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Magistritöö eesmärgiks on selgitada välja autoklaaside tootmisettevõtte tootmishoone 

töökeskkonnas esinevaid ohutegureid, mõõta ja kontrollida neid iseloomustavate 

parameetrite arvväärtuste vastavust seadusega määratud normidele, analüüsida töötajate 

funktsionaalse seisundi muutust tööpäeva jooksul, kirjeldada ohutuskäitumise dünaamikat 

perioodil 2008-2014, teha järeldusi ja anda soovitusi parema töökeskkona loomiseks. 

Töökeskkonnas esinevate ohutegurite väljaselgitamiseks viidi läbi tootmistöötajate seas 

ankeetküsitlus. Töökeskkonnas teostati sisekliima parameetrite mõõtmised, et kontrollida 

arvväärtuste vastavust seadusega määratud normidele. Töötajate funktsionaalse seisundi 

hindamiseks kasutati müotonomeetriat ja määrati töövõime muutus tööpäeva jooksul. 

 

Ankeetküsitluse tulemuste alusel on töö füüsiliselt raske 88% töötajatel ja töös esines 

raskuste teisaldamist. 91% töötajatel esines töös korduvaid, ühetüübilisi liigutusi ja töötati 

sundasendis. Töötajad täheldasid kõige enam koormatud kehaosadeks jalad, selg, käed ja 

kaela-õlapiirkond. Tööksekkonna mõõtmiste alusel oli painutusahjude töökohtadel ja selle 

lähiümbruses õhutemperatuur liiga kõrge, õhu suhteline niiskus liiga madal ja 

süsinikdioksiidi sisaldus õhus liiga kõrge. Skeletilihase funktsionaalse seisundi hindamisel 

müotonomeetrilisel meetodil selgus, et töötaja funktsionaalne seisund halvenes tööpäeva 

lõpus, kuna sõrmedesirutajalihase, kodarmise randmepainutaja lihase ja trapetslihase 

keskmine toonus tõusis oluliselt tööpäeva lõpus, mis viitab lihase väsimusele. Lisaks 

selgus, et mitte ühelgi töötajal ei vastanud trapetslihase toonus normile, olles sellest kõrgem. 

Ohutuskäitumise jälgimiseks koolitatud töötajate arvu ja SMATide (Safety Management 

Tool) arvu suurenemisega kaasnes töövigastuste arvu vähenemine. SMAT süsteemi 

rakendamise käigus paranes märgatavalt ohutuse jälgimine ja ohutute töövõtete 

kasutamine. Tänu SMATide läbiviimisele töökohtadel hakati rohkem tegelema 

töötingimuste parendamisega ettevõttes. Ettevõttes tehti järjest rohkem ennetustööd ja 

teatati enne õnnetuse juhtumist võimalikest ohuolukordadest. 

 

Võtmesõnad: klaasitootmise tootmistöötaja, töökeskkond, funktsionaalne seisund, 

müotonomeetria, töövõime, tööõnnetus, ohutuskäitumine.  
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ABSTRACT 

Tennokese, A. Work environment, functional status and safety behavior among employees 

of carglass manufacturing company. Master’s thesis. – Tartu: Estonian University of Life 

Sciences, 2015. 65 pp, 27 figures, 12 tables, format A4, in Estonian. 

 

The aim of the research paper was to investigate hazards’ impact on the employees of 

carglass manufacturing company, measure and control working environment climate, assay 

worker functional status and analyze changes in employees’ safety behavior during the 

years 2008-2014 when new safety behaviour program SMAT (Safety Management Tool) 

was introduced. Occupational risk factors occurring in work environment were found out 

with a questionnaire. Work environment was studied using the measurement method and the 

data processing method. Employees’ functional status was measured by myometry and 

changes in work ability during the working day were assessed.  

 

The results of the survey revealed that work is physically demanding and with manual 

handling of loads for 88% of employees. Work involves repetitive movements with forced 

position in 91% of the workers. Workers noted that the most burdened parts of the body 

are legs, back, arms and neck-ring on shoulder. Micrlocimate measurements revealed that 

air temperature was too high around the bending furnace, relative humidity was too low 

and concentration of carbon dioxide too high. Since the start of the working day functional 

status of employees deteriorated at the end of day – the tone of m. trapezius, m. flexor carpi 

radialis and m. extensor digitorum was increased. Among none of the employees trapezius 

muscles did not correspond to the standard during the whole working day. The results indicate 

that increased number of SMAT audits results in better work environment and better 

employees' safety behavior. The decrease of the number of occupational accidents and 

increase of the registered dangerous situations lead to conclusion that increasingly more 

precautionary measures are taken in action and more dangerous situations are reported. 

 

Keywords: carglass manufacture worker, working environment, functional status, 

myometry, work ability, occupational accident, safety behavior.  
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SISSEJUHATUS 

Klaasitootmise ettevõtte tootmistöötajate ohutuskäitumine on väga oluline, kuna 

ettevaatamatuse tõttu on enda või kaastöötajate vigastusrisk suur. Ohutu käitumise 

tagamiseks peab olema loodud töötamiseks head tingimused ja samuti ei tohi töötajat 

ülekoormata, et töötaja saaks keskenduda tööülesannetele. Tööinspetsiooni „Töökeskkonna 

ülevaates“ on 2013. aastal tööõnnetuste põhjuseks üha enam märgitud töötaja 

ettevaatamatu käitumine. Lisaks on tööõnnetuste kasvu põhjusena välja toodud 

tööintensiivsuse kasv, kuna sama töö tehakse ära vähema arvu töötajatega, mistõttu 

töötajad on ülekoormatud. Tööinspektsiooni andmetel toimus 2014. aastal 4635 

tööõnnetust [1]. 

 

Töökohal peavad töötervishoiu ja -ohutuse kohustuslikud nõuded olema täidetud, et saaks 

rakendada tervise edendamist. Tööohutuse tagamiseks on tähtis töötajate arvamus, kuna 

nemad on selles keskkonnas kõige pikemat aega ja teavad täpselt, mis neid häirib ning 

mida oleks vaja muuta [2]. Töökeskkonnas, milles inimene töötab, toimivad füüsikalised, 

keemilised, bioloogilised, füsioloogilised ja psühholoogilised tegurid, mis ei või ohustada 

töötaja ega muu töökeskkonnas viibiva isiku elu ega tervist [3].  

 

Töökoht, kus ohutegurid kontrolli all, suudab koos aktiivse tervisekultuuri ja toetava 

töökeskkonnaga parendada töötaja tervist ja heaolu. Ettevõttele on kasulik terve töötaja, 

tema hea kehaline, vaimne ja sotsiaalne tervis ning töövõime, kuna need tagavad tema 

parema keskendumise tööle, mis suurendab töötaja tootlikkust. [2, 4]. Eesti Vabariigi 

„Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse“ järgi peab tööandja töökoha kujundama ja 

sisustama nii, et on võimalik vältida tööõnnetusi ja tervisekahjustusi ning säilitada töötaja 

töövõime ja heaolu [3]. 

 

2010ndal aastal läbiviidud uuringus selgus, et meestel, kes on transporttöötajad, naistel, 

kes on tootmistöötajad ja naistel, kes töötavad vahetustega on suurenenud risk sattuda 

tööõnnetusse, mis on seotud unehäiretega [5]. Töökohatadel, kus esineb ületunni 

töögraafikut on vigastuse saamise oht 61% suurem kui töökohtadel, kus ei tehta ületunde. 
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Töötades 12 tundi päevas on vigastuse saamise oht 37% ja töötades vähemalt 60 tundi 

nädalas on trauma saamise oht 23% [6].  

Ohutu töökeskkond ja ohutustegevuse paranemine üksi ei taga veel töötaja tervist. Tervist 

aitavad edendada töökoha hügieen, suitsuvaba töökeskkond, kehalise vormi eest 

hoolitsemine, töötervishoiu ja -ohutuse alaste teadmiste levitamine ja rakendamine, 

töökohtade arendamine, õiged töövõtted ning kvaliteetsed töövahendid [2].  

 

Magistritöö eesmärgiks on välja selgitada autoklaaside tootmisettevõtte tootmishoone 

töökeskkonnas esinevaid ohutegureid, mõõta ja kontrollida neid iseloomustavate 

parameetrite arvväärtuste vastavust seadusega määratud normidele, analüüsida töötajate 

funktsionaalse seisundi muutust tööpäeva jooksul, kirjeldada ohutuskäitumise muutusi 

aastate jooksul ning teha järeldusi ja anda soovitusi parema töökeskkona loomiseks. 

Saadud tulemused on abiks ettevõtte kvaliteedi-, keskkonna-, töötervishoiu- ja -ohutuse 

süsteemi juhile, kuna nad pööravad tähelepanu töökeskkonnas esinevatele ohtudele ja 

töötajate töövõimele ja see näitab uudse ohutuskäitumise kontrollimise süsteemi mõju. 

 

Püstitatud eesmärgi saavutamiseks on lahendatud järgmised ülesanded: 

1. Välja selgitada tootmisettevõtte töötajate töökeskkonnas esinevad ohutegurid.  

2. Teostada ohutegurite parameetrite mõõtmised ettevõtte töökohtadel ja võrrelda 

tulemusi piirnormidega. 

3. Hinnata töötajate funktsionaalset seisundit müotonomeetria ja töövõime muutuse 

määramisega. 

4. Analüüsida ohutuskäitumise hindamise dünaamikat ja näitajate (tööõnnetuste arv, 

positiivne tegevus, ohtlik tegevus ja ohtlikud tingimused) muutumist aastate jooksul. 

5. Anda soovitusi parema töökeskkonna ja -korralduse loomiseks. 

 

Töökeskkonna, töökorralduse ja töötajate kompleksne uurimine ja hindamine on vajalik, 

kuna ohutuse tagamiseks ei saa välistada ühtegi neist kolmest. Komplekseks hindamiseks 

on kasutusele võetud ankeet-, mõõtmis- ja andmetöötlusmeetod, müotonomeetria, 

töövõime muutuse määramine ning ohutuskäitumise analüüs, millede ühine eesmärk on 

saada ülevaade ettevõtte töötingimuste ja ohutustegevuse üle.  

 

Töökeskkonnas esinevate ohutegurite väljaselgitamiseks viidi läbi tootmistöötajate seas 

ankeetküsitlus, millele vastasid 153 töötajat. Töökeskkonnas teostati sisekliima 
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parameetrite mõõtmised 30. mõõtmiskohas, et kontrollida arvväärtuste vastavust seadusega 

määratud normidele. Tootmisprotsessist valiti kolm tööprotsessi (tükeldus, painutusahi, 

kooste), mille töötajaid uuriti põhjalikumalt, kuna nende töö oli seotud raskuste käsitsi 

teisaldamisega. Tootmistöötajate töövõime seisundi uurimiseks teostati kümne erineva 

töötajaga päevasel ja öisel ajal töövõime muutuste määramine tööpäeva jooksul. Töötajate 

funktsionaalse seisundi hindamiseks mõõdeti müomeeter Myoton-3-ga 14 töötaja lihaste 

toonust, dekrementti ja jäikust. Töötajatel mõõdeti trapetslihast, selgroosirgestajat, 

randmepainutaja ja sõrmedesirutajalihast paremal ning vasakul kehapoolel, et tuvastada 

kõige enam koormatud piirkonnad. Töötajate ohutuskäitumise uurimiseks analüüsiti 

ettevõttes registreeritud tööõnnetuste sagedusnäitajaid ja ohutuskäitumissüsteemi 

kasutusele võtmise tulemusi, mis näitab töötajate ohutuse teadlikkust ja süsteemi 

efektiivsust.  

 

Töö uudsuseks on autoklaaside tootmisettevõtte töötajate töövõime hindamine ja 

ohutuskäitumise analüüsimine. Kuna antud ettevõttes on rakendatud uudset 

ohutuskäitumise kontrollimise süsteemi alates 2008 a., siis seni pole hinnatud töötajate 

funktsionaalset seisundit. 

 

Töö aktuaalsus seisneb töötajate ohutu töökeskkonna loomises, funktsionaalse seisundi ja 

ohutuskäitumise parendamises, sest need tegevused aitavad ettevõtte töötajate tervist säästa 

ja seeläbi ettevõtte produktiivsust tõsta. 

