseväes, merelaevastikus, pikkadel suusa- või jalg-

simatkadel, mägimatkadel jm. EMHI – Eesti Meteoroloogia ja Hüdroloogia Instituudi 

poolt koostatud tuulekülma indeks näitab, kui tugev külmakraad tegelikult katmata nahale/ 

kehale toimib (tabel 4.2.) [58].  

Tabel 4.2. Tuulekülma indeks [52, lk 169; 58; 59] 

 

Nagu tabelist nähtub, jahutab õhuliikumise  kiirus õhutemperatuuri, mistõttu hinnatav tem-

peratuur tuule korral on tunduvalt madalam. Näiteks: temperatuur +10 °C ja tuule kiirus 22 

m/s jahutab õhutemperatuuri kuni +4,4 °C, kuid risk keha alajahtumiseks on madal. Samas 

temperatuuri juures -5 °C langetab juba tuul 2 m/s õhutemperatuuri -8,3 °C-ni ja pikaajali-

sel väljasviibimisel on risk alajahtuda. Ekstremaalsed tingimused tekivad, kui temperatuu-
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ril -32 °C tuulega 20 m/s on arvestatav välistemperatuur juba -55 °C ning katmata kehaosa 

külmub juba 2-5 minutiga [52, lk 169].  

Kindlasti peab arvestama tuulekülmast põhjustatud terviseriske suurendavaid asjaolusid 

töökeskkonnas. Terviseriske suurendavad asjaolud jahedas töökeskkonnas on järgmised: 

1) külm (temperatuur +4 °C või madalam); 

2) märg (vihm, lumi, jää, niiskus) või märjad riided temperatuuril alla +16 °C; 

3) tuul (tuulekiirus 2 m/s ja rohkem); 

4) adekvaatse varjualuse või riietuse puudumine; 

5) varustuse või vee puudumine; 

6) teised riskid külma ilma tingimustes, nagu: varasem külmakahjustus või mõni muu 

tõsine vigastus; suitsetamine või alkoholi kasutamine; madal kehaline aktiivsus; 

kurnatus, unehäired; halb toitumus; vähesed kogemused; külmakahjustuse esinemi-

ne eelneva 2-3 päeva jooksul [52, lk 169-170].  

 

4.1.4. Külma ilma mõju inimese tervisele 

Ilm on nähtus, mille käest kunagi päriselt ei pääse, ja iga elusolend on seega pidevalt ilma 

mõju all, viibigu ta siis vabas õhus või siseruumides. Sobiv rõivastus, ruumis viibimine ja 

kliimaseadmed on aidanud inimestel välismõjudega üha paremini kohaneda, aga sellegi-

poolest peetakse ilma subjektiivsete vaevuste ja osaliselt isegi haiguste põhjustajaks [60, lk 

9]. Teadust, mis tegeleb inimesi mõjutavate kliimanähtuste ja nende õpetamisega, nimeta-

takse meditsiiniliseks klimatoloogiaks, kusjuures uuritakse nii ilma tervislikku kui ka kah-

julikku mõju [60, lk 14].  

Inimene on püsisoojane elusolend, see tähendab, et inimesel on võime hoida oma keha 

tavaliselt püsival põhitemperatuuril 37 °C, väikseid kõikumisi ööpäeva lõikes arvesse võt-

mata ning seda hoolimata vahelduvatest keskkonnatingimustest – nii soojas kui külmas – 

ning hoolimata individuaalsest ainevahetusvõimest. Eristatakse kehatuuma ja kehakesta, 

sest keha temperatuur pole kogu kehas ühtlaselt jaotunud, vaid on suurem keha tuumas ja 

langeb, mida lähemale kehakestale ehk inimnahale. Siseorganites ja ajus peab alati valit-

sema püsiv temperatuur, vastasel juhul on keha ohust (näiteks kui palavikku on üle 42 °C). 

Välimised kihid on märgatavalt jahedamad ja kujutavad endast kaitsvat vahekihti keskkon-

na mõjude eest. Keha isotermid on toodud joonisel 4.2. 
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Joonis 4.2. Keha isotermid [75] 

Jooniselt on näha, et soojema temperatuuriga on keha temperatuur kogu kehas ühtlustunud. 

Külma korral on aga keha peamised kihid järjest langeva temperatuuriga.  Keha sisemus 

suudaks säilitada ühtlast temperatuuri, vajab ta keha poolt toodetava ja välise soojuse vahel 

tasakaalustavat süsteemi.  

Inimene toodab soojust ainevahetuse kaudu kehas toiduained põletades. Ainevahetuse 

märgatavat kiirenemist saab esile kutsuda ainult lihaste töö. Soojuse kandumine kehatuu-

mast nahapinnale ja edasi ümbritsevasse keskkonda jaotatakse kahte ossa. Tänu ainevahe-

tusele jõuab kehasisemuses tekkinud soojuse väiksem osa soojusjuhtivuse tõttu  

(konduktsioon) kudedesse, suurem osa aga konvektsiooni kaudu vereringega naha pinnale 

Sellega kaasneb temperatuurilangus. Keha pinnale jõudnud soojust antakse naha kaudu 

keskkonda edasi samuti konvektsiooni kui ka soojusjuhtivuse abil. Soojuse eraldumise 

efektiivsem vorm on aurustumine: toimub hingamisteede limaskesta kaudu ja veelgi suu-

remal määral naha kaudu. Kui higi nahapinnal aurustub, siis eraldub aurumissoojus ja keha 

jaheneb. Seetõttu muutub jahedamaks ka naha all voolav veri, mis voolab keha sisemusse 

tagasi juba madala temperatuuriga [60, lk 51-53]. 

Termoregulatsioon kontrollib, et valitseks tasakaal keha põhitemperatuuri ja liigse jahtumi-

se või ülesoojenemise vahel. Temperatuuri reguleerimisel saadakse väliseid ja sisemisi 
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signaale naha termoretseptorite kaudu edasi aju termoregulatsiooni keskusesse 

(hüpotaalamus), kus need kõik kokku kogutakse. Pärast komplekse hinnangu andmist hak-

kabki soojusregulatsioon tööle: lihaste värisemise kaudu, naha verevarustust varieerides 

või siis higi eritumist hoogustades. Pealegi selle reguleerib termiline mugavus- või ebamu-

gavustunne inimeste käitumist, kes saavad soojusregulatsiooni teadlikult näiteks liikumise, 

rõivastuse või kehahoiakuga parandada [60, lk 53]. Külmas keskkonnas muutuvad aktiiv-

seks nahakülmaretseptorid: kõigepealt sunnivad nende poolt edastatud närviimpulsid vere-

sooned ahenema. Nii vähendatakse verevoolu naha suunas ja sellega ka soojuskadu. Hil-

jem jõuab veresoonte ahenemine sügavamate nahapiirkondadeni. Tugeva külmetuse puhul 

käivitub lihaste värisemine sisemise soojatootmise. Sel kombel stimuleeritakse sümpaati-

list närvisüsteemi, mis tagab stressihormoonide tootmise. Sellele järgneb veresoonte ahe-

nemine, südame löögisageduse ja vererõhu ning ka tsentraalse vereringe mahu suurenemi-

ne. Nii tõuseb ka vere maht, mis ühe südamelöögiga läbi südame voolab ja arteritesse suru-

takse, hoogustub südametöö ja seega suureneb südame hapnikuvajadus [60, lk 54]. 

Alajahtumine e. hüpotermia on seisund, milles külm õhk või vesi jahutab keha temperatuu-

ri. Tugev alajahtumine võib lõppeda surmaga. Alajahtumise tunnused erinevatel soojustel: 

1. Kerge juhtum (36°C - 34°C):  

1) käed ja jalad on külmad, külmavärinad;  

2) liigeste tuimus, kohmakus; 

3) külmast põhjustatud valu;  

4) võimeline ise hakkama saama. 

2. Raske juhtum (34°C - 32°C):  

1) tugevad külmavärinad;  

2) ükskõiksus;  

3) ajataju kaotus;  

4) ebaadekvaatne käitumine. 

3. Kriitiline juhtum (32°C - 38°C): 

1) värinad vähenevad või lõpevad;  

2) süvenev arutus ja ükskõiksus;  

3) seosetu kõne;  

4) lihased suurenevad;  

5) võimetu endaga hakkama saama;  
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6) kannatanud olukord poolteadvusetust teadvusetuni. 

4. Eluohtlik juhtum (28°C või vähem): 

1) teadvusetus,  

2) võib järgneda surm;  

3) nõrk ja mittemärgatav hingamine;  

4) pulss on aeglane ja nõrk või seda on raske tunda;  

5) nahk on sinakashalli värvi. 

Alajahtumine on isikuti erinev ning välised tundemärgid ei tarvitse olla vastavuses keha 

sisesoojusega. Tugevasti alajahtunud inimene on teadvusetu ja kahvatu. Silmaterad on 

laienenud, lihased pingul, pulssi pole tunda, hingamine on aeglane ja raskesti märgatav. Ka 

kerge alajahtumine vähendab külma käes olijate töövõimet ning tähelepanu ja suurendab 

õnnetusjuhtumi riski [61]. 

4.2. Asendi kontrollnimekiri kasutades pihuarvuti tehnoloogiat  

4.2.1. Asendite kontrollnimekiri 

Paber, pliiats ja videokaamera on meetodid andmete sisestamiseks asendi kontrollnimekir-

jas. Need meetodid hõlmavad suurtes kogustes paberitööd, hindamaks täpset informatsioo-

ni hulka. Antud meetodis saavad vead ilmneda siis, kui asendi kontrollnimekirja andmeid 

sisestatakse. Näiteks andmete sisestamine tabelitesse ja raportitesse. Kõik töödeldud in-

formatsioon pannakse paberile jaotusena, et andmed oleksid olemas hindaja kontoris, kus 

peavad olema need esitatud käsikirjana või optilise karakteri tuvastamisel (OCR- optical 

character recognition) põhineval süsteemil [9, ptk 10-1]. OCR on süsteem, mis võimaldab 

skaneerida ümber trükitud või käsitsikirjutatud andmeid masinloetava tekstina. OCR süs-

teemi tarkvara töötab analüüsides dokumenti ja võrdleb seda salvestatud kirjatüüpidega 

andmebaasis või märgete iseloomulike kirjamärkidega [62]. Andmete töötlemise viis OCR 

süsteemil on teretulnud ja vajalik, hõlbustades andmete sisestamist, kuid ka jagamist erine-

vate kasutajate ja seadmete vahel, kus need andmed on talletatud ja töödeldud raportite 

jaoks või integreeritud teiste andmebaasidega.  