 

Uurimistulemused on esitatud konverentsil: 

1. Tennokese, A. Töötajate ohutuskäitumine autoklaaside tootmisettevõttes. IX 

Magistrantide teaduskonverents „Inimene ja tehnoloogia“ 22.04.2015 a. Tartu, EMÜ 

Tehnikainstituut.  



9 

 

 

 

1. KIRJANDUSE ÜLEVAADE 

1.1. Klaasitootmise ettevõtte töökeskkonnas esinevad ohutegurid 

1.1.1. Füüsikalised ohutegurid  

Eesti Vabariigis kehtiva „Töötervishoiu ja tööohutuse“ seaduse järgi on füüsikalisteks 

ohuteguriteks müra, vibratsioon, valgustatus, masinate ja seadmete liikuvad või teravad 

osad, tööruumide mikrokliima - õhutemperatuur, õhu suhteline niiskus ning õhu liikumise 

kiirus [3]. 

 

Töötervishoiuarstid diagnoosisid 2013. aastal kokku 56 kutsehaigusjuhtu ja 190 tööst 

põhjustatud haigestumisjuhtu. Kõige suurem oht on saada tööga seotud tervisekahjustus 

just põllumajanduse, metallitööstuse, toiduainetööstuse ning tekstiilitööstuse töötajatel.  

Füüsikalistest ohuteguritest oli enim välja toodud ülenormatiivne müra, halb mikrokliima 

ja kokkupuude vibratsiooniga. Paar kutsehaigusjuhtu oli seotud hingamisteid ärritavate 

ainetega ja muude kemikaalidega. Sagedasemad füsioloogilised ohutegurid olid 

sundasendid, korduvad jõu rakendamist nõudvad samatüübilised liigutused, raskuste käsitsi 

teisaldamine, füüsiline töö koormusega kätele/õlavöötmele/seljale/jalgadele [7]. 

 

Peamised ohutegurid klaasitootmise ettevõtte töötajatele on ebapiisavad ohutusmeetmed, 

pikad tööpäevad, liigne müra ja jämedispersne klaasitolm. Töötajate kõige sagedasemad 

tervise probleemid on mehhaanilised vigastused, luu- ja lihaskonna vaevused, väsimus, 

silmade, naha ning hingamiselundite ärritus [8].  

 

2003. aasta uuringu hinnangul kannatab 170000 inimest Ühendkuningriigis 

kuulmiskaotuse, tinnituse või teiste kuulmisprobleemide käes, mis on põhjustatud liigsest 

mürast töö juures [9]. Eestis diagnoositi 2013. aastal kokku 56 kutsehaigusjuhtu ja 190 

tööst põhjustatud haigestumisjuhtu, milledes esines kõrva- ja nibujätkehaiguseid vastavalt 

3% ja 5,5% juhtudel [7]. 

 

Müra on ebameeldiv, keskendumist segav ja töötaja tervist kahjustav hääl või heli. Müra 

päevane kokkupuutetase kaheksa tunnise tööpäeva vältel ei tohi ületada 85 dB(A). 
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Tööandja on kohustatud koostama ja rakendama tehniliste ja töökorralduslike meetmete 

tegevuskava müraga kokkupuute vältimiseks või vähendamiseks, kui töökeskkonna 

müratase on 80 dB(A) või ületab selle [10]. Töökeskkonna müra ja vibratsiooni tase peab 

olema selline, et nende kahjulik toime töötajale oleks välditud või viidud võimalikult 

madalale tasemele ka pikaajalise töötamise vältel [3]. Mida suurem on müratase, seda 

kõrgemal asub see detsibellskaalal ning selle muutus mõjutab helitugevuse erinevust, mis 

on esitatud tabelis 1.1. Maksimaalne lubatav müratsoonis viibimise aeg, kui ei kasutata 

kuulmiskaitsevahendit, on esitatud tabelis 1.2. 

 

Tabel 1.1. Mürataseme muutuse ja helitugevuse erinevuse suhe [11] 

Mürataseme muutus dB-skaalal Helitugevuse erinevus 

3 2-kordne 

10 10-kordne 

20 100-kordne 

30 1000-kordne 

 

Kaheksatunnise tööpäeva müraga kokkupuute taseme piirnorm on 85 dB(A) ja kui 

tegelikult mõõdetud kokkupuutetase ületab piirnormi 3 dB(A) võrra (tulemus 88 dB(A)), 

siis tähendab see 2-kordset piirnormi ületust [11]. 

 

Tabel 1.2. Maksimaalne lubatav müratsoonis viibimise aeg [11] 

Ekvivalentne müratase, 

dB(A) 

Maksimaalne lubatav 

müratsoonis viibimise aeg 

85 8 tundi 

88 4 tundi 

91 2 tundi 

94 1 tund 

97 30 min 

100 15 

 

Tabelis on esitatud ajavahemikud, kui kaua kaitsmata kuulmiselundkonnaga inimene võib 

antud müratasemega ruumis viibida. Selleks, et piirnormiga ettenähtud summaarne 

müraenergia, mis on inimese kuulmiselundile teaduslikult põhjendatult ja kokkuleppeliselt 

lubatud, ei ületaks piirnormi, peab 85 dB(A) + 3 dB(A) = 88 dB(A) puhul vähendama 

tööaega 2 korda ehk 8 tunnist 4 tunnini [11]. 

 

Müra mõjub otseselt kuulmiselundile, mille tagajärjel tekib kuulmisteravuse langus. 

Mürarikkas töökeskkonnas juba 3-6 aastase töötamise järel võib hakata alanema 

kuulmisteravus. Esmased kaebused on kõrvade kohisemine ja vilin kõrvades tööpäeva 
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lõpus, tekivad tasakaaluhäired [12]. Pudeli tootmisettevõtte töötajatel täheldati 

kuulmislangust kahe aastase töötamise jooksul, mis on põhjustatud liigsest mürast töö 

juures [13].  

 

Valgustatus ehk valgustustihedus on võrdne valgustatavale pinnale langeva valgusvoo ja 

pindala suhtega. Valgustustihedust mõõdetakse luksmeetriga, mille ühikuks on lm/m
2
, 

mida nimetatakse lux-iks (lx). Valgustatus töökeskkonnas on töötaja tööviljakuse üks 

olulisemaid otseseid mõjutajaid. Ülemäärane valgustustihedus, mittekohase spektriga 

valgusallikas ja ere valgus võivad põhjustada silmade väsimist, nägemise halvenemist, 

üldist väsimust ja tööõnnetusi. Töötades ruumis, kus valgustatus ei vasta normidele, töötaja 

kasutegur tööandjale väheneb, kuna silmad väsivad ja võib juhtuda tööõnnetusi. Töötades 

pikaajaliselt halbades valgustingimustes, võib tulemuseks olla püsiv nägemiskahjustus [11, 

14]. Eesti Vabariigi valgustuse standardi kohaselt on soovitav, et tööpiirkondade suurima 

ja keskmise valgustustiheduse suhe ei oleks suurem kui 1,4 ning oleks tagatud 

nägemisvälja hästi tasakaalustatud heledusjaotus [15, 16]. 

 

Tabel 1.3. Nägemisülesande ja lähiümbruse valgustustiheduse normid [16] 

Piirkonna liik, nägemisülesanne 

või tegevus 

Nägemisülesande 

valgustustihedus, 

lx 

Lähiümbruspiirkondade 

valgustustihedus, 

lx 

Peentööd 1000 750 

Lihvimine, klaasi poleerimine ≥750 500 

Sideseadme- ja postiruumid 500 300 

Üldtööd, klaasmaterjalide 

ettevalmistamine   
300 200 

Hoonetehnikapaigaldised 200 150 

Laadimisala ≤150 Sama, mis nägemisülesandel 

Liiklusaladel, mida kasutavad 

inimesed ja sõidukid  
≤150 Sama, mis nägemisülesandel 

 

Ruumi ühtlane valgustus on soovitav, kuna pilgu viimine heledalt alalt tumedale nõuab 

silmade kohanemist, mis on väsitav ja võtab aega. Tööpiirkond tuleks valgustada nii 

ühtlaselt kui võimalik, kuna ruumis, kus pole suuri heleduse erinevusi, on mugavam ja 

tulemusrikkam töötada [15, 16].  

 

Soojusmugavus on üldistatud karakteristik, mis on saadud statistilise uurimise tulemusel, 

kui inimesed, asudes ühes ja samas ruumis, hindavad etteantud skaala järgi oma 

mugavustunnet ja rahulolu sisekliima ja muude parameetrite väärtuste puhul [11].  
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Üldvibratsioon tekib seadmete, platvormide, aluste võnkumisel. Sõidukite, seadmete 

töötamisel kandub vibratsioon üle kabiini põrandale ja istmetele, mis avaldab kahjulikku 

mõju inimorganismile. Kohtvibatsiooni puhul kandub mehaaniline võnkumine kätele 

tööriistadelt (näiteks suruõhuga töötavad käsiriistad, naelapüstol, klambripüstol, trellpuur 

jne), mis võivad põhjustada “suremistunnet” kätes, valusid ülajäsemetes, käte külma 

kartust, sõrmeotsade valgeks minemist külmas, labakäed on niisked, jahedad. Lisaks võib 

esineda  veresoonte toonuse ja läbilaskvuse häireid [17]. Klaasitootmise ettevõttes tekitab 

kohtvibratsioon klaaside pakkimisel kasutatavad erinevad suruõhuga töötavad käsiriistad ja 

üldvibratsioon esineb tõstukites klaasipakkide transportimisel. 

 

Töökoha sisekliima (õhutemperatuur, suhteline niiskus ja õhu liikumise kiirus) peab 

olema tööülesande täitmiseks sobiv. Töökohtadel tuleb tagada varustatus värske õhuga. 

Sobiva sisekliima määramisel tuleb arvestada töötajate füüsilist ja vaimset koormust, 

tööruumi suurust, töötajate arvu ruumis, kasutatavate töövahendite spetsiifikat ning 

tehnoloogilise protsessi laadi [3].  

 

Ruumi õhutemperatuur on üks olulisim sisekliima parameeter, kuna inimene kohaneb 

sellega termoregulatsiooni abil, mis on minimaalne optimaalse õhutemperatuuri juures 

[18]. Liiga madal õhutemperatuur võib põhjustada vaimse ja füüsilise töövõime langust 

ning tähelepanu nõrgenemist. Liiga kõrge õhutemperatuur võib põhjustada liigutuste 

aeglustumist, higistamise suurenemist ja soolade kadu [11]. Külma aastaaja 

soojusmugavuse parameetrite soovitatavad normvahemikud on esitatud tabelites 1.4. 

 

Õhu suhteline niiskus on õhus oleva veeauru sisalduse ja antud temperatuuril õhku 

küllastava veeauru sisalduse suhe, mis on väljendatud protsentides. Liiga madal suhteline 

niiskus põhjustab teatud osal inimestest silmade kipitust kuni põletiku tekkimiseni, 

ninaverejooksu, limaskestade kuivamist [11].  

 

Liigne õhu liikumiskiirus või tuuletõmbus vähendab töötaja soojusmugavust, põhjustades 

kogu keha või mõne kehapiirkonna alajahtumist [11]. Halb mikrokliima võib soodustada 

külmetushaigusi, põhjustada tööga seotud hingamisteede haigusi nagu kopsupõletik, 

bronhiit või astma. Niiskuses, tõmbetuules ja temperatuuride suure vaheldumise 

tingimustes võivad süveneda ka kroonilised liigeshädad ja nahaprobleemid [12]. 
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Tabel 1.4. Külmal aastaajal soojusmugavuse parameetrite soovitatavad normvahemikud [11,19]  

Külm aastaaeg 

Töö 

kategooria 

õhutemperatuur,  

°C 
õhu suhteline niiskus, % 

õhu liikumis- 

kiirus, 

 m/s 

optimaalne lubatud optimaalne lubatud 

ülemine 

piir 

opti- 

maalne, 

mitte üle 

luba- 

tud, 

mitte 

üle 

alu-

mine 

piir 

üle-

mine 

piir 

alu-

mine 

piir 

üle-

mine 

piir 

alu-

mine 

piir 

üle-

mine 

piir 

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

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

IIa (keskmise 

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

IIb (keskmise 

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

III (raske)  15 18 13 19 40 60 70 0,3 0,5 

 

Külmal aastajal olenevalt töö kategooriast on optimaalne õhutemperatuur 15...24 °C ja 

lubatud on 13...25 °C ning optimaalne õhu suhteline niiskus 40...60%.  

 

Töö kategooriad liigitatakse füüsilise töö järgi [11]:  

1. Kerge füüsiline töö – kategooria Ia töötaja energiakulu on kuni 500 kJ/h. (tehakse 

istudes ning ei nõua füüsilist pingutust); kategooria Ib töötaja energiakulu on 500–630 kJ/h  

(tehakse istudes või seistes, on seotud käimisega ning kaasneb mõningane füüsiline 

pingutus). 

2. Keskmise raskusega füüsiline töö – kategooria IIa töötaja energiakulu on 630–840 kJ/h 

(seotud käimisega ja kuni ühe kg massiga esemete teisaldamisega); kategooria IIb töötaja 

energiakulu on 840–1050 kJ/h (tehakse seistes, on seotud käimisega, kuni kümne kg 

massiga esemete teisaldamisega). 

3. Raske füüsiline töö – kategooria III töötaja energiakulu ületab 1050 kJ/h. (pidev 

liikumine ja üle kümne kg massiga esemete kandmine või teisaldamine). 

 

1.1.2. Keemilised ohutegurid  

Keemilised ohutegurid on ettevõttes käideldavad kemikaaliseaduse § 5 lõikes 1 

määratletud ohtlikud kemikaalid ja neid sisaldavad materjalid [3]. Kemikaal on ohtlik, kui 

see võib kahjustada töötaja tervist, keskkonda või vara. 
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Ränidioksiid on peamine klaasi moodustav oksiid, mistõttu on kvartsliiv kõigi 

klaasitüüpide põhiline koostisosa. Tähtsamad klaasitooted on lehtklaas (autode, hoonete, 

peeglite, jms jaoks), klaaspakendid, majapidamisklaas, klaaskiud ning eriklaas [20]. Eesti 

Vabariigi Valitsuse määrusega „Keemiliste ohutegurite piirnormid töökeskkonnas” on 

sätestatud kvartsi peentolmu piirnorm 0,1 mg/m
3
 [21]. Töökohal sissehingatav tolm suudab 

tungida sügavale kopsudesse, mis muudab pikaaegsel kokkupuutel respiratoorsest tolmust 

kopsude puhastumine raskendatuks ja aja jooksul võib tolmu ladestumine tekitada tervisele 

pöördumatut kahju [20]. Klaasitööstuses töötades võib kristallilise räni(dioksiidi) osakeste 

sissehingamisest tekkida difuusne interstitsiaalne fibronodulaarne kopsutolmustushaigus 

(silikoos), mis on sagedaim krooniline hingamisteede kutsehaigus [22].  

 

Tolm, mis tekib näiteks klaasi purunemisel võib kahjustada hingamisteid ja nahka. Töötaja 

võib kokku puutuda aju- ja närvikahjustusi tekitavate lahustitega kasutades näiteks 

atsetooni, metanooli, butanooni, ksüleeni või etüülatsetaati. Vähki ja allergiat võib tekitada 

trükivärvides, värvides, lakkides ja liimides kasutatav konservand ning 

desinfektsioonivahendite koostises olev formaldehüüd [23].  

 

1.1.3. Bioloogilised ohutegurid  

Bioloogilised ohutegurid on viirused, bakterid, seened, geneetiliselt muundatud 

mikroorganismid, rakukultuurid ja inimese endoparasiidid ning teised bioloogiliselt 

aktiivsed ained, mis võivad põhjustada nakkushaigust, allergiat või mürgistust [3]. 

Töökeskkonnas, kus töötab palju inimesi mitmes vahetuses ja samu tööriistu kasutades, 

võib nakatumine toimuda kontaktülekande kaudu, õhu kaudu (tolmuosakesed, sülje- ja 

rögapiisad) ning saastunud materjali kaudu (mustad instrumendid) [24].  

 

Klaasi käsitlemisel tekkinud vigastuste (sisselõiked, torkehaavad, marrastused) kaudu 

võivad bakterid sattuda (stafülokokid, streptokokid jt) naha mikrohaavadesse, mis 

põhjustavad töötajal naha mädapõletikke. Samuti on oht töötajal nakatuda teetanusse 

sisselõike või -torke haava tagajärjel. Haigustekitaja produtseerib toksiini, mis põhjustab 

lihaste kangestumist ja närvikahjustust [24]. 
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1.1.4. Füsioloogilised ohutegurid  

Füsioloogilised ohutegurid on füüsilise töö raskus, sama tüüpi liigutuste kordumine, 

sundasendid ja -liigutused töös, mis põhjustavad üleväsimust ning võivad aja jooksul viia 

tervisekahjustuseni [3]. Raskuste käsitsi teisaldamine võib põhjustada terviseriski (töötajat 

vigastada, eriti kokkupõrkel teise esemega), kui nt klaas on liiga suure massiga, suurte 

kabariitidega, kinnihaaramiseks ebamugava kujuga, oma konsistentsi või kuju tõttu [25]. 

Tervise vaevust võib põhjustada korduv raskuste käsitsi tõstmine ja ruumipuuduse tõttu 

ebasobivas tööasendis tõstmine. Raskuste tõstmine on koormavam, kui selg on tõste ajal 

painutatud või pööratud, tõstetakse väljasirutatud kätega ja tõstetakse õlakõrgusest 

kõrgemale. Kätale ja õlgadele langeb suur koormus, kui töötatakse kehast kaugele sirutatud 

kätega, ebamugaval kõrgusel, pööratakse ja painutatakse sageli randmeliigest [26]. 

Tükeldusliini ja painutusahju operaatorid tõstavad üksinda käsitsi autoklaasi, mille käigus 

peavad käed olema väljasirutatud ja selg tõste ajal painutatud.  

 

Ainuüksi seismine ei põhjusta terviseriske, kuna seismine on inimese loomulik kehaasend, 

kuid töötamine seisvas asendis pikka aega võib kaasa tuua erinevaid terviseprobleeme, nt 

valu jalgades, veenilaiendid, jalgade turse, lihasväsimuse, alaseljavalu. Peamised ametid, 

mis nõuavad pikaajalist seismist on tootmisliini töötaja, masinaoperaator, müüja [27]. 

 

2014. aasta tööst põhjustatud haigestumiste diagnoosidest järeldub, et enim mõjutavad 

töötajate tervist füsioloogilised ohutegurid: raskuste käsitsi teisaldamine, üleväsimust 

põhjustavad sundasendid ning korduvad stereotüüpsed liigutused. 2014. aasta 

kutsehaigestumise põhjuseks on olnud töökeskkonna ohuteguritest suurim osakaal 

korduvatel stereotüüpsetel liigutustel. Lisaks on tõusnud valest tööasendist põhjustatud 

haigestumise diagnoosi osakaal ja raskuste käsitsi teisaldamisest tingitud 

kutsehaigestumiste osakaal [28]. Eestis diagnoositi 2013. aastal kokku 56 kutsehaigusjuhtu 

ja 190 tööst põhjustatud haigestumisjuhtu, milledes esines luulihaskonna- ja sidekoehaigusi 

vastavalt 79% ja 74,9% juhtudel [7]. 

 

Töötaja füüsilise ja vaimse ülekoormuse vältimiseks peab tööandja kohandama töö ja 

töökoha töötajale võimalikult sobivaks. Töö korraldamisel ja töökoha kujundamisel peab 

arvestama töötaja kehalisi, vaimseid, ealisi ja soolisi iseärasusi ning tema töövõime 

muutumist tööpäeva või vahetuse jooksul [3]. 
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1.1.5. Psühholoogilised ohutegurid  

Psühholoogilised ohutegurid on halb töökorraldus, monotoonne või töötaja võimetele 

mittevastav töö, pikaajaline töötamine üksinda ja muud samalaadsed tegurid, mis võivad 

aja jooksul põhjustada muutusi töötaja psüühilises seisundis [3]. Halva töökorraldusega töö 

võib tekitada töötajas stressi, masendust, ja hirmu, kui töötaja peab täitma nõudmised, 

millele vajalikud eeldused puuduvad. Emotsionaalsest stressist tingituna langeb töötaja 

töövõime, suureneb vigade esinemise oht, kuna inimesel on raske eristada olulist 

informatsiooni ebaolulisest  [15]. 

 

Tööaja korralduse osas peab öötöö ja vahetustega töö olema põhjalikult läbimõeldud, kuna 

uuringud on näidanud, et inimkeha on öösel tundlikum teatavate koormavate töökorralduse 

vormide ja keskkonnahäirete suhtes. Öösel töötamine on töötajale kurnavam kui päevasel 

ajal ning pikaajaline öötöö võib kahjustada töötajate tervist ja ohustada töökoha turvalisust 

[29]. 2010. aasta uuringus leiti oluline seos töötajate seljavalu ja öösel töötamise vahel, mis 

võib seotud olla öövahetustest tingitud uneaja ja -kvaliteedi vähenemisega, põhjustades 

töötajatel lihaspingeid [30]. Taimaa klaasitootmise ettevõtte uuringus märkisid autorid 

öövahetustega töötajatele mõjuvateks ohuteguriteks unisust, väsimust, vähest valgustatust, 

liigset kuumust ja sobimatut töökohta [31].  

 

Mitmed uuringud on näidanud, et vahetustega töötades ja ületunde tehes on vigastamise 

risk suurem kui traditsioonilise kaheksatunnise tööpäeva suhtes. Tööõnnetuste oht on 

võrreldes hommikuse vahetusega 15,2% suurem õhtuses vahetuses ja 27,9% öises 

vahetuses. Vigastuste tekkimise oht suureneb lineaarselt pärast kaheksatunnist tööpäeva 

10-tunnises vahetuses 13% ja 12-tunnises vahetuses ~30%. Töötades neljandat päeva öises 

vahetuses on viimasel tööpäeval vigastamise oht 36% kõrgem  kui päevasel ajal [32]. 

 

Psühhosotsiaalsed tegurid nagu näiteks kõrge psühholoogiline pinge, liiga kiire töötempo, 

aja ja piisava toetuse puudus, vähene otsustusvabadus võivad põhjustada selja- ja kaelavalu 

tekkimist [33, 34, 35]. 2010. aastal Fonseca ja Fernandes tõid oma uuringus välja seletuse, 

kuidas psühhosotsiaalsete nõuete mõjul, näiteks ajapuudus, sageneb kiirete liigutuste ja 

ebakorrektse rühi esinemine. Psühhosotsiaalsed tegurid võivad suurendada lihaspinget, 
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mõjutada valutundlikkust ja halvendada liigutusülesannete täitmist ning suurendada seeläbi 

skeleti-lihassüsteemi häireid [36]. 

 

Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuur (EU-OSHA, European Agency for Safety 

and Health at Work) viis läbi üleeuroopalise töötajate arvamusküsitluse aastate 2012-2013 

jooksul, mille tulemustest selgus, et kõige enam esinevaks tööstressi põhjuseks Euroopas ja 

Eestis on töökoha kaotamise oht ja töö ümberkorraldamine. Teise tööstressi põhjusena tõid 

eestlased välja ülekoormuse ja töötamine ajapuuduses [37]. Kaasaegses klaasitootmise 

ettevõttes viidi läbi uuring 2011. aastal, millest selgus, et on peamine psühholoogiline 

riskitegur on hirm kaotada töö. Kõige ohtlikumaks töötingimuseks täheldati soojenev 

mikrokliima, kuna töötajad on üldiselt rahul töötingimustega [38].  

 

Infopuudus võib olla probleem, kui tööliseni ei jõua teave oluliste muutuste, otsuste ja 

tulevikuplaanide kohta [39]. Infovajadus on inimese seisund, kus ta mõistab, et ei tule 

enam toime olemasolevate teadmistega kuni uue informatsiooni omandamiseni. 

Infovajadus on rahuldatus siis, kui vajalik informatsioon saadakse õiges ja mõistetavas 

vormis ja õigeaegselt [40]. 