Käeshoitavad pihuarvutid on personaalsed digitaalsed assistendid (PDA-personal digital 

assistants), mis on tuntuks saanud andmete sisestamise ja juhtimise ülesannetega [9, ptk 

10-1]. PDA ehk pihuarvuti on termin mistahes väikse mobiilse käeshoitava seadme kohta, 

mis võimaldab arvutiga töödelda ja säilitada informatsiooni ning võimaldab andmeotsin-
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guid personaalseks või äriliseks kasutuseks. Enamikel pihuarvutitel on väike klaviatuur. 

Mõnedel pihuarvututel on elektrooniliselt tundlik ekraan, mida saab kasutada käsitsikirju-

tamiseks. Pihuarvutit kasutatakse tihti kalendrina, aadressiraamatuna, andmeotsinguteks ja 

märkmete sisestamiseks. Paljud rakendused on loodud pihuarvutite jaoks, näiteks pihuar-

vutid on kombineeritud telefoniga ning isikuotsingusüsteemidega. Mõned pihuarvutid pa-

kuvad Microsoft Windows operatsioonisüsteeme nimega Windows CE-d [63].  

 

Pihuarvutid arenesid kiiresti tõelisteks käeshoidvateks personaalseteks arvutiteks (PC- per-

sonal computers) [9, ptk 10-1]. Personaalarvuti on personaalseks kasutamiseks mõeldud 

mikroarvuti, mida võib kasutada nii autonoomselt, kui ka arvutivõrku ühendatuna. Mikro-

arvuti erineb miniarvutist ja suurarvutist sellega, et tema põhielemendiks on mikroprotses-

sor. Teisiti öeldes, PC all mõeldakse Intel’i protsessoriga (või sellega ühilduva protsessori-

ga) personaalarvuteid [64]. Pihuarvuteid kasutatakse palju meditsiinis ja rehabilitatsioonis. 

Kõige populaarsem meditsiiniline kasutus pihuarvutitel on patsiendi jälgimise süsteem, mis 

jälgib patsientide täidetud blankette ja haiguste kirjeldust. See süsteem põhineb ravimite 

andmebaasil ja see hoiatab arsti ravimite koostoime ning vastunäidustuste eest. Samuti 

võimaldab see süsteem esitada arveid ja elektroonilist teatise materjali [9, ptk 10-2].  

 

Pihuarvutites olev asendi nimekiri rajati asendi dokumendil USA kaitseministeeriumi 

(Department of Defense) poolt, mis on samuti olnud rakenduses pihuarvutites. Nimekiri on 

loodud järelvaatajatele ja lõppkasutajatele informatsiooni juhendina. Nimekiri on doku-

menteeritud kokkuliidetuna terminitest, asenditest, keha segmentidest või neutraalsetest 

asenditest. Sõjaväe arvuti töökoha nimekiri (ACWC- army computer workstation checklist) 

hõlmab selles rakenduses individuaalse asendi hindamist, kuna ainult individuaal on hõiva-

tud arvuti tööga. Tüüpilised asendite hindamised toimuvad asendi kirjeldusena (kõrgus, 

avarus, kaugus, kõverus ja sügavus), mis on kasutaja ja arvutitöökoha vahel [9, ptk 10-2].  

 

4.2.2. Asendite hindamine 

Sõjaväe arvutitöökoha nimekirjal on üheksa jaotust, mis hindavad töö ala (lauda, tooli, 

jalatuge, monitori, dokumendi hoidjaid), töö praktilisust, arvuti külge ühendatavaid sead-

meid (klaviatuur, hiir) ja valgustus ning pimestust. Kasutaja hindab iga eeltoodud ala vas-

tates „jah“ või „ei“, kui vastus on „ei“ mõnelegi küsimusele siis on potentsiaalne probleem 
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olemas. Pihuarvuti versioonis on iga eeltoodud alad eraldatud hüpikaknas märgusõnadena 

kasutajale „jah“ või „ei“ vastustena tagasisideks. Töökoha andmeid (pilti) saab lihtsalt 

jäädvustada pihuarvutis kasutades digitaalset kaamerat. Lõpuks, kui nimekiri on valmis siis 

ükskõik missugune „ei“ vastus antud programmis vastab automaatselt genereeritud võima-

likele lahendustele, mis on raportiga kaasas ning mida saab printida lehelt välja [9, ptk 10-

2].  

Asendi kontrollnimekirjal on nii eeliseid ja puuduseid. Asendi kontrollnimekirja eelised on 

järgnevad: 

1) andmed kajastavad tõelisi tööasendeid; 

2) nimekirja määratlevad standardid, mis põhinevad arvutitöökohtade standarditel 

ANSI/HFES (Human Factors Engineering of Computer Workstations) [65] ning 

ISO standarditel (nt. ISO 9241-1, 1997;  ISO 9241-4, 1998); 

3) lihtne on ühendad andmeid ja tööprotsessi kokkuvõtte analüüsis ning raportis; 

4) programm sisestab andmed otse andmebaasi [9, ptk 10-2]. 

Asendite kontrollnimekirjal esinevad järgmised puudused: 

1) ei ole usaldusväärseid ja paikapidavaid andmeid; 

2) standarditel põhinev nimekiri võib olla vananenud; 

3) nimekiri ei hõlma psühhosotsiaalseid faktoreid [9, ptk 10-4], nagu näiteks üks tun-

tumaid on tööstress [66]. 

Asendite kontrollnimekirja täitmise aeg sõltub inimesest. Iseõppimise aeg uutele kasutaja-

tele on ligikaudu 20 minutit. Enam aega võib minna kasutajatel, kes pole tuttavad PDA 

tehnoloogiaga ja sellega, kuidas kasutada hüpikaknaid [9, ptk 10-4]. Hüpikaknad on oma-

ette ekraanil olevad aknad, mis avanevad automaatselt mõnel lingil klõpsamisel või veebi-

lehe külastamisel [67].  

 

4.2.3. Vajalikud seadmed 

Pihuarvuti versiooni pihuarvutite asendite kontrollnimekirjast saab tasuta alla laadida in-

terneti leheküljelt (Field Informatics Web site) [68]. Programmi rakendamiseks vajab kasu-

taja pihuarvutit koos 3.0 operatsioonisüsteemiga (OS - operating system) [9, ptk 10-3]. 

Joonisel 4.3. on toodud näide pihuarvuti hüpikaknast. 
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Joonis 4.3. Näide pihuarvuti hüpikaknast [68] 

Jooniselt võib näha, et antud hüpikaknasse lisatakse teostamise kuupäev, kellaaeg ning 

töötaja nimi. Töökoha ülevaateks on olemas koht, kuhu ülesse laadida töökoha pilt ning 

järjestiku asetsevad töökoha hindamiseks vajalikud küsimused. 

 

4.3. Töörühma treenimine 

4.3.1. Töörühma treenimise rakendamine 

Tänapäeval on väga oluline lisaks üksikisikule töö meekonna osana. Richard A. Guzzo and 

Marcus W. Dickson on tõestanud, et töörühmade treenimisest on huvitatud mitmete orga-

nisatsioonide väljundid nagu on lennuvägi, sõjavägi ja tööstus [9, ptk 44-1; 69].  

Eduardo Salase ja Janis A. Cannon-Bowersi uurimistööd on näidanud, et kahekümnel vii-

mase aastal on ühiskonnad investeerinud tehingusse uurimaks töörühmasid keerukates 

keskkondades [9, ptk 44-1; 70]. Näiteks töörühmade uurimine lennunduses tekkis seoses 

õnnetuste ja juhtumite uurimisega kaubanduslendudel ning sõjaväelendudel. NASA poolt 

on dokumenteeritud, et 60-80% õnnetustest lennunduses on juhtunud tänu inimeste vigade-

le. Üks lahendus sellele NASA poolt on treenida lennumeeskondi sidudes neid koos harju-

tavaks töörühmaks. Lennunduses on usaldus olnud esiplaanil töörühmade uuringutes algu-

sest peale. See on viinud eduni, näiteks lennumeeskondades või lennukikabiini juhtpuldi 

uurimises (CRM- crew or cockpit resource management). Juba aastakümneid on sõjandus 

huvitatud töörühmade uuringutest ja treenimisest. 1990-ndal töörühma töö ja treenimise 

osatähtsus tõusis esiplaanile sõjaväelistes uurimustes US-s ja välismaal.  
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Eduka töörühma treenimise aitavad luua vahendid, meetodi ja strateegiad [9, ptk 44-1]. 

Täpne aktsepteeritav definitsioon nimetatud töörühmale on: töörühm koosneb kahest või 

enamast inimesest, kes tegelevad arvuka informatsiooni uurimisega, kelle töö on saavutada 

ühised eesmärgid. Teised karakteristikud töörühmas, mis ei tegele informatsiooni uurimi-

sega, hõlmavad ülesandeid iseseisvuses, kooskõla liikmete hulgas, spetsialiseerunud liik-

mete reegleid ja vastutust ning intensiivset suhtlemist [9, ptk 44-1].  

 

4.3.2. Töörühma treenimise struktuur 

Peamine eesmärk töörühma treenimisel on välja arendada asjatundlikkust lubades efektiiv-

set sünkroniseerimist, koordinatsiooni ja suhtlust töörühma liikmete vahel. Töörühma tree-

nimine on kõige paremini organiseeritav ümber nelja töörühma treenimise elemendi (va-

hendid, strateegiad, kompetentsus ja meetodid). Töörühma treenimise struktuur on toodud 

joonisel 4.4. 

 

Joonisel toodud töörühma treenimise struktuur on koostatud Eduardo Salase ja Janis A. 

Cannon-Bowersi poolt [9, ptk 44-2; 70]. Antud struktuur hõlmad vahendeid, milleks on 

töörühma ülesannete analüüs, ülesannete simulatsioon ja harjutused, tagasiside ja printsii-

bid. Vahendid mõjutavad meetodeid, näidis strateegiaid, kompetentsust ja meetodeid ning 

need veel omakorda mõjutavad üksteist. Selle protsessi tulemusena saame nende mõju 

treenitavatele objektidele ning kujuneb töörühma treenimise struktuur. 
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Joonis 4.4. Töörühma treenimise struktuur [9, ptk 44-2] 

Vahendite kasutamine on vajalik efektiivse töörühma sekkumise loomiseks. Mõned niisu-

gused nagu ülesannete analüüsid aitavad määrata, mida on vaja treenida, teised on seotud 

treenimise rakendamisega kui osad veel tegelevad mõõtmistega, näiteks käitumise vaatle-

mise skaalad või töörühma vigade analüüsid. Need vahendid on eraldi kasutamiseks, kuid 

mõjutavad teineteist. Esimene samm töörühma treenimisel on piiritleda töörühma treenimi-

se nõudeid kasutades mitmekülgseid kasulikke vahendeid [9, ptk 44-2]. 

1980-ndate ja 1990-ndate uurimused rõhutasid aluseks olevat protsessi, mis loob töörüh-

made tööprotsessi. Need protsessid juhatavad teadmisteni, oskusteni ja suhtumiseni (KSA- 

knowledge, skill and attitudes) töörühmas, see tähendab töörühma kompetentsust [9, ptk 

44-2]. Töörühma kompetentsust saab jaotada kahte kategooriasse: töörühma töö kompe-

tentsus ja tükitöö kompetentsus [70]. Tükitöö kompetentsus põhineb teadmistel, oskustel ja 

suhtumisel, mida individuaal vajab enda osa teostamiseks töörühma ülesannetes (osku-

seid). Vaatamata sellele, tükitöö kompetentsus on nõutav ei ole eraldatult tükitöö kompe-

tentsus ja töörühmatöö kompetentsus piisavad, et luua efektiivseid töörühmasid. Põhiliselt 

Kompetentsus 

 

 Teadmised 

 Oskused 

 Suhtumine 

 

 

Treenitavad objektid 

Näidis strateegiad 

 

 Rist treenimine 

 Koordinatsiooni treenimine 

 Töörühma juhi treenimine 

 

Meetodid 

 

 Informatsiooni põhi-

sed 

 Demonstratsiooni 

põhised 

  video 

 Praktikal põhinevad 

  juhitav praktika 

  rollimängud 

 

Vahendid 

 

 Töörühma ülesannete 

analüüs 

 Ülesannete simulat-

sioon ja harjutused 

 Tagasiside 

 Printsiibid 



39 

 

töörühma kompetentsusega antakse üle meeskonnale seda, mida töörühma liikmed peaksid 

teadma, kuidas nad peaksid käituma ja mis suhtumist nad peaksid hoidma. Töörühma 

teadmiste kompetentsus hõlmab täpseid ülesannete mudeleid, meeskonna orientatsiooni ja 

jagatud ülesandeid. Töörühma oskuste kompetentsus koosneb otsuste tegemisest, suhtlemi-

sest ja kooskõlast. Töörühma suhtumise kompetentsus hõlmab töörühma orientatsiooni, 

sidusust, kollektiivi orientatsiooni, jagatud vaadeteid ja kahepoolset usaldust. Töörühma 

kompetentsus, teadmised, oskused ja suhtumine tagab aluse treenimise eesmärgile ning 

selle saavutamisele. Olulisel määral selleks, et töö oleks koostööl põhinev. Mõlemad, töö-

rühmatöö ja tükitöö, oskused peavad olema haaratavad meeskonna treenimisel [9, ptk 44-

3]. 

 

4.3.3. Töörühma treenimise meetodid 

Töörühma treenimiseks on olemas kolm meetodit:  

1) informatsioonil põhinevad; 

2) demonstratsioonil põhinevad (video); 

3) praktikal põhinevad [9, ptk 44-3]. 

Eduardo Salase ja Clint A. Bowersi töörühma treenimise põhiprintsiipide hulka kuuluvad 

need kolm meetodit. Informatsioonil põhinev meetod annab informatsiooni läbi kasutamise 

nagu näiteks loengud, slaidide esitused ja arvutipõhine instruktsioon. Informatsiooni-

põhine on meetod, mis annab edasi informatsiooni töörühma eesmärkidest, rühmakaaslaste 

rollidest, väljavaadetest, individuaalsetest vastutustest ja ülesannete iseseisvusest, koos 

selle põhilise eesmärgi olemusega edastada teadmisi [9, ptk 44-3].  

 

Demonstratsioonil põhinevad meetodid loovad võimaluse töörühma liikmetele tähele pan-

na käitumist või tegevust, mis on neile vastuvõetav. Selles meetodis on töörühma liige si-

tuatsiooni stsenaariumi passiivne jälgija. Demonstratsioonil põhineva meetodi olemus on 

arendada töörühma vaimset mudelit ja töörühma liikmete ootuseid [9, ptk 44-3].  

 

Praktikal põhinevad meetodid on meeskonna treenimisel vajalikud. Praktikas tuleks kasu-

tada efektiivselt märgusõnu, treenimist ning tagasisidet, et edendada arusaamist, korraldust 

ja õpitud objektide omastamist. Olgugi, et tihti tarvitatakse meetodit valesti, kuid praktiline 

meetod peab olema tehtud kindlalt kirjanduses väljaarendatud juhtnööride järgi. Mõningaid 
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meetodeid kasutatakse üldiselt praktikapõhisel juhendamisel hõlmates rollimänge, käitumi-

se mudelit, arvutipõhist simuleerimist ja juhtimise praktikat [9, ptk 44-3].  

 

Olemas on töörühma treenimise strateegiline kavad. Õpetuslik kombinatsioon töörühma 

jaoks on vahendite, meetodite ja asjatundlikkuse strateegiatest. Mõned strateegiatest töö-

rühma treenimiseks ja on toodud tabelis 4.3.  

Tabel 4.3. Strateegiad töörühma treenimiseks [9, ptk 44-4] 

Strateegiad Definitsioon Kasu 

1 2 3 

Risttreening 
(cross-training) 

Disainitud välja arendamaks üldist jagatud 

ootust töörühma funktsioneerimisest ja 

jagatud teadmiste struktuuri töörühma 
liikmete hulgas; töörühma liikmete vastu-

võetud kogemuste edasi andmiseks teistes-

se rollidesse. 

Tõestab kooskõlastust 

ja vähendab protsessi 

kahjumit. 

Sündmustel baseeruv lähe-

nemine treenimisele 

(EBAT - event-based ap-

proach to training) 

Õpetuslik strateegiline kavand liidetuna 

struktuuri treenimisele jaotatuna keskkon-
nas. Kindlustab juhtnööre ja samme tree-

nimise eesmärkideks, sündmuste rakenda-

miseks, meetmete täitmiseks, põlvkonna 

tekkimiseks, harjutuste läbiviimiseks ja 
kontrolliks, andmete kogumiseks ja tagasi-

sideks. 

Kui kasutatud asjako-

haselt, tagab tähendus-
rikka raamistiku koos 

võimalusega õppida 

sündmuseid stsenaa-
riumites. 

Enda parandamise treenimi-

ne  

(self-correction training)  

Õpetuslik strateegia, mis õpetab töörühma 

liikmeid hindama ja liigitama nende enda 
ja nende töörühma liikmete käitumisest 

tingitud tõhusust. 

Lubab töörühma liik-

metel kindlustada 

üleseehituslikku taga-
sisidet töörühmas ja 

puuduste kõrvalda-

mist. 

Stressitaluvuse treenimine 
(stress exposure training)  

Integreeritud mudel stressitaluvuse treeni-
misest on mõjutatud tunnetusliku käitumi-

se lähenemisest stressitaluvuse treenimise-

le, stressi sisendamise treening (SIT- stress 

inoculation training ); katseid suunata 
sihtmärgi strateegiaid ja stressi tekitajaid. 

Hoolitseb taiplikkuse 
ühendusest stressi 

tekitajate vahel, töö-

rühma liikmed tajuvad 

stressi, mis neil on ja 
stressi mõju sooritus-

tes. 

Töörühma kooskõlastamise  
treenimine  

(team coordination train-

ing) 

Rõhutab aluseks olevat protsessi tähtsust 
töörühma efektiivsuses; kasutab töörühma 

ressursside juhtimist (CMR - crew 

resource management) 

Tõestab töörühma 

kooskõla, järelvalvet 

ja käitumise tuge. 
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Tabel 4.3. järg 

1 
2 3 

Sündmuste käigul põhinev 
treenimine 

(scenario-based training) 

Sarnane EBATile, selle käigus kontrollide 

piires kutsutakse esile sündmuseid, toob 

välja käitumise eesmärgi kontekstis keeru-
kas keskkonnas. 

Moodustab struktuuri 

keerukates keskkon-
dades. 

Imiteerimise põhine treeni-
mine ja mängud 

(simulation-based training 

and games) 

Peamiselt kasutusel äris, hariduses ja sõja-

väes, korrastab kulusid, ustavust ja funkt-

sionaalsust; imiteerib tõelist töörühmade  
keskkonda ja situatsioone, mis võivad luua 

nõudmise tõelise töörühma rahulolule. 

Algatus parematele 

vaimsetele mudelitele 

töörühmade töös ja 
veel täpsem situat-

siooni hindamine. 

Töötades treenimine 
(on-the-job training) 

Sihtmärgina olevate töörühmade liikmete 

protseduuriti põhinevad kognitiivsed osku-
sed ja lubab töörühma liikmetel harjutada 

tõelisel töö tegevuspaigal; töörühma vas-

tastikune toime on vajalik praktiseerimaks 
tööd treeningu kestel; sellist tüüpi töö on 

samuti tüüpiliselt enesejuhitav. 

Treenimine on suuna-

tud samasse keskkon-
da, kus töörühm hak-

kab tööle. 

 

Tabelis 4.2 on kajastatud kokkuvõte mõnest laialdaselt kasutuses olevast töörühmade tree-

nimise strateegiast. Õpetlik meetod, vahendid ja rahulolu loovad sobiva töörühma treeni-

mise strateegia. Lisaks nõuetele teadmistest, oskustest ja suhtlemisest organisatsiooni fak-

torites aitavad nõuded määratleda, millist strateegiat võiks rakendada. Enamus olukordadel 

võivad strateegiad olla sobivad ja mõne neist kolmest meetodist (informatsioon, demonst-

ratsioon ja praktika põhine) võib rakendada [9, ptk 44-5].  