 

1.2. Töökoha ergonoomika  

Ergonoomikalased teadmised on eriti kasulikud tehnika (seadmete ja tööpinkide 

konstruktsiooni disainimine), majanduse (tööviljakuse tõstmine, ettevõtte probleemide 

lahendamine), tervishoiu (haiguste, vigastuste ja tööstressi vältimine, ennetamine) ning 

teiste erialade spetsialistidele, kuna võimaldavad paremini lahendada töös esinevaid 

probleeme [41]. 

 

Ergonoomika taotleb töö ja töökeskkonna kohandamist inimesega, mitte vastupidi. On 

oluline, et töötamiskoht võimaldaks säilitada töötaja hea rühi ja tasakaalu. Töötasapinna 

kõrgus peab vastama töötaja kehamõõtmetele, tööülesannete intensiivsusele ja raskuste 

teisaldamisele [42, 43]. Seistes töötamise töötamiskoha soovitavad mõõtmed on esitatud 

joonisel 1.1 ja 1.2.  

http://en.wikipedia.org/wiki/European_Agency_for_Safety_and_Health_at_Work
http://en.wikipedia.org/wiki/European_Agency_for_Safety_and_Health_at_Work
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Joonis 1.1. Seistes töötamisel töökoha soovitavad mõõtmed [42] 

 

 

Joonis 1.2. Seistes töötamisel töökoha soovitavad kõrgused [43] 

  

Tuleb jälgida, et töötaja ei oleks pidevalt pööratud või kummargil asendis ning ei teeks 

tööd staatilise lihaspingega. Optimaalseks vabaks ruumiks on jalgadele ligikaudu 13 cm ja 

põlvedele 10 cm. Töötamiskoha kõrgus peab olema vähemalt kaks meetrit, et lakke 

kinnitatud seadmed ja valgusti ei oleks töötajale liiga lähedal [42]. Töökoha kõrgus 

täppistöö (kirjutamine, elektroonika koostamine) korral 5 cm üleval pool töötaja 

küünarnukki ja küünarnuki toetamine on vajalik, kerge töö (toodete koostamine, 

mehaaniline töö) puhul 5...10 cm all pool töötaja küünarnukki ning raske töö (allapoole 

suunavat jõudu vajav töö) korral 20...40 cm all pool töötaja küünarnukki [43].  

 

Tööd tehakse üldjuhul seistes, kui on vaja suurt tegevusraadiust, liikumist ja jõudu. Kuigi 

püstiasend võimaldab töötaja suuremat liikuvust, koormab see liigeseid, liigeste sidemeid 
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ja lihaseid rohkem kui töötamine istudes. Püstiasendis töötamisel tuleb tähelepanu pöörata 

hea rühi ja tasakaalu säilitamisele. Oluline on jälgida, et koormus jaguneks võrdselt 

mõlemale jalale, mis ennetab teatud kehapiirkondade liigeste ebaühtlase koormamise ja 

kiire väsimise. Pikka aega seistes töötamine võib põhjustada valu mõnes kehaosas, mis on 

organismi hoiatussignaal liigestele langevast ülekoormusest. Seistes töötamisel on väga 

oluline valida sobivad tööjalatsid, mis toetavad jalga, on tugeva tallaga ja madala kontsaga, 

ei pigista ega pane jalgu higistama. Töökeskkonna põrand ei tohi olla ebatasane ega libe. 

Tootmisettevõtetes on sageli põrandamaterjaliks betoon. Selleks, et betoonpõrandal 

seismisest jalad ei väsiks, peaks töötaja jalgade all olema elastsest kummist või plastikust 

matt [44, 45]. 

 

Mitte-ergonoomiliste faktorite ja halva psühhosotsiaalse keskkonna kombinatsiooni 

tulemusel suureneb tööst tingitud skeleti-lihassüsteemi häirete tekkimise risk [46, 47]. 

2006. aasta klaasitootmise ettevõtte töötajate tööõnnetuste ja haiguste uuringus leiti kõige 

tähtsamad seosed ergonoomika nõuete ja ebapiisava ohutusmeetodite vahel ning 

tööõnnetuste, luu- ja lihaskonna vaeguste ja väsimuse vahel [8]. 

 

1.3. Funktsionaalne seisund  

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

määratud ülesandeid. Töötajatel on töövõime pidevas muutumises, mis sõltub organismis 

toimuvate füsioloogiliste ja psühholoogiliste funktsioonide muutustest. Seadmete puhul 

iseloomustab nende töövõimet tõrgete tekke sagedus. Tõrge on sündmus, mis seisneb objekti 

täielikus või osalises töövõime kaotuses. Inimeste puhul on tegemist ajutiste 

(psühholoogilised) ja püsitõrgetega (haigestumised, traumad). Töövõime säilitatakse 

töötajatel töötervishoiuga ning meditsiiniliste abinõudega [48]. 

 

Töövõime on inimese organismi suutlikkus koormusele reageerimisel teha tööd. 

Töövõimet mõõdetakse töö kvaliteedi, hulga, intensiivsuse ja kestuse alusel. Töövõime 

oleneb lisaks tööst ja töökeskkonnast tulenevatele teguritele ka inimese geneetilisest ja 

psühholoogilisest iseärasusest (soost, vanusest, pärilikkusest, lihasjõust ja -vastupidavusest 

ning harjumisest tööd teha). Olulised on töötaja mälu omadused, kuna sellest sõltuvad 

informatsiooni vastuvõtu ja analüüsi kiirus, kvaliteet, informatsiooni säilitamine ning 

rakendamine [49, 50]. 
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1980ndatel koostasid Soome teadlased Juhani Ilmarinen ja Kaija Tuomi töötajate töövõime 

hindamise meetodi, mida hinnati töövõime indeksi (WAI, Work abilty index) abil. Töötaja 

töövõime hinnang kujuneb seitsme küsimuse põhjal, mis sisaldab tervisliku seisundi, 

tööalaste oskuste ja teadmiste nind ootuste küsimusi. Küsimustiku tulemusi analüüsis 

töötervishoiuspetsialist [51]. 

 

80ndatel uuriti Helsingis munitsipaaltöötajate töövõimet, kus analüüsiti tööst tulenevaid 

stressoreid, haigusi ja inimese iseärasusi ning nende mõju töövõimele. Ankeetküsitluse 

alusel koostati töövõime indeks (WAI). Töötajate töövõime langust põhjustasid peamiselt 

halvad töökeskkonnatingimused ja kõrged nõudmised tööle. Töötaja tervisehäireid 

põhjustavad sagedasti raske füüsiline töö, kiire töötempo, ebasobiv töökeskkonna 

temperatuur, vale tööasend ja pingelised suhted töökaaslastega. Inimese töövõime on seda 

madalam, mida rohkem mõjub töökohal negatiivseid mõjureid [52]. 

 

Inimese bioloogiliste kudede funktsionaalse seisundi hindamiseks kasutatakse müomeetrit, 

mis on diagnostikaseade. Selle abil on võimalik mõõta lihaste toonust, dekrementi ja 

jäikust. Müomeeter aitab jälgida lihaseid taastusravil ja leida õige treeningkoormuse ja 

treeningviis, et vähendamaks töötaja füüsilist koormatust [53]. 

 

Kogu organismi seisundile on väga tähtis skeletilihase funktsionaalne seisund. 

Skeletilihase funktsionaalse seisundi hindamisel on üheks oluliseks kriteeriumiks lihase 

toonus. Igal skeletilihasel, mis omab kindlat liigutuse funktsiooni, on erinev toonuse 

normväärtus, mis oleneb skeletilihase ehitusest, soost, vanusest ja lihase sidekoeliste 

struktuuride funktsionaalsest seisundist. Skeletilihaste toonus iseloomustab koeraku 

verevarustuse mikrotsirkulatsiooni toimumise tingimusi. Müotonomeetria võimaldab 

täiendada skeletilihase funktsionaalse seisundi diagnostikat [53]. 

 

Toonus on mehaaniline pinge lihases, millega kindlustatakse kehaosade omavaheline 

asend, keha tasakaal ja luuakse aktiivseks lihastööks vajalik eelpinge foon. Skeletilihase 

toonus on integraalne näitaja, mis peegeldab kogu organismi seisundit. Toonus on 

informatiivne näitaja nii organismi eelpatoloogiliste kui ka patoloogiliste seisundite 

diagnoosis. Uuringud on näidanud, et lihaste toonus suureneb kehalise töövõime 

paranemisel. Lihase toonus väheneb olulisel määral atrofeerumisel [53]. 
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Normaalse lihase puhul on lihase toonus puhkeolekus väike ja pingestamisel suureneb 

sagedus. Juhul, kui lihase omavõnkumissagedused lõdvas ja pingestatud olekus oluliselt ei 

erine, siis see viitab tõsistele häiretele lihase funktsioneerimises. Kõrgenenud lihastoonus 

halvendab kudede verevarustust. Skeletilihas halva elastsuse korral ei vabane lihaskude 

pingest liigutuse lõõgastustsüklist piisavalt kiiresti ja verevoolu maht on väike, mis viitab 

väsimuse ja ülekoormusest tingitud tervise vaevustele [53, 54] 

 

Müotonomeetria usaldusväärsust lihaspingete mõõtmisel uuriti 2004. aastal Soomes 

Rheumatism Foundation haiglas. Mõõdeti trapetslihase omavõnkesagedust, lihase 

dekrementi ja jäikust. Uuritavad pidid mõõtmise ajal istuma ühesugustel toolidel, käed sülle 

asetatult ja jälgima paar meetrit eemal asuvat objekti, kuna siis on kõigil kaela asend 

võimalikult sarnases asendis, et vältida mõõtmisvigu. Tulemustest selgus, et igal uuritaval 

on lihase biomehaanilised omadused individuaalsed. Avastati, et trapetslihase vasakul ja 

paremal poolel erinevused puuduvad. Trapetslihase jäikuse vahemik oli 135...355 N/m ja 

lihase omavõnkesagedus varieerus 10,7...19,9 Hz [55]. 

 

1.4. Ohutuskäitumine  

Ohutuks töö tegemiseks peab olema tagatud ohutu töökeskkond ja töökorraldus. Tööohutus 

on töökorraldusabinõude ja tehnikavahendite süsteemi kasutamine, et töötaja saaks teha 

tööd oma tervist ohtu seadmata. Tervisekahjustuse vältimiseks rakendatakse töökorraldus- 

ja meditsiiniabinõusid, töö kohandamist töötaja võimetele ning töötaja füüsilise, vaimse ja 

sotsiaalse heaolu edendamist, mida mõistetakse töötervishoiuna [3].  

 

Tööandja rakendab terviseriskide vältimiseks või vähendamiseks ettevõtte töö kõikides 

etappides ning töötaja kehalise, vaimse ja sotsiaalse heaolu edendamiseks 

ühiskaitsemeetmeid ja -vahendeid. Kui töökorralduse või ühiskaitsevahendi kasutamisega 

ei ole võimalik töötaja tervise ja elu kaitsmiseks piisavalt teha, siis kasutatakse 

isikukaitsevahendeid [3]. Isikukaitsevahend (IKV) on inimese peas, seljas, käes või jalas 

kantav vahend, mis on konstrueeritud ja valmistatud kandja kaitsmiseks ohustavate tegurite 

eest [56].  
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Herbert William Heinrich’i, kes oli Ameerika tööstuste ohutuse teerajaja 1930ndatel, 

väidete kohaselt on tööõnnetused põhjustatud 88% ohtlikust käitumisest, 10% ohtlikest 

tingimustest ja 2% lihtsalt vältimatud [57]. Tema doomino teooria kohaselt põhjustab 

õnnetusi järjestikuste sündmuste ahel. Viis doominokivi kirjeldab faktoreid, mis mõjutavad 

teineteist ja vigastuste vältimise võimalusi. Need on 1) päritolu ja sotsiaalne keskkond; 2) 

inimese viga; 3) ohtlik tegevus või ohuolukord; 4) toimunud õnnetus; 5) vigastus. Kui 

piltlikult doominokivid üksteise järele asetatuna kukuksid, siis võttes ära ühe 

võtmeteguriks oleva doominokivi, nt ohtliku tegevuse/olukorra, takistab see 

ahelreaktsiooni jätkumist [58]. 