Töörühma treenimine peab olema teoreetilisel baasil ja tuleb jälgida, et oleks olemas ko-

handatud sobivad instrueerivad strateegiad. Tihti töörühma treenimise strateegiaid kombi-

neeritakse informatsioonil, demonstratsioonil ja praktikal põhinevate meetodite põhjaliku 

käsitluse juures. Mõned strateegiad on enam struktuurilised, kui teised. Näiteks EBAT 

(sündmustel põhinev lähenemine treenimiseks) vajab süstemaatilist identifitseerimist tree-

nimiste võimalustest, esile kutsudes juurdumust sel ajal, kui töörühm ise parandab stratee-

giat. Sellest tulenevalt toimub nähtus efektiivsus töörühmadele, kus töörühma liikmed vaa-

tavad üle juhtumeid, parandavad vigu ja koostavad plaani tulevikuks [9, ptk 44-5].  

4.3.4. Töörühma treenimise printsiibid 

Töörühma treenimise struktuuri kombineerimine ühes sellega, mida on õpitud üle kahe 

viimase aastakümne, on mõningad printsiibid üksikasjalikult väljatoodud. Töörühma tree-
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nimine peaks tooma esile töörühma oskuste arengu (näiteks juhtimine, võimekus, tasakaa-

lustatud käitumine). Treenimise protsessi tulemused on vajalikud töörühma töö analüüsiks. 

Töörühma treenimisel on oluline imiteerimine, mis lubaks töörühma liikmetel kogeda 

mõnda konkreetset sündmuste käiku. Imiteerimisel põhinev treenimine peaks olema samuti  

teooriatel põhinev. Treenimise osa peaks olema ka praktika, mis parandaks töörühma os-

kuseid. Töörühma treenimine on organisatsioon süsteemi sisemine osa, mis peab olema 

pidev [9, ptk 44-5]. 

Nüüd, kui teatakse, millest töörühma treenimine koosneb on tähtis selgitada, mis töörühma 

treenimine ei ole. Esiteks, töörühma treenimine ei ole ainult programm, see on rakendus. 

See nõuab mõningaid käike ja lahendusi ning peab kohanduma faktorite mitmekülgsusega 

(näiteks organisatsiooniga, töörühma liikmetega, individuaalsete iseloomudega, ülesannete 

iseloomudega). Pealegi treenimine areneb aegamisi soorituste käigus. Teiseks, töörühma 

treenimine ei ole koht, see tähendab töörühma liikmed ei lähe treeningule. Kolmandaks, 

töörühma treenimine ei ole imiteerimine. Imiteerimine võib olla vahendite kasutamine 

treeningul, kuid imiteerimine üksi ei saa efektiivselt treenida töörühma. Viimaks, töörühma 

treenimine ei ole sama, mis töörühma loomine, kuid töörühma saab luua kasutades töö-

rühma treenimist [9, ptk 44-5]. 

 

4.3.5. Töörühma treenimise usaldusväärsus 

Töörühma treenimine loob võimalused harjutamiseks ja annab tagasisidet, mis puudutab 

töörühma töö kompetentsust. See kindlustab strateegiate asetuse valimise ja parandab töö-

rühma tööd ning protsesse. Töörühma treenimise puudus on see, et puudub lihtne struktuur 

selle teostamiseks. Samuti reaalsed efektid treeningul sõltuvad individuaalsetest erinevus-

test. Töörühma treenimine koosneb mitmetest protsessidest, mis on mittejälgitavad ja väga 

palju on määramata jälgitavat käitumist või õpetatavaid oskuseid. Pole võimalik leida 

konkreetset lõpplahendust uurimustele ja praktikale [9, ptk 44-5]. 

Paljud uurimused hindamaks töörühma treenimise strateegiaid on pakkunud head tulemust 

ning toetavad paikapidavust töörühma treenimisel. Näiteks uurimused leidsid, et on tõesta-

tud töörühma esituse tõusu 12-25% peale risti treenimist sekkumist [9]. Charles E. Volpe, 

Janis A. Cannon-Bowers, Eduardo Salas ja Michael Spector kasutasid nelja treeningu tin-

gimust lennusimulaatoris ja leidsid, et risttreening oli efektiivne ülesande kooskõlastuses, 



43 

 

suhtlemises ja esitluses [71]. E. E. Entin ja D. Serfaty kasutasid mereväe ohvitsere koha-

nemise treeningu eksperimendis. Mereväeohvitserid olid treenituna head koordinatsioonis 

ja valitud strateegiates. Uurijad leidsid, et kohanemise treenimine praktikaliselt kasulik 

[72]. Mõned uuringud arendasid ja hindasid juhtkabiini ressursside juhtimist (CRM) len-

nuväe ühiskonnas. CRM oli leidnud, et on kasulik kindlaks teha enne vajalik kompetentsus  

organisatsiooni treenimiseks ja siis rakendama instruktsioonide printsiipe [73]. Treenimise 

aja varieeruvus sõltub strateegiatest ja kasutatud meetoditest [9, ptk 44-6].  

 

4.4. Vaatlus 

4.4.1. Vaatlusaluse vaatlemine 

Vaatlusel on oluline määratleda, mida vaadelda ja kui tihti vaadelda. Christopher Baber ja 

Neville A. Stanton on arutlenud vaatluse potentsiaali üle, kui tehnika kasulikkust evolut-

sioonis ja tänu sellele on nad taganud kasulikud juhtnöörid vaatluse juhtimise uurimustes, 

koos uurimuste meetoditega [9, ptk 28-1; 74].   

Kui vaatlused on juhitavad protsessi osadena siis saab tähtsaks vaatluste kogumine, mida 

võib seletada ja esitada teistele töörühmade liikmetele. Kui vaatlused on juhitud tunneta-

ma, mis on toimumas, peaks arutama, kuidas suhelda selle tunnetusega. Vaatluse lihtsus-

tamiseks võib kasutada ka lindistust. Lindistamisel võib soovitustena salvestada mõne 

kommentaari, mis on tehtud tegevusega seotud isiku poolt. See kommentaar võib koosneda 

kirjeldusest, mida nad teevad, kirjeldus nende plaanidest ja kavatsustest, õigustus, mida 

nad olid teinud ja nõnda edasi kõik, mis kuuluvad sõnalise protokolli või võib koosneda 

diskusioonidest toote teiste kasutajatega [9, ptk 28-2].  

Pikaajalisem probleem võib tekkida vaatlemisel teadmisest, mida vaadelda ja kui tihti vaa-

delda. Teostades vaatlust kasutatavas laboris siis saab kindel olla selles, et see on küllalda-

selt samalaadne valdkonnaga, millises objekti kasutatakse. Näiteks, ühes uurimuses leiti, et 

ajaline sooritus töökeskkonna analoogses laboris oli järjekindlalt kiirem, kui kontoris ja 

tajutavad töökoormuse tasemed samades ülesannetes olid arvestatud kõrgemaks kasutata-

vas laboratooriumis, kui kontoris. Need erinevused olid vajalikud asjaosaliste ettekujutuse 

kasutamise hindamiseks ja ülesande eksisteerimisest selle normaalses töökeskkonnas. Hili-

sem ilming viis probleemideni töö tempos, planeerides ülesandeid töö rutiini kontekstis ja 

tunnetuses, et sind jälgitakse [9, ptk 28-2].  
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Vaatluse all olles võib toimuda vaatlusaluste käitumise häiringuid. Vaatleja kohalolek võib 

jätta inimestele kohustuse käituda täiendavalt nende normaalsele tegevusele. Näiteks, vaat-

lemine võib algatada inimestes teadmiste näitamise, kuidas peaks toodet kasutama, mitte 

pigem, kuidas nad tegelikult kasutavad seda. Üks võimalus võib selle ärahoidmiseks olla, 

näiteks katsuda jälgida käitumist varjatult, see tähendab kasutada varjatud kaameraid, kuid 

see tõstab esile etnilise probleemi vaatluse juhtimises [9, ptk 28-3].  

 

4.4.2. Vaatluse olemus 

Vaatlus tundub võib-olla esimesest pilgust kõige selgem suund kogumaks andmeid vaat-

lusaluste sooritustest. Vaatluse meetod vajab kedagi vaatlema, kuidas kasutajad täidavad 

ülesandeid. Vaatluse meetod algab stsenaariumiga, et vaatleja võiks esitleda ennast osale-

jana koos seadmetega ja ülesannetega osalejana vaatluses. Vaatleja võib siis istuda ja re-

gistreerida aspekte inimene-masin koostoimest. Vaatlusel mõõdetakse tavaliselt soorituse 

aega ja ükskõik milliste vigade esinemist. Seda informatsiooni on võimalik tervikuks 

ühendada visandina tootmise protsessis järgmise generatsiooni seadmete jaoks. Kindlasti 

tuleks enne vaatlust koostada protsessi kavand, lihtsamalt öeldes koostada näiteks tabelid. 

Tabelite väljade täitmine on kiirem ja lihtsam, kui kirjutamine samal ajal, kui asjaosaline 

sooritab ülesandeid. Videopõhine vaatlus võib olla vajalik töövahend koos arvutipõhise 

analüüsiga, selle abil saab kohandada andmete kogumist ja kiirendada analüüsi aega [9, ptk 

28-3].  

Üks peamine mure vaatlemisel on pealetükkivus vaatlemise meetodis. Teada on, et inimes-

te käitumine võib muuta vaatluse tulemust. Inimeste vaatlemine mõjutab seda, mida nad 

teevad. Vaatluse all olevad inimesed saavad mõjutada vaatluse tulemusi. Vaatluse komp-

romissi võib saavutada usaldatavusega ja paikapidavusega jälgimises. Ületades need po-

tentsiaalseid probleemid vajatakse hoolikat ettevalmistust ja juhtimist vaatluse läbiviimisel. 

Vaatlus koosneb järgmistest protsessidest: 

1. Tuvastada, milliseid tegevusi on vaja vaadelda. 

2. Selgelt piiritleda vaadeldavat iseloomustavad tunnused (näiteks eksperdid või alga-

jad, naised või mehed, vanemad ja nooremad inimesed jne). 

3. Otsustada, mis esitluse aspektid on soovitatud. Kas sa oled huvitatud mõtlemisest 

(mis võib olla väljatooduna läbi sõnaliste protokollide), vigadest (mida saab ülesse 
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kirjutada), sooritamise kiirusest (mida saab ajastada) või käitumisest (mida saab 

lindistada jälgimise lehele). 

4. Otsustada, kuidas andmete usaldusväärsust kontrollida, on kaks võimalust kontrol-

limaks usaldusväärsust, ükskõik kumb omab kahte jälgijat ja kõrvutatud salvestusi 

või videosalvestusi tegevustest ja käitumise usaldusväärsuse analüüs, näiteks video-

lindistus kõrvutades juhitud vaatlusega [9, ptk 28-3]. 

 

Vaatluse õpingute läbiviimine on väärt ajaraiskamist, kuna vaatluse tulemustest saavad 

kasu kõik. Mõned vaatluse vormid võivad olla juhitavad, näiteks inimeste äraolekul isegi 

kasutades nähtuseid. Näiteks, saab määrata liikluse hulka avalikus kohas vaiba kulumise 

järgi. Samuti saab vaadelda masina kasutamise funktsiooninuppude vastupidamist kulumi-

sele. Näiteks joogiautomaadil on käsitsikirjutatud sildid kinnitatud kohvi ja kuuma šoko-

laadi nuppudel, kuid lähedal rikkumatu trükitud silt tee jaoks sellepärast, et tee oli kohutav. 

See tähendabki kasutuse hulga määramist sildilt vigastustuse, kulumise ja rebendite järgi. 

Need kõik vaatlused edastavad sõnumeid olukorra järeldustele, millist toodet töödelda, see 

tähendab asjad on täiendatud vaatlustulemuse poolt. Vaatluse andmeid võib olla keeruline 

esitada ilma kasutaja tegevust näitamata. Vaatlusel keskendutakse tavaliselt inimese käi-

tumise vaatlusele meelsamini, kui toote olukorra vaatlusele. Viimaks teine peamine prob-

leem vaatlusel on see, et mitte keegi ei saa järeldada vaatluse põhjuseid. Vaatluse tulemu-

sed peaksid olema sellised nagu vaatlemisel olid ilma parandusteta [9, ptk 28-3].  

 

Vaatlus on andmeteohke, kuna see võimaldab hinnata inimeste ülesannete sooritust. Näi-

teks, küsides küsimusi asjaosalistelt võib saada kõige rohkem informatsiooni. Ülesannete 

soorituse lindistus on kasulik, kuna see võimaldab võimalust uuesti vaadata sooritust, see 

võimalus lubab enam kui ühte vormi analüüsi ja seda saab monteerida esitlusteks. Analüüsi 

juhtimise eesmärk on koguda andmeid. Vaatluse eeliseks võib pidada seda, et vaatlus an-

nab objektiivset informatsiooni ning seda saab võrrelda ja kinnitada. Vaatluse puhul on ka 

see hea, et saab kasutada individuaalsete erinevuste tuvastamist ülesannete sooritamisel 

ning vaatlus annab ettekujutuse inimene-masin koostoimest. Vaatluse puuduseks on väga 

intensiivsed andmed analüüside kestel, toime vaadeldava töörühma üle ja vaatlus ei näita 

ühtegi tunnetuslikku informatsiooni [9, ptk 28-3].  
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4.4.3. Vaatlusaluse vaatlemise näited 

Lindistamispõhise vaatluse vorm on sageduse arvestamine spetsiifilise sündmusena, see 

tähendab toote seisud või inimeste tegevus muutub. Tabel 4.4 näitab lihtsat liigutuste sage-

duse lugemist, mis põhineb uuringutel, kasutades elektroonilist raamatut [9, ptk 28-4].  

Tabel 4.4. Sageduse loendus elektroonilise raamatu näitel 

Tegevus Loendus 

Keerama sisu lehekülge  I I I 

Keerama nimestikku I 

Järgmist lehte keerama  I I I I  I I I I I 

Lehte tagasi keerama I I 

 

Vaadeldav elektrooniline raamat oli näidis, mis nõudis vaadeldavalt füüsilise tegevuse soo-

ritamist nagu on lehe keeramine, mis vastab vaadeldava käsklustele. Käsklused olid välja-

antavad nuppude kaudu. Õpingute eesmärk oli hinnata hõlpsust, millega koos kasutaja 

võiks arvata nuppude funktsioone, mille illustratsioon ongi tabelis 4.4 [9, ptk 28-4]. 

Andmete esitamiseks ja lugemiseks on vajalik arutada suhteid toimingute ja seisukordade 

vahel, näiteks öelda, milliseid nuppe oli vajutatud antud olukorras. Selleks on soovitatav 

teine sageduse lugemine. Mida need andmed ei ütle meile on kiirus, missuguse kiiruse juu-

res võib toodet kasutada. Tabel 4.5 näitab kogutuid andmeid piletite müügiautomaatide 

vaatlemisest aja jooksul [9, ptk 28-4].  

Tabel 4.5. Piletite müügiautomaatide vaatlemine 

Vahetusraha antud Täpne raha 

Objekt Aeg Tulemus Objekt Aeg Tulemus 

1 16 S 8 35 A (katkestasid) 

2 23 S 9 56 S (edukad) 

3 48 A 10 21 
R (edukad koos 

kordamisega) 
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Tabelist on näha, et tegevused on mõlemad ajastatud ja liigitatud. Liigituse eesmärgiks oli 

tegevus lihtsustamaks salvestamist ja informatsiooni hulka selles juhtumis, kui edukad olid 

masina kasutajad (S-edukad, R-edukad koos kordamisega, A-katkestasid) [9, ptk 24-4].  

 

Teises näites vaatlemine sisaldas tehtuid sooritusi kassettraadioga. Selleks uurimuseks 

ülesannete nimekiri oli kokkupandud sisaldades järgmisi ülesandeid:  

1. Lülita sisse. 

2. Reguleeri häält. 

3. Reguleeri bassi. 

4. Reguleeri kõrgemaid toone. 

5. Reguleeri balanssi. 

6. Vali uus raadiojaam. 

7. Vali uus jaam kasutades automaatset kasutamise funktsiooni ja salvesta see. 

8. Vali uus jaam kasutades manuaalset otsingut ja salvesta see. 

9. Sisesta kassett. 

10. Leia järgmine laul kasseti teiselt poolelt. 

11. Eemalda kassett. 

12. Lülita välja. 

Igale ülesandele kulunud aeg ja andmed olid kogutud kahes juhtumis (kutsutakse T1 ja T2-

ks tabelis 4.6) kahele asjaosalisele. Üks asjaosaline oli ekspert, kes kasutas seadmeid ja 

teine asjaosaline oli algaja. Kogu vigade number ja keskmine soorituse vastavuse aeg mõ-

lemate asjaosaliste puhul on näidatud tabelis 4.6 [9, ptk 28-5]. 

 

Tabel 4.6. Vaatlemise õpingud algajal ja eksperdil 

Ülesanne Vaadeldud vead 

Vigade 

sagedus 

T1 

Vigade 

sagedus 

T2 

Keskmine 

aeg 

T1, sek 

Keskmine 

aeg 

T2,sek 

1 2 3 4 5 6 

Lülita sisse 
Nupuvajutuse ase-
mel nuppu pöörama 

- 1 5,37 5,27 

Reguleeri häält  - - 4.66 4,67 

Reguleeri bassi  - - 10,03 6,77 

Reguleeri kõrge-
maid toone 

 - - 9,64 4,39 
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Tabel 4.6. järg 

1 2 3 4 5 6 

Reguleeri balans-

si 

Reguleerima jaama 
vaibunud balansi 

asemel 

1 1 5,26 4,94 

Vali uus raadio-

jaam 
 - - 6,5 4,38 

Vali uus jaam 

kasutades auto-

maatset kasuta-
mise funktsiooni 

ja salvesta see. 

 

Vajutama skanee-

rimist otsimise 

asemel 

1 - 18,19 8,92 

Salvestamine eba-
õnnetus 

1 -   

Vali uus jaam 

kasutades ma-

nuaalset otsingut 
ja salvesta see. 

 

Salvestamine eba-

õnnestus 
1 1 22,5 9,8 

Sisesta kassett. 
 - - 3,21 4,63 

Leia järgmine 
laul kasseti teiselt 

poolelt. 

Ei vajutanud lüka-

tes  tühistamise 

nuppu piisavalt 

tugevalt 

- - 28,09 16,25 

Eemalda kassett. 
 - - 4,4 2,96 

Lülita välja.  - - 3,17 2,9 

 

Tabeli järgi saab määrata vaatlusel tehtud vigu, vigade sagedust ja keskmist aega. Tabelist 

on näha, et antud vaatlusel käsitletakse vaatlusaluse vigadena näiteks nupu vajutamise 

asemel nupu pööramist või salvestamise ebaõnnestumist.  

 

Viimases näites, tööruumide aktiivsuse number vaatluse perioodi jooksul on jagunenud 

tootmaks aktiivsuse määra vaatluse kestel (see tähendab keskmist aktiivsust minuti kohta). 

Aktiivsuse määr on leitav valemiga 4.3  

t

T
Am  ,                                                                (4.3)     

kus      Am – aktiivsuse määr (tk/min) ; 

 T – tööülesannete arv (tk); 

t – jälgimise aeg (min).                                                                        

Aktiivsuse määr on tööaja ja töötaja tööülesannete suhe. Arvutuse tulemusena saame ak-

tiivsuse ühes minutis [9, ptk 28-6]. Selle analüüsi eesmärk oli hinnata töökoormat mõnin-

gatel tööruumides olevatel inseneridel.  
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Tabel 4.7. Sageduse kiirus kontrollruumide tegevustes 

Jälgimise periood Jälgimise minutid 
Tegevusalade 

number 
Aktiivsuse määr 

Päev 1: 07:00-10:00 180 127 0,70 

Päev 2: 07:00-10:00 180 282 1,57 

Päev 3: 07:00-10:00 180 159 0,88 

Päev 4: 07:00-10:00 180 294 1,63 

Päev 5: 07:00-10:00 180 315 1,75 

Kokku 900 1177 1,31 

Tabelis on toodud ära vaatlusaluse jälgimise minutid, tegevusalade number ja aktiivsuse 

määr. Tabelist võib näha, et muutused tegevusalade numbrites päevadel 1 ja 3, võrreldes 

päevade 2,4 ja 5 on tänu ebaõnnestumisele ja riketele kiirematel päevadel. Ebaõnnestumi-

sed ja rikked esinevad siis, kui inseneril on poole rohkem tööd. Peamine arv tegevuse tüü-

pe on gruppidesse jaotatud kolmes ajaperioodis, mis on näidatud tabelis 4.8 [9]. 