 

Skanska kontserni tööohutuse parendamine algas 2004˗2005 aastal, mil tõdeti, et sellisel 

moel jätkamine ei ole jätkusuutlik. Skanska ehitusettevõttes tööohutusvaldkonna 

parendmise tegevused järgivad H.W. Heinrichi (1881˗1962) kolmnurga- või püramiidi 

teooriat ja sama autori doomino teooriat [59]. Ehitusplatsidel õnnetuste vältimiseks 

kohaldatakse doomino teooriat. Ettevaatusabinõusi saab oluliselt arendada tänu doomino 

teooria lihtsusele, kuna see on arusaadav erineval tasemel ehituspersonalile [60]. Shoubra 

El Khema piirkonnas tegutsevas klaasitootmise ettevõttes viidi läbi tööõnnetuste vältimise 

programm, mille tulemusena tööõnnetuste arv vähenes ja juhtkonnal tõusis teadlikkus, 

kuidas tööõnnetusti vähendada [61]. 

 

Ohutuskäitumisega tegeleva ettevõtte DuPont uuringus 1991. aastal leiti, et ohtlik tegevus 

põhjustab või aitab kaasa vigastuste tekkimisele [62]. DuPont-i kümne aastase uuringu 

tulemustes selgus, et 96% tööõnnetuste juhtudest on põhjustatud ohtlikust tegevusest (12% 

mittesobivad või puudulikud isikukaitsevahendid, 30% valed inimese tööasendid, 14% 

inimese ohtlik reaktsioon/käitumine, 28% puudulikud või valed töövahendid ja varustus, 

12% halb või vale protsess ja töökorraldus) ning 4% juhtudest ohtlikest töötingimustest 

[63].  

 

Käitumise turvalisus (behavioural safety), on nimetus mitmet tüüpi programmidele, 

millede eesmärk on parendada ohutust, kui muudetakse töötajate käitumist. Samuti 

nimetatakse neid programme ka „käitumise parendamine“ (behavioural modification) või 

„käitumispõhine ohutus“ (behaviour based safety). Ohutuskäitumise süsteemi 

keskpunktiks on uskumus, et vigastused ja haigused on töötajate ohtlikute tegevuste 
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tagajärjed. Ohtlike tegevuste vältimiseks peab juhtkond võtma sihtmärgiks need 

spetsiifilised käitumised ja  muutma neid, millele need põhinevad ja jälgima töötajaid [64]. 

 

Käitumise turvalisuse programmid järgivad sarnaseid protsesse. Alustatakse koha 

vaatlemisega, mis hõlmab ka individuaalset tagasisidet. Jälgitakse töötajat ja märgitakse 

üles ohutud ja ohtlikud tegevused. Vaatluse lõpus vaatleja kommenteerib kõik 

tähelepanekuid ükshaaval ning koos arutletakse ohtlike tegevuste üle kuni töötaja muudab 

oma käitumise ohutumaks. Töötaja kommentaarid ja põhjused, miks ohtlikult käituti, 

märgitakse üles koos kokkulepetega, kuidas ohutult käituda. Aruanded kogutakse kokku ja 

juhtkond analüüsib ning annab soovitused praktilisteks lahendusteks [64]. 

 

1999. aasta uuringu kohaselt on varasemalt tööõnnetusi proovitud vähendada keskendudes 

tehnika seisukoha ja töökoha disainimise ohutuse tagamisega, kuigi tööõnnestue arv ei 

vähenenud [65]. Töökoha ohutuse akadeemilise kirjanduse arenguga hakati rohkem rõhku 

panema inimfaktoritele, mis on seotud töötajate käitumisega, mis viis omakorda töökohal 

esinevate tööõnnetuste põhjusteni [66]. Mitmed uuringud on leidnud, et peamine 

tööõnnetuste põhjustaja on ohtlik töötajate käitumine/tegevus [67, 68, 69]. 

 

Uuringu tulemused näitasid, et ohutu käitumine on õige lähenemine õnnetuste 

vähendamiseks töökohal. Ohutuskäitumise väljaselgitamiseks on kaks faktorit, milleks on 

ohutuse järgimine ja ohutuses osalemine [70]. Ohutuse järgimine on töötajatelt nõutud 

tegevuste täitmine, näiteks protseduuride järgimine ja isikukaitsevahendite kandmine. 

Ohutuse järgimine on väga oluline kõikidele töötajatele, kuna see täiustab individuaalset 

teadlikkust, et kindlustada ohutus. Ohutuses osalemine on seotud tegevustega nagu 

töötajate aitamine, osalemine ohutusalastel koosolekutel ja kaasalöömine ohutuse 

programmidega, mis aitavad luua positiivset töökeskkonda [71, 72, 73]. 
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2. UURIMISTÖÖ MATERJAL JA METOODIKA 

2.1.  Uurimisobjekt 

Ettevõtte peamine tegevusvaldkond on lamineeritud esiklaaside ja karastatud küljeklaaside 

tootmine sõidukitele. Ettevõttes oli välja töötatud juhtimissüsteem, mis vastab standartitele 

EVS-EN ISO 9001:2008 (Kvaliteedijuhtimissüsteemid. Nõuded.) ja EVS-EN ISO 

14001:2004 (Keskkonnajuhtimissüsteemid. Nõuded koos kasutusjuhistega.) nõuetele. 

Spetsifitseeritud nõuded olid mõeldud esmajoones keskkonnale ja inimeste tervisele ohutu 

toote teostuse ning huvipoolte rahulolu saavutamiseks, ennetades mittevastavusi kõigis 

äriüksuse protsessides [74]. 

 

Äriüksuses oli koostatud protseduur töökeskkonna ohjeks ning töökeskkonnas esineda 

võivate ohtude määratlemiseks, riskide juhtimiseks ja kontrolliks. Uue töötaja tööle 

võtmisel viiakse läbi esmane juhendamine ja väljaõpe, mis tagab uue töötaja teadlikkuse 

ettevõttest, ohutusnõuetest, seadusandlikest nõuetest ning rakendatud juhtimissüsteemist. 

Tehases oli kohustuslik kanda turvajalanõusid ja vastavalt töökohale ka teisi 

isikukaitsevahendeid. Ohutuse tagamiseks oli igale töökohale paigaldatud IKV kandmise 

juhend, mida konkreetsel töökohal kandma peab (joonis 2.1) [74]. 

 

  

Joonis 2.1. Painutusahju IKV kandmise juhend 
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IKV juhendil oli märgitud IKV kandmise kord töökohal: 1) punane – kohustuslik, 2) 

kollane – vastavalt olukorrale (tekstiga kirjeldatud ajal) kohustuslik, 3) roheline – 

soovituslik.  

 

Ettevõttesse oli paigaldatud 24 esmaabikappi, mis oli jaotatud tehasesse ja kontorisse. 

Esmaabikapid olid paigutatud tihedamalt sinna, kus oli vigastamisoht suurem. 

Esmaabikapis oli lisaks esmaabivahenditele teatamisleht, mille kaudu saab teatada 

pisivigastusest, napikast või ohuolukorrast. Iga esmaspäev tehakse esmaabikappide 

ringkäik, kus kontrollitakse esmaabivahendite olemasolu ja teatamislehti. EHS-

spetsialistile (Environment, Health, Safety – Keskkond, Tervis, Ohutus) tuleb 

tööõnnetustest teatada koheselt ja anonüümselt saab teateid edastada EHS postkasti, mida 

on tehasesse paigaldatud kolm tükki.  

 

Valitud ettevõttes pööratakse suurt tähelepanu tööohutusele ja -tervishoiule. 2008ndal 

aastal hakati juurutama ohutuskäitumise kontrollimisesüsteemi SMAT (Safety Managemant 

Tool), et viia töõnnetuste arv minimaalsele tasemele. SMATiga on võimalik määratleda ja 

hinnata tegelikkuse ning reeglite vahelisi lahknevusi ja eemaldada kõrvalekalded (ohtlikud 

tegevused, ohtlikud tingimused) ning seeläbi vähendada õnnetuste arvu [74].  

 

2014ndal aastal töötas ettevõttes kokku 310 töötajat, kellest ligikaudu 200 oli 

tootmistöötajad. Ettevõttes esines raskuste käsitsi teisaldamist peamiselt nendes 

töökohtades: tükeldusliin, painutusahi, koosteliin, kontroll-liini lõpp, ekstrusioon ja 

pakkimine. Uurimistöös võeti sihtgrupiks tükeldusliini ja painutusahju operaatorid ning 

koosteliini töötajaid, kuna valitud töökohtades oli raskuste käsitsi teisaldamine kõige 

aktiivsem. Äriüksuse tootmisprotsessi on esitatud joonisel 2.2. 

 

Tükeldusliini operaatori ülesandeks oli suurest (2x3,5 m) toorklaasist välja lõigata 

vastavalt suuruse vajadusele klaasid, mis lähevad edasi eeltöötlusliinile. Tükeldusliini 

operaatorid töötavad kahekesi ühes vahetuses. Masin lõikab klaasi vajalikuks suuruseks, 

seejärel sätivad operaatorid klaasi laua peal õigesse asendisse ja reguleerivad nuppude abil 

lauda, et see murraks klaasi vajalikust kohast lahti. Operaatorid saavad kumbki omale ühe 

klaasi poole ja peavad käsitsi klaasijäägid asetama killukonteinerisse ning õige klaasi 

tõstma alusele. Tükeldusliini töötajate päevane vahetus algab kell 8:00 ja lõppeb 18:00 

ning öine vahetus algab 22:00 ja lõppeb 06:00.  
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Toorklaas 

 (Klaasid ostetakse sisse väiksemate primitiividena (ca 1x1,5 m) ja DLF  “Decoupe Largeur 

Fabrication” (2x3,5 m) mõõdus. Suuremad klaasid läbivad tükeldusliini. 

Esiklaas  

(Klaasid liiguvad paaris) 

 

Küljeklaas 

1. Eeltöötlusliin:  
*Lõikamine – lõigatakse klaasile sobiv kuju; 

*Lihvimine 

*Pesemine; 

*Trükkimine. 

1. Eeltöötlusliin 
*Lõikamine – lõigatakse klaasile sobiv kuju; 

*Puurimine – puurutakse vajalikud avad; 

*Pesemine; 

*Trükkimine, nt logod ja muster klaasi äärde. 

 

2. Painutusahi - antakse klaasile sobiv 

kumerus. 

2. Karastussahi - antakse klaasile sobiv 

kumerus  ja karastatus. 

 

3. Koosteliin: 
*Pesemismasin; 

*Koosteruum - alumine klaas, kile vahel, 

pealmine klaas (nt akustiline ja küttega kile; 

kiled valmistatakse eelnevalt ette kileruumis); 

*Vaakumrõngaste paigaldamine; 

*Vaakumahi. 

 

3. Manused - tõstemehhanismid vastavalt 

kliendi soovile. 

 

4. Pakkimine. 

 

5. Kliendile transportimine. 

4. Autoklaav  
*klaasid on rõhu all ja kuumutatakse (klaasid 

muutuvad selgeks).  

 

 

5. Kontroll-liin: 
*Eemaldatakse kile jäägid; 

*Toimub visuaalkontroll. 

 

  

6. Manused, ekstrusioon  
*Lisatakse vihmasensorid, peeglialused, 

tihendid jms vastavalt kliendi soovile. 

 

  

7. Pakkimine. 

 

8. Kliendile transportimine. 

  

Joonis 2.2. Autoklaaside tootmisprotsess 

  

Painutusahju operaatori ülesandeks oli anda klaasidele vajalik kuju, mis lähevad edasi 

koosteliinile. Ettevõttes on kolm painutusahju ja igal ahjul töötab korraga üks töötaja, aga 

iga tunni järel vahetavad töötajad ülesandeid ehk kui töötab üks ahi, siis on tööl kokku 

kaks painutusahju operaatorit. Operaator paneb toote partii klaasivormi painutusahju, 

tõstab klaasid (kahe kaupa) aluste pealt vormi ja kui klaasid on painutusahjust läbi käinud 
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võtab need vormist välja ja tõstab alusele. Painutusahju töötajate päevane vahetus algab 

kell 8:00 ja lõppeb 20:00 ning öine vahetus algab 20:00 ja lõppeb 08:00. 

 

Koosteliini töötajate ülesandeks oli tõsta klaasid pesemismasinasse, koosteruumis panna 

klaaside vahele kile, seejärel koostatud klaaside ümeber paigaldada vaakumrõngas ja tõsta 

klaasid vaakumahju liinile, vaakumahjust tulnud klaasidelt eemaldada vaakumrõngad ja  

tõsta alusele, mis lähevad edasi autoklaavi. Ettevõttes on kaks koosteliini ja korraga töötab 

ühe koosteliini alguses üks töötaja, koosteruumis kaks töötajat, vaakumrõngaste 

paigaldamises kaks töötajat ja vaakumahju lõpus üks töötaja. Koosteruumi töötajad ja 

vaakumrõngaste paigaldajad vahetavad omavahel töökohta iga kahe tunni järel. 

Koosteruum on puhasruum, kuhu võib siseneda ainult spetsiaalsete riietega ja jalanõudega. 

Koosteliini töötajad töötavad kolmes vahetuses. Töötajate hommikune vahetus algab 6:30 

ja lõppeb 15:30, päevane vahetus algab kell 15:30 ja lõppeb 23:30 ning öine vahetus algab 

23:30 ja lõppeb 06:30. 

 

2.2.  Ankeetmeetod 

Töökeskkonnas esinevate ohutegurite väljaselgitamiseks oli valitud ankeetmeetod, kus 

töötajad annavad subjektiivse tagasisisde töökeskkonna tingimuste, tööiseloomu ja oma 

tervise kohta. Ankeetküsimustik on koostatud kasutades OÜ TEN–TEAM-i poolt tehtud 

ankeete „Sisekontrolli tegevuskava“, Kadri Kondi lõputööst töökeskkonna hindamisankeeti 

ja Tartu Ülikooli instituudi „Töökeskkonna riskianalüüsi ankeetküsimustik“ küsimusi ning 

kohandati uurija poolt sobivaks (lisa 1.1) [75, 76].  

 

Töökeskkonna ohutegurite väljaselgitamise ankeedis olid küsimused jaotatud teemade 

kaupa üheksasse plokki. Küsitlusankeedis oli arvestatud töötaja üldandmeid, tööohutust, 

isikukaitsevahendeid, õnnetusjuhtumite ohte (tuleoht, traumade oht, masina- ja 

elektriohutus), töökoha ergonoomikat, füüsikalisi, keemilisi, psühholoogilisi ja füsio-

loogilisi ohutegureid ning ohutuskäitumist. Ankeetküsimustiku päis on esitatud tabelis 2.1 

ja töödeldud ankeetküsimustik on esitatud lisas 1.2. 
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Tabel 2.1. Ankeetküsimustiku päis [75, 76] 

ÜLDANDMED 

Ametinimetus: ........................................................................................................................ 

Sugu:  Mees  Naine Vanus:  ............ a. 
Teie üldine tööstaaž ettevõttes: .....................aastat/ ...................kuud (kui alla 1 aasta) 
Teie tööstaaž antud töökohas: .....................aastat/ ...................kuud (kui alla 1 aasta) 

Milline on Teie töövahetuse kuugraafik? .......................................................................................  
Palun loetlege, missuguseid aparatuure, seadmeid, tööriistu ja töövahendeid kasutate? 
......................................................................................................................................................... 

I TÖÖOHUTUS 

1.  Kas tunnete töötervishoiu ja tööohutuse seadust?  Jah  Ei 

 

Üldküsimustel sai vastata valikvastustega ja täpsustavatele küsimustele punktiirjoonel. 

Töötajad kirjutasid ka endapoolseid ettepanekuid ja arvamusi töökeskkonna ning 

tööjõudluse parendamiseks. 

 

2.3.  Töökeskkonna mõõtmised 

Autoklaaside tootmisettevõttes mõõdeti külmal aastaajal töökeskkonna mikrokliima 

parameetrid, müra ja valgustustihedust, et kontrollida nende vastavust seadusega määratud 

normidele ja soojusmugavuse parameetrite soovitatavatele normvahemikele. Mõõtmised on 

tehtud müralogger DVM173SD-ga, mõõtelogeri Almemo 2690-8ga: andur Lux Probe Head 

FLA 603 VLx, andur Oxygen Probe FYA 600 O2, andur Carbon Dioxide Probe FYA 600 

CO2, andur Termo-hügromeeter (Almemo D6) ja andur Thermo-anemometer probe FV 

A935-TH. Mõõturite tehnilised andmed on esitatud lisas 2.1. Mõõtmised olid tehtud 

tootmistsehhi töökohtadel ja vahekäikudes. Töökeskkonna sisekliima mõõtmise tulemuste 

registreerimiseks koostatud ankeedi päis on esitatud tabelis 2.2. ja töödeldud andmed on 

esitatud lisas 2.2. 

 

Tabel 2.2. Töökeskkonna sisekliima mõõtmistulemuste tabeli päis 

Mõõtmiskoht 

(MK) 

Õhu-

tempe-

ratuur 

t, 
o
C 

Õhu 

suhteline 

niiskus 

W, 

% 

Õhu 

liikumis- 

kiirus 

v, 

m/s 

O2 
sisaldus,  

% 

CO2 

sisaldus, 

ppm 

Valgustus-

tihedus 

E, 

lx 

Müratase 

M, 

dB(A) 

Norm või 

otimaalne 

15...24 

[17] 

40...60  

[9] 

≤0,2 

[9] 

21±1 

[77] 

˂1000  

[78] 

≥300  

[16] 

≤85 

[10] 

Aritmeetiline 

keskmine,        

Standardhälve 
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Mikrokliima parameetrite arvväärtuste kontrollimiseks on võetud optimaalsed vahemikud 

erinevate töökategooriate puhul. Valgustuse norm on valitud 300 lx, kuna mõõtmised tehti 

töökohtadel ja nende läheduses, kus tehti ettevalmistusi materjalile ning üldtöid masinatel. 

 

Töökeskkonna mikrokliima, müra, valgustuse ja õhukoostise parameetrite arvväärtustest 

on määratud aritmeetilised keskmised järgmise valemiga 

x   
 

 
∑                                                                                                                             

 

   

 

 

kus x  on parameetri aritmeetiline keskmine; 

 n – parameetri esinemissagedus; 

 xi – parameetri i-s arvväärtus. 

 

Standardhälve on leitud valemiga 

 

  √
 

   
∑    x   
 

   

                                                                                                  

 

kus σ on standardhälve; 

 x  – parameetri aritmeetiline keskmine; 

 n – parameetri esinemissagedus; 

 xi – parameetri i-s arvväärtus. 

 

Autoklaaside tootmisettevõtte tootmishoone on jaotatud kaheks, kus ühes osas toodetakse 

auto küljeklaase ja teises osas auto esiklaase, mille üldpindala on 18500 m
2
. Tootmistsehhi 

pindala oli suurem kui 400 m
2
 (mõõtmisi tuleb teha iga 10 m tagant), seega on 

optimeeritult valitud 30 mõõtmiskohta, mis oli kooskõlas töökohtade asetustega [75]. 

Tootsmistsehhiskeem mõõtmiskohtadega on esitatud joonisel 2.3 ning suurem versioon 

joonisest on esitatud lisa 2.3. 
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Joonis 2.3. Tootmistsehhiskeem sisekliima parameetrite 1...30 mõõtmiskohad 

 

Mõõtmised on tehtud ajal, mil töötajad täitsid oma tavapäraseid tööülesandeid ja tehases 

toimus tootmine. Sisekliima parameetreid on mõõdetud 1,5 m kõrgusel põrandapinnast, 

kuna töö tegemine toimub enamuse ajast seistes [79]. Parameetreid mõõdeti igas 

mõõtmiskohas kolm minutit 10 sekundilise intervalliga.  

 

2.4.  Müotonomeetria  

Töötajate füüsilise koormatuse määramiseks on kasutatud müotonomeetriat, millega 

hinnatakse inimese skeletilihaste funktsionaalset seisundit. Mõõtmisel kasutati müomeetrit 

Myoton-3, mille mõõdetavateks parameetriteks on lihase omavõnke sagedus, dekrement ja 

jäikus [53]. 

 

Seadmega mõõdetud lihase omavõnkumise sagedus (Hz) iseloomustab lihase toonust selle 

lõõgastunud olekus. Parameetri normväärtuseks olenevalt lihasest on 11-16 Hz ning 

pingele lihases viitab kõrgenenud toonus. Seadmega registreeriti dekrement, mis 

iseloomustab lihase elastsust ehk lihase võimet taastada oma esialgne kuju pärast 

kokkutõmmet. Dekremendi normväärtused olenevalt lihasest on vahemikus 1,0-1,2 või 
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väiksemad. Treenitud lihase puhul on lihas on elastsem ja dekremendi väärtus väiksem. 

Lisaks mõõdeti seadmega lihase jäikust, mis iseloomustab lihase omadust osutada 

vastupanu tema kuju muutvale jõule. Jäikuse normväärtused olenevalt lihasest jäävad 

vahemikku 150-300 N/m [53]. 

 

Müomeetriga toimusid mõõtmised 18 ja 19 veebruar 2015 tööpäeva alguses ja tööpäeva 

lõpus (lisa 3). Saadud mõõtmistulemuse protokolli sai vormistada pdf-failina, mille näidis on 

esitatud lisas 3.1. Mõõtmistes osales seitse koosteliini, kaks tükeldusliini ja viis 

painutusahju töötajat, kes töötavad iga päevaselt raskuste käsitsi teisaldamisega. Mõõtmisi 

alustati töötaja andmete (vanus, kehamass, pikkus) müomeetrisse sisestamisega, mis 

automaatselt arvutas töötajate kehamassiindeksi. Mõõdeti paremal ja vasakul kehapoolel 

asuvaid lihaseid tahtelise lõõgastuse seisundis ja alustati alati paremalt kehapoolelt. Istudes 

mõõdeti kodarmist randmepainutajat (m. flexor carpi radialis), sõrmedesirutajalihas (m. 

extensor digitorum), trapetslihase ülemist regiooni (m. trapezius) ja seistes 

selgroosirgestajalihas (m. erector spinae) ning mõõtmispunktid markeeriti, et õhtused 

mõõtmised saaksid tehtud samas punktis (joonis 2.4) (lisa 3.2-3.5). Mõõtmised toimusid 

multyscan režiimis ja usaldusliku tulemuse saamiseks võeti iga lihase mõõtmise 

kordusarvuks viis, kuna lähtuti mõõteseadme piirveast (ε = 0,5). 

 

    

Joonis 2.4. Mõõtmispunktid: a) kodarmine randmepainutaja, b) sõrmederirutaja-

lihas, c) trapetslihas, d) selgroosirgestajalihas  

 

Kodarmine randmepainutaja kinnitub teise kämblaluu põhimikule. Lihas painutab 

labakätt ja pöörab seda koos käsivarrega sissepoole. Sõrmesirutajalihas kinnitub nelja 

kõõlusega II...V sõrme kahe esimese sõrmelüli põhimikkudel. Lihas sirutab sõrmi ja 

a)          b)    c)   d) 
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labakätt ning võtab osa sõrmede laialiajamisest. Ta takistab sõrmede rusikasse panemist 

randmest tugevasti painutatud käe puhul. Trapetslihas on lai kolmnurkne lihas selja 

ülemises osas. Selle alumine osa asub lülisambal ja ülemine osa õlanukil. Lihaskimbud 

kinnituvad abaluu harjale, rangluu välimisele osale ja õlanukile. Trapetslihase ülemine osa 

tõstab õlavöödet (sügaval sissehingamisel, õlgade kehitamisel) ja takistab õla allavajumist 

(raskuse puhul rippuvas käes või õlal). Selgroosirgestajalihas paikneb kahel pool 

lülisammast. Selgroosirgestaja ülesandeks on sirutada lülisammast ja tagada küljelt küljele 

pööramine. Vigastuse või pinge korral võib selles lihases esineda spasme ja valulikkust  

[80]. 