Tabel 4.8. Tööruumide tegevuste tüübid 

Tegevuse tüüp 07:00-08:00 08:00-09:00 09:00-10:00 

Telefoni kõned 7,6 (5,9) 8,0 (3,0) 7,0 (2,6) 

Käsitsijuhtimine 48,2 (27,7) 58,0 (30,2) 33,8 (11,8) 

Muu 32,8 (27,0) 25,8 (10,7) 14,2 (3,5) 

Tabelis on toodud vaatlusaluse tegevuse tüübid, mida vaadeldakse. Toodud on vaatluse 

kestvus ning kestvuse ja vigade sageduse järgi on arvutatud keskmine vigade sagedus ning 

aktiivsuse määr (sulgudes). 

Koosvõtteks, need analüüsid esindavad pilti insenerist, kes on haaratud tegevustega iga 

minut või enamgi. Kui insener ei soorita neid tegevusi, siis ta jälgib automaatset süsteemi, 

kontrollib paberitööd ja suhtleb kolleegidega [9, ptk 28-6]. Neville A. Stantoni ja Mark S. 

Youngi uuringute aruanne soovitab rakendada vaatluse tehnikaid, kuna tehnikad teevad 

vaatlemise kergemaks. Näiteks, nende vaatluse meetod kassettraadioga treenimine võtab 

aega ainult 45 minutit. Ligikaudu 30-40 minutit võtab aega reageerimisaja andmete kogu-
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mine ja tabelite täitmine andmetega asjaosalise poolt. Rohkem aega võtab andmete analüüs 

ja tõlgendamise leidmine [9, ptk 28-7; 56].  

 

5. LABORATOORSED TÖÖD 

5.1. Vaatlusaluse vaatlemine  

Esitatud metoodika omandamiseks on ette nähtud nende teadmiste kordamine ja kinnista-

mine praktiliselt laboratoorse töö käigus. Laboratoorne töö hõlmab töö eesmärki, kasutata-

vaid vahendeid, töö ülesandeid, tööohutust, teoreetilist ja praktilist osa, töö tegemist, tule-

muste vormistamist, järelduste tegemist ja kordamisküsimustele vastamist.  

 

Antud töös on esimene laboratoorne töö „Vaatlusaluse vaatlemine“, kus käsitletakse vaat-

lusaluste vaatlust, kompetentsust ning suhet masinatega, et vältida ebakompetentsust. La-

boratoorne töö põhineb käitumis- tunnetuslikul meetodil vaatlus. Laboratoorse töö tegemi-

sel on keskseks uurimisobjektiks inimene (vaatlusalune), et uurida metoodika abil vaatlus-

aluse kompetentsust ülesannete sooritamisel, inimene-masin koostoimet ning määrata vaat-

lusaluse õppimisaeg ja aktiivsuse määr.  

 

Vaatlusaluse vaatlemisega seotud praktiliste ülesannete lahendamiseks on oluline tundma 

õppida metoodika teoreetilist osa. Teoreetilises osas on vaatlusaluse vaatlemisega seotud 

põhimõisteid, mis on esitatud laboratoorse töö juhendis konkreetse laboratoorse töö tege-

miseks nende valik. Antud laboratoorse töö tegemiseks on vaja kasutada järgmist seadet: 

CD- raadio ja mõõturit stopper. 

 

Laboratoorse töö juhend on koostatud ja esitatud lisas A.  

 

5.2. Tuulekülma indeksi määramine 

Esitatud metoodika omandamiseks on ette nähtud nende teadmiste kordamine ja kinnista-

mine praktiliselt laboratoorse töö käigus. Laboratoorne töö hõlmab töö eesmärki, kasutata-

vaid vahendeid, töö ülesandeid, tööohutust, teoreetilist ja praktilist osa, töö tegemist, tule-

muste vormistamist, järelduste tegemist ja kordamisküsimustele vastamist.  
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Antud magistritöös on teine laboratoorne töö „Tuulekülma indeksi määramine“, kus käsit-

letakse tuulekülma indeksi määramist ja selle mõju. Laboratoorne töö põhineb keskkonna 

meetodil, külmast põhjustatud terviseriskid ja tuulekülma indeks.  

 

Laboratoorse töö tegemisel on keskseks uurimisobjektiks tuulekülm ja selle indeksid, et 

määrata tuulekülma indeks arvutuslikul ja tabelipõhisel meetodil, saadud tulemusi võrrelda 

omavahel ning vastavalt sellele määrata tervisekahjustuse tekkimise aeg.  Tuulekülma in-

deksiga seotud praktiliste ülesannete lahendamiseks on oluline tundma õppida metoodika 

teoreetilist osa. Teoreetilises osas on tuulekülma indeksiga seotud põhimõisteid, mis on 

esitatud laboratoorse töö juhendis konkreetse laboratoorse töö tegemiseks nende valik. 

Antud laboratoorse töö tegemiseks on vaja kasutada järgmisi seadmeid ja mõõtureid: 

anemomeeter ja termomeeter.  

 

Laboratoorse töö juhend on koostatud ja esitatud lisas B.  
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KOKKUVÕTE 

Magistritöö eesmärgiks oli töötada välja uuendatud eesti keelset õppe-metoodilist materja-

li, mida saab kasutada, näiteks Eesti Maaülikooli ergonoomika eriala ainete õppekavas ja 

ka teistes ülikoolides. Uurimistööst võib teha järgmisi järeldusi: 

1. Ergonoomikat käsitletakse laialdastes valdkondades, millest tulenevalt on ergo-

noomika metodoloogiline käsitlus vajalik, et süstematiseerida ergonoomika-alast 

käsitlust.  

2. Töö metoodika põhineb Neville Stantoni, Alan Hedge, Karel Brookhuisi, Eduardo 

Salase ja Hal Hendricku raamatul „Handbook of Human Factors and Ergonomics 

Methods“.  

3. Antud töös leiavad põhjalikumalt käsitlemist neli metoodikat: töörühma, keskkon-

na, käitumis-tunnetuslik ja füüsiline, mille põhjal on koostatud õppe-metoodiline 

materjal. 

4. Tuulekülma indeksil (keskkonna) põhinev meetod aitab hinnata tuulest tingitud 

külma (tuulekülma) mõju inimese tervisele ning külmakahjustuste teket.  

5. Vaatlusel (käitumistunnetuslik) põhinev meetod aitab jälgida töötajat (vaatlusalust) 

tööl, vaadeldes töötaja kompetentsust ja tööaega. 

6. Meetod asendi kontrollnimekiri kasutades pihuarvuti tehnoloogiat (füüsiline) aitab 

hinnata arvutiga töötavate inimeste tööasendit programmi abil, mis ise analüüsib tu-

lemusi. 

7. Töörühm treenimise (töörühma) meetod annab ülevaate töörühmade treenimise põ-

himõtetest ja meetoditest. 

8. Meetodite põhjal on koostatud kaks laboratoorset tööd: „Vaatlusaluse vaatlemine“ 

ja „Tuulekülma indeksi määramine“. 

9. Laboratoorse töö „Vaatlusaluse vaatlemine“ eesmärgiks on hinnata vaatlusaluste 

kompetentsust ülesannete sooritamisel, inimene-masin koostoimet ning määrata 

vaatlusaluse õppimisaeg ja aktiivsuse määr. 

10. Laboratoorse töö „Tuulekülma indeksi määramine“ eesmärgiks on määrata tuule-

külma indeks arvutuslikul ja tabelipõhisel meetodil, saadud tulemusi võrrelda oma-

vahel ning vastavalt sellele määrata tervisekahjustuse tekkimise aeg. 

11. Seoses ergonoomika  laiaulatuslikkusega on soovitav antud suunas õppemetoodilise 

materjali koostamist jätkata. 
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Lisa A. Laboratoorne töö  „Vaatlusaluse vaatlemine” 

 

                                                   LABORATOORNE TÖÖ 1 

VAATLUSALUSE VAATLEMINE 

Töö eesmärk: hinnata vaatlusaluste kompetentsust ülesannete sooritamisel, inimene- teh-

nika koostoimet, määrata vaatlusaluse õppimisaeg ja aktiivsuse määr. 

Kasutatavad vahendid: CD-raadio ja stopper 

Tööülesanded 

1. Tutvuda laboratoorse töö metoodika ning juhendiga. 

2. Tutvuda CD-raadio ja stopperi kasutusjuhendiga. 

3. Sooritada vastavalt juhendile mõõtmised. 

4. Saadud tulemused vormistada protokollina. 

5. Töö kokkuvõtete ja järelduste tegemine ning kordamisküsimustele vastamine. 

Tööohutus 

1. Laboratoorsele tööle tulles peab katsealune olema eelnevalt tutvunud töö teoreetilise ja 

praktilise osaga. 

2. Laboratoorset tööd võivad teha ainult inimesed, kes on ohutustehnikas instrueeritud ja 

kinnitanud seda allkirjaga vastavas päevikus. 

3. Tööle asudes tuleks tutvuda stopperi kasutusjuhendiga.  

4. Seadmete ja mõõteriistade teisaldamisel olla ettevaatlik ja tähelepanelik, et vältida 

traumasid ja mõõteriistade ning seadmete vigastamist. 