 

2.5.  Töövõime  

Tootmistöötajate töövõime muutus tööpäeva jooksul arvutatakse viie parameetri alusel: 

pulsisagedus, reageerimisaeg, lihaste jõud kätes, operatiivmälumaht (tabel 3.3). 

Pulsisagedus ja vererõhk määratakse vererõhumõõturiga. Reageerimisaja kiirust signaalile 

mõõdetakse internetis saadaval oleva treeningprogrammiga Reaction test. Programm 

võimaldab registreerida töötaja reageerimisaega täpsusega 1/1000 sekundit (joonis 2.5). 

 

 

Joonis 2.5. Reageerimisaja mõõtmise programm Reaction test 

 

Reageerimisaja mõõtmiseks tuli ekraanile punane ring, mis muutus kollaseks, mille peale 

tuli võimalikult kiiresti vajutada arvutihiire vasakpoolset nuppu. Lõpptulemuseks 

arvutatakse viie katse keskmine. Lihaste jõu määramiseks kasutatakse dünamomeetrit, 

surudes maksimaaljõuga nii parema kui vasaku käega. Operatiivse mälumahu määramiseks 

on kasutatud 12. juhuslikust arvust koosnevaid tabeleid. Tabelit näidatakse inimesele ühe 

minuti vältel, mille järel peab ta meeldejäänud arvud kirjutama paberile.  
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Töövõime muutuse väljaselgitamiseks arvutatakse samanimeliste parameetrite keskmiste 

väärtuste muutus protsentides, mida võrreldakse hommikuse tööaja alguse tasemega. 

Töötaja töövõime muutuse parameetrite tulemused võetakse tööaja alguses 100-ks 

protsendiks. Töövõime mõõtmise tulemuste registreerimiseks koostatud ankeedi päis on 

esitatud tabel 2.3. Töövõime vastaval kellaajal määratakse viie parameetri aritmeetilise 

keskmisena valemiga [81]: 

 
 

Tabel 2.3. Töövõime ja selle parameetrite päevane muutus [81] 

Kella-

aeg 

Pulss 
Reageerimis-

aeg 
Vererõhk Lihaste jõud Mälumaht Töövõime 

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

            

 

Töövõime muutuse mõõtmised toimusid päevases vahetuses 27.-28. jaanuar 2015 ja öises 

vahetuses 12. ja 28. veebruar 2015 tööpäeva alguses, keskel ja lõpus (lisa 4). Mõõtmistes 

osales neli koosteliini, kaks tükeldusliini ja neli painutusahju töötajat, kes töötavad iga 

päevaselt raskuste käsitsi teisaldamisega. 

 

2.6.  Ohutuskäitumise andmetöötlus 

SMATi läbiviimine toimub vaatlus- ja arutlusstiilis, mille lõpptulemus on SMAT-i 

protokoll, mida analüüsitakse ning vajadusel võetakse kasutusele meetmed parema 

töökorralduse või ohutuma töökeskkonna loomiseks. SMAT-i läbiviimisel tuleks käsitleda 

järgmisi valdkondi: 1) isikukaitsevahendid, 2) tegevused ja reaktsioonid, 3) töökoht, 4) 

vahendid ja seadmed, 5) reeglid ja protseduurid, 6) kord ja puhtus. SMAT-i läbiviijad 

(2.3) 
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läbivad eelnevalt kahepäevase koolituse, mille käigus saadakse ülevaade SMAT-i 

olemusest, analüüsitakse psühholoogilist lähenemist ja seejärel praktiseeritakse õpitut [74].  

 

SMAT-i protokollis tuleb täita üldandmed vaatleja ja vaatlusaluse kohta ning ära märkida 

vaatlustulemused, millele tuleb lisada tüüp (joonis 2.6) [74]: 

Positiivne tegevus (P) – märkimisväärne tegevus, mis on kooskõlas kõikide 

ohutusnõuetega ning tagab konkreetse töö teostamiseks maksimaalse turvalisuse taseme; 

Ohtlik tegevus (OTE) – tegevus, mis võib põhjustada õnnetuse, materiaalse kahju või 

ohuolukorra (ohtlikud tingimused); 

Ohtlik tingimus (OTI) – ohtliku tegevuse tulemusena tekkinud olukord, mis võib 

põhjustada õnnetuse või materiaalse kahju. 

 

Joonis 2.6. SMAT-protokoll [74] 

Protokolli tuleb lisada ka vaadeldava töötaja vastused ja kommentaarid. Kui esines OTE 

või OTI, siis lisatakse protokolli ka kokkulepitud korrigeeriv tegevus. Tuleb märkida, kas 

situatsioon sai kohese lahenduse või tuleb läbi viia järeltegevus. Järeltegevuse 

kontrollimiseks tuleb lisada vastutav isik, kes on üldjuhul meister või tootmisjuht ja 

tähtaeg. SMATi protsess kestab umbes 30 minutit. 
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Ettevõttes märgitakse tabelisse statististilise ülevaate saamiseks tööõnnetused kuni 

ohuolukordadeni raskusastmete järgi ning arvutatakse sagedusnäitaja miljoni töötunni 

kohta. Sagedusnäitajad arvutatakse valemitega [74]: 

 

    
           

 
                                                                         

kus TF1 on tööajakaoga tööõnnetuste sagedusnäitaja; 

 LTA – tööajakaoga (töötaja puudub õnnetuse tõttu töölt üle 24h) õnnetuste arv; 

 H – inimtöötundide arv. 

 

    
                  

 
                                                              

kus TF2 on tööajakaota tööõnnetuste sagedusnäitaja; 

 NLTA – tööajakaota e. arstiabi vajavate õnnetuste arv (töötaja puudub õnnetuse 

tõttu töölt vähem kui 24h). 

 

    
                     

 
                                                       

kus TF3 on pisivigastuste sagedusnäitaja; 

 MA – pisivigastuste arv (töötaja ei vaja arstiabi ja võib tööd koheselt jätkata). 

 

    
                        

 
                                               

kus TF4 on "napilt pääsemiste sagedusnäitaja; 

 NA – "napilt pääsemiste arv" (keegi viga ei saa, kuid tekib materiaalne kahju). 

 

    
                           

 
                                        

kus TF5 on ohuolukordade sagedusnäitaja; 

 HS – ohuolukordade arv. 

 

Andmete töötlemiseks kasutati arvutiprogrammi Microsoft Office Excel 2010. Tulemustes 

on kasutatud kirjeldavat meetodit ja esitatud üldsagedusnäitajate dünaamika.  
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3.  ETTEVÕTTE TÖÖKESKKOND 

3.1. Töötajate hinnang töökeskkonnale 

Ankeetküsitlus viidi läbi 19. detsember 2014 ettevõtte tootmishoones. Kõikidel 

tootmistöötajatel oli koolituspäev ja küsitlus toimus hommikul esimese programmi osana. 

Töötajatel oli aega vastata 20 kuni 30 minutit vabatahtlikkuse alusel. Laiali jagati 170 

ankeeti, millest töötlemiseks saadi korralikult täidetud 153 ankeeti. Küsimustiku täitsid 

34% naised ja 66% mehed. Vastajate keskmiseks vanuseks oli 38 aastat, kellest noorim oli 

20 ja vanim 70 aastane. Üldandmete põhjal on töötajate keskmiseks tööstaažiks 7 aastat ja 

uusimatel töötajatel 9 kuud ning vanimatel töötajatel 26 aastat. Seega töötavad ettevõttes 

pikaajaliselt töötajad, kes on kogenud ning tunnevad tööprotsesse hästi. Töödeldud 

vastustega ankeetküsimustik on esitatud lisas 1.2. 

 

Tööohutuse valdkonnas 81% vastajatest teadis töötervishoiu ja -ohutuse seadust. 

Töökeskkonnas esinevatele probleemidele leiti sobilikud lahendused, kui puudus vajalik 

jalamatt, töövahend, IKV, lisavalgustus ja kui tõstuk ei töötanud. Positiivset lahendust ei 

leitud ebapiisavale ventilatsioonile, tuuletõmbele. Kõik töötajad saavad tööle asumisel 

algkoolituse, aga 2% vastanutest ei ole täpsemalt instrueeritud tööohutuse suhtes. 

 

Kõik töötajad kandsid tootmises isikukaitsevahendeid, nendest 96% sageli ja 4% 

mõnikord. Enamik töötajatest kasutas turvajalanõusid ja kindaid, üle poole 

kuulmiskaitsevahendeid ning väiksemal määral prille, kätiseid, kaitsepõlle ja maski. 

Töökohas oli vajalik kogus IKVsid, mis kaitsevad piisavalt. Töötajaid, keda häirib IKV 

kasutamine põhjendasid, et kuulmiskaitsevahendid väsitavad, panevad kõrvad valutama, 

prillid lähevad uduseks ja moonutavad ning kinnastega on kohmakas töötada. Töötajaid on 

teavitatud terviseriskidest, mida põhjustab IKV mittekasutamine. 

 

Töötajatele on tehtud väljaõpe avariiolukorras tegutsemiseks. Töökohas oli olemas 

tulekahjuandurid, tulekustutid ja evakuatsiooniskeem. Liikumisteed hoitakse kaupadest 

vabad 82% arvates. Töökeskkonnas esines ebastabiilseid virnu, põranda libedust ja 

ebatasasust, seadmete/mööbli teravaid nurki ja klaaside väljaulatuvaid teravaid nurki. 26% 
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vastanutest on saanud töökohas traumasid, verevalumeid, marrastusi, torke- ja lõikehaavu, 

mis olid seotud klaasi purunemisega, murdumisega, vaibanoaga lõikamisega, valesti 

ladustatud klaasi pakkide vahel liikumisega ning põletushaavu, kõrvetamist kokkupuutes 

kuuma pinnaga, mida põhjustasid iseenda ja kaastöötaja ettevaatamatus. Masinatel oli 

olemas kasutus- ja hooldusjuhendid. Masinaosad ja robotid olid kaetud või piirestatud ning 

ohulüliti või väljalülitusnupp oli kergesti juurdepääsetavad. 83% töötajatest oli rahul 

seadmete, mööbli ja töövahendite paigutusega.  

 

Töötasapinna kõrgus oli 87% sobiv ja töölaud oli reguleeritav 33% töötajatest. Enamiku 

arvates olid tööriistad ja -vahendid mugavad, efektiivsed ning ohutud. 58% töötajate 

arvates oleks seismiskohal vaja kasutada ergonoomilisi matte või puidust reste. Töökohal 

esineb ruumipuudust: vahel ei mahu klaasilaos tõstukiga liiklema; koosteliinil ei saa 

kummi kinnitamiseks taha astuda; liikumisteed on pidevalt kinni tõstuki või klaasi kastide 

tõttu; klaasid on paigutanud vahekäiku või teiste tööalasse. Liikumisteed olid piisavalt 

laiad 71% arvates. 

 

Füüsikalistest ohuteguritest esines häirivat müra tööpäeva jooksul iga tund üle poolte 

töötajatel (joonis 3.1). Samuti ei ole rääkimine inimestega võimalik häält kõrgendamata.  

 

Joonis 3.1. Häiriva müra esinemissagedus tööpäeva jooksul 

 

Müra oli üks olulisem füüsikaline ohutegur, kuna 95% töötajal esineb tööpäeva jooksul 

häirivat müra. Peamisteks müraallikateks nimetati erinevad seadmed: robotid, 

suruõhuhaamrid, lihvimismasin, pesemise masin, plotter, autoklaav ja raadio/muusika, 

mida täheldati meeldivaks. Müra tugevus hinnati 56% keskmiseks, 38% tugevaks ja 5% 

68% 

18% 

9% 
5% 

Iga tund Mõned tunnid 3 tundi või alla selle Mitte kunagi



38 

 

nõrgaks. Müra iseloom oli enamjaolt pidev ühtlane ja väiksemal määral pidev ebaühtlane 

ning katkendlik. Töökeskkonnas ei esinenud 73% töötajatel tööpäeva jooksul töökohal/töös 

tajutavat vibratsiooni, aga kellel esines nimetasid vibratsiooni allikateks suruõhuhaamer, 

puurmasin, tõstuk (klaasi aluste transportimisel, aluste ja kärude teisaldamisel). 