5. Enne töö alustamist tuleb õppejõult saada luba iseseisvaks tööks. 

Töö üldosa 

Inimeste vaatlus saab alati toimida koos seadmetega. Vaatlemisel kogutakse andmeid üles-

annete sooritamise vigadest ning soorituse ajast. Vaatluse tehnikaid on mitmeid, mis jagu-

nevad kolme kategooriasse: otsene, kaudne ja asjaosaline vaatlus. Probleem võib aga tek-

kida sellest, mida vaadelda ja kui tihti vaadelda. Tihti on jäetud vaatlejad probleemide ette, 

kuidas vaatlust kasutada. Kedagi vaadeldes võib tema käitumises toimuda häiringuid, kuna 
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vaatleja kohalolek võib tekitada inimesele kohutuse tegutseda täiendavalt normaalsel tege-

vusel. Näiteks, vaatlemine võib algatada inimestes teadmiste näitamise, kuidas peaks too-

det kasutama, mitte pigem, kuidas nad tegelikult kasutavad seda. Teine võimalus üks võib 

katsuda jälgida käitumist varjatult, see tähendab kasutada varjatud kaameraid. Kui vaatlus 

sõltub uuringu tegemisest mõnele sajale inimesele võib olla keeruline omada kõikide ini-

meste nõusolekut. Viimast tüüpi vaatlus võib olla kasulik asjaosalise jälgimisel. Sellel lä-

henemisel vaatleja tegelikult sooritab ülesannet [1, ptk 28-1].  

 

Vaatluse all olevad inimesed saavad mõjutada vaatluse tulemusi, nad võivad sooritada mit-

tetäielikus ulatuses ülesandeid ja suunda, millises andmed on salvestatud. Ületades need 

potentsiaalseid probleemid vajatakse hoolikat ettevalmistust ja juhtimist vaatluse õpingu-

tel. Vaatlus koosneb järgmistest protsessidest: 

1. Tuvastada, milliseid tegevusi on vaja vaadelda. 

2. Selgelt piiritleda vaadeldavat iseloomustavad tunnused (näiteks eksperdid või alga-

jad, naised või mehed, vanemad ja nooremad inimesed jne). 

3. Otsustada, mis esitluse aspektid on soovitatud. Kas sa oled huvitatud mõtlemisest 

(mis võib olla väljatooduna läbi sõnaliste protokollide), vigadest (mida saab ülesse 

kirjutada), sooritamise kiirusest (mida saab ajastada) või käitumisest (mida saab 

lindistada jälgimise lehele). 

4. Otsustada, kuidas andmete usaldusväärsust kontrollida on kaks võimalust, ükskõik 

kumb omab kahte jälgijat ja kõrvutatud salvestusi või videosalvestusi tegevustest ja 

käitumise usaldusväärsuse analüüsist, näiteks videolindistus kõrvutades juhitud 

vaatlusega [1, ptk 28-3]. 

Vaatlemisega saab arvutada aktiivsuse määra valem 1.1.  

 
t

T
Am  ,                                                                                                                (1.1)     

kus      Am – aktiivsuse määr (tk/min); 

 T – tööülesannete arv (tk); 

t – jälgimise aeg (min).                                                                        

Aktiivsuse määr on tööaja ja töötaja tööülesannete suhe. Arvutuse tulemusena saame ak-

tiivsuse ühes minutis [1, ptk 28-6].   

Töö teoreetiline osa 
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Põhimõisted ja määratlused 

Vaatleja  (observer) – inimene, kes kogub ja töötleb infot [1, ptk 28-2]. 

Vaadeldav ehk vaatlusalune (observable) – inimene, kelle tegevust vaatleja jälgib ja re-

gistreerib [1, ptk 28-2]. 

Vaatlus  (observation) – mingi tööprotsessi jälgimine, vaatleja poolt [1, ptk 28-2]. 

Otsene vaatlus (direct observation) – vaatleja viibib vaatluskohal ja registreerib oma sil-

madega vaatlust [3, lk 9]. 

Kaudne vaatlus (indirect observation) – minevikus toimunud sündmuste vaatlemine vaat-

leja poolt [1, ptk 28-1]. 

Asjaosaline vaatlus (participant observation) – vaatleja on seotud vaatlusega või on vaat-

luses osaleja [5]. 

Töö tegemine 

Laboratoorse töö tegemiseks on üliõpilastel vaja tutvuda laboratoorse töö juhendiga ning 

metoodikaga, millel laboratoorne töö põhineb. Laboratoorse töö läbiviimiseks on vaja 3 

üliõpilast: vaatleja, vaatlusalune T1 ja vaatlusalune T2. Laboratoorse töö käigus peab vaat-

lusalune kasutama CD-raadiot vaatluse all olles. Esimesel katsel ei tohi vaatlusalune näha 

CD-raadio kasutusjuhendit. Vaatlusalused lahendavad vaatleja käskluste järgi järgmised 

ülesanded CD-raadioga: 

1. Lülita sisse. 

2. Reguleeri häält. 

3. Reguleeri bassi. 

4. Reguleeri kõrgemaid toone. 

5. Reguleeri balanssi. 

6. Vali uus jaam kasutades automaatset otsingufunktsiooni ja salvesta see. 

7. Vali uus jaam kasutades manuaalset otsingut ja salvesta see. 

8. Sisesta CD. 

9. Leia järgmine laul CD-lt. 

10. Eemalda CD. 

11. Lülita välja. 

Teises katses vaatlusalused tutvuvad enne CD-raadio kasutamist kasutusjuhendiga. Peale 

kasutusjuhendiga tutvumist peavad vaatlusalused samuti sooritama eelpool toodud ülesan-
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ded. Laboratoorses töös on vaatleja ülesandeks jälgida vaatlusaluste vigasid, vigade sage-

dust ja soorituse aega. Näiteks vaadeldud viga on see, kui vaatlusalune nupu vajutamise all 

keerab hoopis seda või raadiojaam salvestamine ebaõnnestus. 

Tulemuste vormistamine ja kokkuvõtte tegemine 

Igast katsest tuleb määrata vaadeldud vead, vigade sagedus ja keskmine aeg ning kanda 

saadud tulemused tabelisse 1.1. Tulemuste põhjal tuleb arvutada keskmine vigade sagedus 

ja keskmine ülesannete sooritamise aja aritmeetiline keskmine väärtus. Samuti tuleb leida 

vaatlusaluste aktiivsus ühes minutis. Aritmeetilised keskmised väärtused tuleb arvutada 

valemiga 1.1 [6]. 

 



n

i

ix
n

x
1

1
,                                                                                              (1.1)           

kus     x – väärtuste aritmeetiline keskmine; 

 n – tulemuste arv; 

 xi – parameetri i – es väärtus. 

Tabel 1.1. Laboratoorse töö tulemused 

Ülesanne 

Vaadel-

dud vead, 

tk 

Vigade 

sagedus 

T1 

Vigade 

sagedus 

T2 

Keskmine 

aeg T1, sek 

Keskmine 

aeg T2, 

sek 

Aktiiv-

sus 

Lülita sisse       

Reguleeri häält       

Reguleeri bassi       

Reguleeri kõrgemaid 

toone 
     

 

Reguleeri bilanssi       

Vali uus raadio-jaam       

Vali uus jaam kasuta-

des automaatset kasu-
tamise funktsiooni ja 

salvesta see. 

     

 

Vali uus jaam kasuta-

des manuaalset otsin-

gut ja salvesta see. 

     

 

Sisesta CD       

Leia järgmine laul 

CD-lt 
     

 

Eemalda CD       

Lülita makk välja       

Aritmeetiline  

keskmine 
     

 



Peale mõõtmistulemuste fikseerimist tabelisse 1.1 tuleb vastata järgnevatele kordamis- 

küsimustele ning teha mõõtmistulemuste põhjal kokkuvõte, mis sisaldab mõõtmis-

tulemusi, järeldusi ja soovitusi. 

Küsimused 

1. Mis on vaatlus? 

2. Kes on vaatleja ja vaatlusalune? 

3. Mida saab vaatlusega kindlaks määrata? 

4. Milliseid soovitusi võiks antud tulemuste põhjal vaatlusalusele anda? 

5. Millest on tingitud vaatluse tulemuste erinevused? 

6. Mis kasu tooks töötajate vaatlemine suurtele ettevõtetele? 

7. Mis kasu saab vaadeldav vaatlusest? 

8. Kas vaatlus võib mõjutada vaadeldavat? 
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Lisa B. Laboratoorne töö „ Tuulekülma indeksi määramine“ 

LABORATOORNE TÖÖ 2 

TUULEKÜLMA INDEKSI MÄÄRAMINE 

Töö eesmärk: määrata tuulekülma indeks arvutuslikul ja tabeli põhisel meetodil, saadud 

tulemusi võrrelda omavahel ning vastavalt sellele määrata tervisekahjustuse tekkimise aeg.  

Kasutavad vahendid: anemomeeter ja termomeeter 

Tööülesanded: 

1. Tutvuda laboratoorse töö juhendiga. 

2. Tutvuda mõõteseadmete kasutusjuhendiga. 

3. Sooritada vastavalt juhendile mõõtmised. 

4. Saadud tulemused vormistada protokollina. 

5. Töö kokkuvõtete ja järelduste tegemine. 

 

Tööohutus: 

1. Laboratoorsele tööle tulles peab katsealune olema eelnevalt tutvunud töö teoreetilise ja 

praktilise osaga. 

2. Laboratoorset tööd võivad teha ainult inimesed, kes on ohutustehnikas instrueeritud ja 

kinnitanud seda allkirjaga vastavas päevikus. 

3. Tööle asudes tuleks tutvuda mõõteseadmete kasutusjuhendiga.  

4. Teisaldatavate mõõteriistade ja vahendite töötamisel kasutada ainult komplekti kuulu-

vaid mõõteotsikutega juhtmeid. 

5. Seadmete ja mõõteriistade teisaldamisel olla ettevaatlik ja tähelepanelik, et vältida 

traumasid ja mõõteriistade ning seadmete vigastamist. 

6. Enne töö alustamist tuleb õppejõult saada luba iseseisvaks tööks. 

Tööüldosa 

Tuulekülm on terminin, millega kirjeldatakse soojuskadu inimese kehas, mille põhjustab 

madal temperatuur ja tuul kombineerituna. Kohe, kui tuul tõuseb siis soojus kantakse ke-

hast eemale kiiremini alandades naha temperatuuri ning lõpuks terve keha temperatuuri. 

Madal tuulekülm võib olla eluohtlik mõlematele nii loomadele, kui ka inimestele. Et säili-
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tada stabiilne kehatemperatuur, neeldunud ja organismi poolt toodetud temperatuur peaksid 

olema samad, mis kaotatud temperatuur. Kui kaotatud temperatuur on suurem, kui neeldu-

nud ja organismi poolt toodetud temperatuur siis inimese keha tunneb külma. Seetõttu on 

temperatuuri pidev vahetus inimese kehas, konkreetsemalt naha pinna ja ümbritseva kesk-

konna vahel. Külmal päeval õhuke kiht palava ilma molekule katavad nahka ja kaitsevad 

keha ümbritseva külma ilma eest ja vähendavad soojuse edasikandumist keskkonda. Kui 

tuul puhub, õhuke kiht soojailma molekule eemaldub kehast ja keha soojus eemaldub kii-

resti keskkonda tunnetab keha külma. Mida kiiremini tuul puhub seda kiiremini keha kao-

tab soojust ja tundub külm [1].  

 

Temperatuuri ja tuule ühine mõju soojuse kaotamisel inimese organismis ja teistes orga-

nismides kutsutakse tuulekülma tootmiseks või tuulekülmaks. See parameeter  väljendab 

suhteid inimese mugavustunde puudumise ja temperatuuri ning tuule koosmõju vahel. 

Ülaltoodud parameeter ei ole siiski tegelik temperatuur, see on keha poolt tunnetatav tem-

peratuur, mis on mõõdetud tuule ja organismi üheaegse toimena. Tuule intensiivne puhu-

mine madalamal temperatuuril, kui 0 °C võib eraldada sooja kehast kiiresti, mis võib põh-

justada naha külmumise. Külma ilmaga on naha niiskus samuti tähtis faktor, kuna vesi 

naha pinnal juhib paremini soojuse kadu. Kiire energia kadu kehas võib viia keha tempera-

tuuri alla normaalse taseme ning võib põhjustada seisundi, mida nimetatakse hüpotermiaks. 

See tingimus viib keha väsimuse ja nõrkuseni, kui keha temperatuur on alla 26 °C ning 

põhjustab surma [1]. 

 

Esimest korda mainiti sõna „Wind Chill“ (tuulekülm) 1939. aastal Dr. Saypeli artiklis 

„Adaptation of South Pole discoverers with cold weather“ (lõunapoolsuse avastajate koha-

nemine külma ilmaga) [2, ptk 61-1]. Esimese tuulekülma valemi ja tabeli töötasid välja 

Paul Allman Siple ja Charles Passel töötades Antarktikas enne Teist maailmasõda ning 

valem tehti kättesaadavaks riikliku ilmateenistuse poolt 1970. aastal. Valem põhines jahe-

duse ulatusel väikses plastmassist pudelis, selle sisu muutus jääks, kui peatati tuul ekspe-

ditsiooni maja katusel samal ajal, kui anemomeeter [3]. Anemomeeter on seade, mis mõõ-

dab tuule kiirust [4]. Tuulekülma indeks annab väga hea ettekujutuse ilma raskusest. Tem-

peratuur üksi ei saa anda meile piisavalt teavet, mis liiki ja palju me riideid kanname. 

Muudel ilmastiku tingimustel spetsiaalselt tuulel on oluline roll selles. Tuulekülma saab 
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kasutada sobiva kriteeriumina riiete kandmiseks külma ilmaga. Kuigi see näitaja ei ole 

võtnud arvesse mõningaid keskkonna tegureid ilma suhteline niiskus ja päikese kiirgus. 

Teadlesed töötavad selle kalla ja uuringute läbiviimine on tõestanud, et see indeks on pii-

sav, et kaitsta inimese tervist külma ilmaga [2, ptk 61-1] . 

On olemas õhuvoolu jaheduse indeksid, mis koguliselt väljendavad konvektiivset soojuse 

kadu, mille põhjustavad madala liikuva temperatuuri ja õhu liikumiste erinevad kombinat-

sioonid. Algupärane õhuvoolu jaheduse indeks (WCI), mis oli arendatud Allman Siple ja 

Charles Passeli (1945) poolt põhines nende kogemuste eksperimentidel. WCI annab kogu-

se soojuse kaotusest antud kombinatsioonil: ümbritseva ruumi temperatuuril ja õhu liiku-

misel. Samuti annab temperatuuri ekvivalendi rahulikes tingimustes. Õhuvoolu jaheduse 

indeks on tüüpiliselt soojuse tasakaalu võrrandil põhinev. Õhuvoolu jaheduse indeksi saab 

arvutada valemiga 2.1.  

          16,016,0 3965,0()37,11()6215,0(12,13 VTVTW AirAir  ),                        2.1 

kus  W    – õhuvoolu jaheduse indeks (°C); 

       TAir   – õhu temperatuur (°C); 

       V     – tuule kiirus (m/s) [2, ptk 61-1]. 

Uus õhuvoolu jaheduse indeks kasutab tuule kiirust keskmisel kõrgusel inimese näost (1,5 

m). Järelikult õhuvoolu jaheduse indeks on vaja korrutatud kaks kolmandik faktoritega. 

Õhuvoolu jaheduse indeks ei ole temperatuur, kuid see väljendab inimese taju (samaväär-

seid temperatuure). Tuulevaikuse künnis on 4,8 km/h (1,3 m/s), mis põhineb inimeste lii-

kumise kiirusel [2, ptk 61-2]. 

 

Eriti tähtis on tuulekülma indeksit arvestada ja sellele vastavalt riietuda või üldse mitte 

ruumideest väljuda, väga külmade ilmade korral koolide õppetöö ja eelkoolilasteasutuste 

tegevuse korraldamisel, samuti kaitseväes, merelaevastikus, pikkadel suusa- või jalgsimat-

kadel, mägimatkadel jm. EMHI – Eesti Meteoroloogia ja Hüdroloogia Instituudi poolt 

koostatud tuulekülma indeks näitab, kui tugev külmakraad tegelikult katmata nahale/ keha-

le toimib (tabel 2.1.) [5]. 
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Tabel 2.1. Tuulekülma indeks [5; 6; 7, lk 169; 8] 

 

Tabeli järgi võib järeldada, et õhuliikumise kiirus jahutab õhutemperatuuri, mistõttu hinna-

tav temperatuur tuule korral on tunduvalt madalam. Näiteks temperatuur +10 °C ja tuule 

kiirus 22 m/s jahutab õhutemperatuuri kuni +4,4 °C-ni, kuid risk keha alajahtumiseks on 

madal. Samas temperatuuri juures -5 °C langetab juba tuul 2 m/s õhutemperatuuri -8,3 °C-

ni ja pika ajalisel väljasviibimisel on risk alajahtuda. Ekstremaalsed tingimused tekivad, 

kui temperatuuril -32 °C tuulega 20 m/s on arvestatav välistemperatuur juba -55 °C ning 

katmata kehaosa külmub juba 2-5 minutiga [7, lk 169].  
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Töö teoreetiline osa 

Põhimõisted ja määratlused 

Tuul (wind) – looduslikel põhjustel liikuv õhk, mis liigub paralleelselt maa pinnaga. Tuul 

tekib sellepärast, et õhk liigub kõrgema õhurõhuga piirkonnast madalama õhurõhuga piir-

konda [8]. 

Õhutemperatuur (ambient temperature) – ümbritseva keskkonna temperatuur. 

Tuulekülm (wind chill) – terminin, millega kirjeldatakse soojuskadu inimese kehas, mille 

põhjustab madal tempeatuur ja tuul kombineerituna [2, ptk 61-1]. 

Õhuvoolu jaheduse indeks (wind-chill index) – indeks, mis koguliselt väljendab 

konvektiivset soojuse kadu, mille põhjustavad madala liikuva temperatuuri ja õhu liikumis-

te erinevad kombinatsioonid [2, ptk 61-1]. 

Anemomeeter (anemometer) – seade, mis mõõdab tuule kiirust [1]. 

Alajahtumine e. hüpotermia (hypothermia) – seisund, milles külm õhk jahutab keha 

temperatuuri [10]. 

Töö tegemine 

Laboratoorne töö tuleks viia läbi soovitatavalt külmal aastaajal. Laboratoorse töö tegemi-

seks on üliõpilastel vaja tutvuda laboratoorse töö juhendiga ning metoodikaga, millel labo-

ratoorne töö põhineb. Laboratoorse töö käigus üliõpilased määravad ja leiavad arvutuslikul 

teel tuulekülma indeksi. Esimene katse viiakse läbi klassiruumis, kus määratakse Eesti 

Meteoroloogia ja Hüdroloogia instituudi koduleheküljelt (www.emhi.ee) välisõhu tempera-

tuur (°C) ja tuule kiirus (m/s) ning arvutavad selle põhjal vastavalt valemile 2.1. õhuvoolu 

jaheduse indeksi. Katse teises osas üliõpilased viibivad välistingimustes ning mõõdavad 

vastavate seadmetega tegeliku välisõhu temperatuur (°C) ja tuule kiirus (m/s) ning arvuta-

vad samuti õhuvoolu jaheduse indeksi.  

Tulemuste vormistamine ja kokkuvõtte tegemine 

Igast katsest tuleb määrata temperatuur, tuule kiirus, tuulekülma indeks arvutuslik ja tabelil 

põhinev ning kanda saadud tulemused tabelisse 2.2. Vastata kordamisküsimustele ja teha 

kokkuvõte, mis sisaldab mõõtmistulemusi, järeldusi ja soovitusi. 
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Tabel 2.2. Laboratoorse töö tulemused 

 Temperatuur, 

°C 

Tuule 

kiirus, 

m/s 

W, °C      

(tabel) 

W, °C 

 (arvutus-

lik) 

Võimalik tervi-

sekahjustuse 

tekkimise aeg t, 

sek 

EMHI      

Välistingimused      

 

Peale mõõtmistulemuste fikseerimist tabelisse 1.2 tuleb vastata järgnevatele küsimustele 

ning teha mõõtmistulemuste põhjal kokkuvõte, mis sisaldab mõõtmistulemusi, järeldusi ja 

soovitusi. 

Küsimused 

1. Mis on tuulekülma indeks? 

2. Mida kutsutakse anemomeetriks? 

3. Mis on hüpotermia? 

4. Mida saab tuulekülma indeksi abil määrata? 

5. Mis temperatuurist algab risk alajahtumiseks? 

6. Mis temperatuurist alates võib saada inimene nahakahjustusi? 

7. Kumb meetod on tuulekülma indeksi määramisel täpsem, kas tabelipõhine või ar-

vutuslik? 

8. Mis ilmastiku tegurid peale tuule ja õhutemperatuuri võivad veel mõjutada tuule-

külma indeksit? 
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