Töökeskkonna valgustus oli küllaldane, 29% töötajatest oleks töökohal vaja lisavalgustust. 

Töökohal esines värelevat/võbelevat valgust ja tekivad häirivad varjud. Töökeskkonna 

temperatuuriga oli rahul 61% töötajatest. Töökeskkonna õhutemperatuur oli suvel kõrge 

87% ja talvel madal 65% töötajate hinnangul. Tööruumide õhu kvaliteediga ei ole rahul 

38%, kes nimetasid probleemiks umbsus, liiga niiske ja  liiga kuiv õhk, halvad lõhnad ning 

tolm. Töökeskkonnas oli piisav üldventilatsioon 66% ja kohtventilatsioon oli olemas 65%. 

Töökeskkonnas esineb häirivat tuuletõmbust. 

 

Keemiliste ohuteguritega puutusid töökohas kokku 54% töötajatest. Töötajad puutusid oma 

töös kokku peenikese klaasitolmuga, trükivärviga, liimiaurudega, puhastusvahenditega, 

lahustitega, lakiga, lihvimisvedelikuga jms. Ohtlikud kemikaalid olid nõuete kohaselt 

markeeritud 82% arvates. Kemikaali kasutamiseks olid olemas juhendid/ohutuskaardid ja 

tööandja tagab kemikaalide kasutamise väljaõppe. 

 

Töö oli psüühiliselt kurnav poolte töötajate jaoks. Töö on olnud vastutusrikas ning tehakse 

iseseisvaid otsuseid. Üks olulisem psühholoogiline ohutegur oli töö monotoonsus ja 

väiksemal määral ajapuuduses töötamine (joonis 3.2). Esines töötasu ja tunnustamisega 

rahulolematust, mida võib pidada olulisteks psühholoogilisteks ohuteguriteks (joonis 3.3).  

  

Joonis 3.2. Töötajate vastus töö monotoonsusele ja töötempole 
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Joonis 3.3. Töötajate hinnang töötasu vastavusele ja tunnustusele 

 

Töötasu vastavus tehtud tööle ja piisavat tunnustust töö eest oli valdav osa saanud 

mõnikord. Töötajatel on olnud enesetäiendamise võimalusi. Üle poolte töötajatest oli rahul 

töökorraldusega, aga 40% muudaks töökorralduses töögraafikut: nädalavahetused vabaks, 

välistaks öötöö, muudaks töökohtade rotatsiooni, informatsiooni jagamist paremaks. 

Töötajad vajavad rohkem meistrite tunnustust ja positiivsust. 56% töötajatest on pidanud 

täitma ülesandeid, mis ei kuulu tema kohustuste hulka ja töötajad kardavad oma töökoha 

pärast (joonis 3.4). 

 

Joonis 3.4. Töötajate mure esinemissagedus töökoha säilimise üle 

 

64% töötajatest on olnud mures oma töökoha säilimise pärast, mis oli oluline 

psühholoogiline ohutegur. Vahetustega töö oli töötajate tervist mõjutanud 51% , kellel on 

tekkinud unehäired, närvilisus, stress, pearinglus, uimasus, keskendumishäired, 

halvenendunud kuulmine, nägemine ja mälu, kehakaalu tõus ning kuumusest kõrge 
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vererõhk. Töötajatel on olnud võimalusi puhkepausideks keskmiselt 3 korda, mis kestavad 

keskmiselt kokku 56 minutit.  

 

Töö oli füüsiliselt raske 88% töötajatele ja töös esines raskuste teisaldamist, kus vajatakse 

ka teiste inimeste või seadmete abi. Raskuste käsiti teisaldamine vaheldub teiste 

tööülesannetega. Kõige enam esines raskuste käsitsi teisaldamisel töötajate seas 3ndat 

kehaasendite kooslust (joonis 3.5). 

  

1)  2)  3)  4)  

Joonis 3.5. Kehaasendi riskisuurus –       ja kehaasendid raskuste käsitsi 

teisaldamisel:  „1) püstasend, ülakeha ei ole pööratud ega kallutatud, raskus toetub 

vastu keha; 2) ülakeha kallutatud ette kuni 30° või pööratud, raskus toetub vastu 

keha; 3) ülakeha kallutatud ette üle 30° või kummargil asend, raskust ei saa keha 

vastu toetada või seda tõstetakse õlgadest kõrgemale; 4) pööratud ülakeha 

kallutatud kaugele ette, raskust ei saa keha vastu toetada“ [25] 

 

Töötajate tööle kõige iseloomulikumaks kehaasenditeks raskuste käsitsi teisaldamisel oli 

kolmas (joonis 3.5), mille riskihinnanguks oli neli. Töötajatest 55% töötasid pidevalt 

sundasendis. Töös esines korduvaid, ühetüübilisi liigutusi 91%, mis oli oluline 

füsioloogiline ohutegur. Tootmises töötatakse pidevalt seistes ning töötajad täheldasid 

kõige enam koormatud kehaosaks jalad (joonis 3.6). 

 

Joonis 3.6. Töötajate kõige enam koormatud kehaosad (%) 
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vastajatest märkisid enam koormatud piirkondadeks selja ja käed. 52% töötajatel on 

esinenud viimase 12 kuu jooksul valulikkust, mis kestis rohkem kui üks päev (joonis 3.7). 

 

Joonis 3.7. Töötajate kehaosad, millel on esinenud valu, valulikkust protsentides 

 

Nendest 52% töötajatest, kellel esines valu, on kõige enam on esinenud alaselja valusid ja 

seejärel kaela, randme/käelaba, põlve, õla ja küünarliigese valulikkust. Liites kokku kõik 

need päevad, mil töötajal on valu esinenud kõige enam häirivas piirkonnas, siis 35% 

saavad kokku 1-6 päeva ja 38% 1-4 nädalat. Nendest töötajatest pöördus lihas-

liigesevaluga perarsti vm arsti poole 47%. Valulik piirkond ei takistanud 71% tööle 

minemast ja 21% takistas 1-5 päeva tööle minna ning väiksemal määral töötajatest 

rohkemgi. Kõikidest vastanutest suitsetas 32% ja keskmiselt 13 sigaretti päevas. Alkoholi 

ei tarvitanud 30% ja aktiivse spordiga tegeles 76% töötajatest.  

 

Suur osa töötajaid oli ohutuskäitumise süsteemi läbiviimine mõjutanud positiivselt. 48% 

töötajate arvates olid nende töövõtted muutunud paremaks. Lisaks oli töökeskkond 

muutunud ohutumaks ja paremaks. Töötulemus oli muutunud efektiivsemaks, kiiremaks ja 

produktiivsemaks tänu ohutuskäitumise süsteemi kasutuselevõtuga 42% töötaja hinnangul. 

Auditite läbiviimine häirib, väsitab või survestab 30% töötajatest. Üle poolte töötajate on 

teinud ennetustööd ja andnud teada ohtlikest olukordadest ja napikatest.  

 

Töötajad tegid ettepanekuid töökeskkonna ja -korralduse parendamiseks: korraldada 

koolitus, kuidas suhelda kolleegidega, et informatsioon liiguks kiiremini ja selgemini; 

alused, millele toodangut peale laetakse võiksid olla piisavalt kõrged, et ei peaks 

kummardama või selja säästmiseks põlvi kõverdama; kui tootmises on jahe õhk, siis 

vähendada ventilatsiooni tõhusust ja kasutusele võtta ergonoomilised abivahendid raskuste 

tõstmiseks; vähendada mürataset ja tõhustada ventilatsiooni suvel; SMAT võiks olla reaalne 
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ja tulemuslik ehk saada tagasisidet järeltegvuste tulemuste kohta; teavitada rohkem 

napikatest, et ära hoida tööõnnetuste juhtumist; muuta töögraafik kaheksatunniseks; 

korrastada juhtmed, et ei komistaks. 

 

3.2. Ettevõtte sisekeskkond 

Uurimistöö käigus mõõdeti 1,5 m kõrguselt sisekliima parameetritest õhutemperatuuri, õhu 

suhtelist niiskust, õhu liikumiskiirust, hapniku ja süsinikdioksiidi sisaldust õhus, 

valgustatust, mürataset (lisa 2.2). Joonistel 3.8-3.15 on esitatud külmal aastaajal mõõdetud 

sisekliima parameetrite, valgutatuse ja müra mõõtmistulemused. Mõõtmised toimusid 

küljeklaasi osakonnas (1. tsehh) mõõtmiskohtades 1...12 kuupäeval 21.11.2014 (Tartu 

piirkonnas välisõhu temeratuur -0,2 
o
C [82]) alates kella 10-st ja esiklaasi osakonnas (2. 

tsehh) mõõtmiskohtades 13...30 kuupäeval 18.02.2015 (Tartu piirkonnas välisõhu 

temeratuur +2,4 
o
C [82]) alates kella 10-st, mil tootmine käis täies mahus.  

 

 

Joonis 3.8. Töökeskkonnas mõõdetud temperatuur (
o
C) MK 1...30 

 

Joonis 3.9. Töökeskkonnas mõõdetud õhu suhteline niiskus (%) MK 1...30 
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Joonis 3.10. Töökeskkonnas mõõdetud õhu liikumiskiirus (m/s) MK 1...30 

 

Joonis 3.11. Töökeskkonnas mõõdetud hapnikusisaldus õhus (%) MK 1...30 

 

Joonis 3.12. Töökeskkonnas mõõdetud süsinikdioksiidi sisaldus õhus (ppm) MK 1...30 
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Joonis 3.13. Töökeskkonnas mõõdetud valgustatus (lx) MK 1...30 

 

 

Joonis 3.14. Töökeskkonnas mõõdetud müratase (dB(A)) MK 1...30 

 

Küljeklaaside tootmistsehhi mõõtmistulemustest (MK 1...12) selgub, et õhutemperatuur oli 

lubatud vahemikus (~20...22 o
C) (joonis 3.8). Õhu suhteline niiskus oli ~27...38%, mis oli 

alla optimaalset väärtust (40...60%) (joonis 3.9). 1. tsehhis olid õhu liikumiskiirus (≤0,2 

m/s), hapnikusisaldus õhus (21±1%), süsinikdioksiidi kontentratsioon (˂1000 ppm) ja 

müratase (≤85 dB(A)) kõikides mõõtmiskohtades normis. Müratase oli väga lähedal 

soovitusliku kuulmiskaitse normile 80 dB(A) välja arvatud MK12 (I trükiruumis, käsitsi 

trükk). MK2 (lõikeliini operaatori töökoha juures) oli keskmiseks müratasemeks 80,1 

dB(A), kuna läheduses olevad tükeldusliini töötajad viskasid klaasi jääke 

killukonteinerisse, mis tekitas valju ja kriiskava müra. Valgustustihedus ei vastanud 

normile (≥300 lx): MK1 (tükeldusliini operaatorite töökoha juures), MK3 (lõikusliini 

algus), MK9 (pakkimise töökoha juures) ja MK11 (II trükiruumis) (joonis 3.13), kuna 

töökohtadel puudusid kohtvalgustid või olid need mõõtmise ajal välja lülitatud.  
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Esiklaaside tootmistsehhi mõõtmistulemustest (MK13...30) selgub, et õhutemperatuur ei 

olnud lubatud vahemikus MK13 (I painutusahju töökoha juures), MK15 (II painutusahju 

töökoha juures), MK16 (III painutusahju töökoha juures), MK17 (pesemismasina juures), 

MK18 (vaakumrõngaste paigaldamise juures), MK19 (Kontroll-liini alguses) (joonis 3.8). 

Painutusahju operaatorite töö kuulus kategooriasse III (raske füüsiline töö), kelle töökohal 

peaks külmal aastaajal optimaalne õhutemperatuur olema vahemiks 15-18 
o
C, mistõttu 

mõjus töötajale veelgi suurem koormus. Töökohale oli paigaldatud kohtventilatsioon, kuid 

tõmbetuule tõttu ei ole töötajad tahtnud seda kasutada. Painutusahjud tootsid nii palju 

sooja, et ka lähipiirkond oli kuumusest häiritud. Õhu suhteline niiskus oli kõigis 

mõõtmiskohtades alla optimaalset väärtust, millede tulemused olid ~21...32% (joonis 3.9), 

kuid painutusahjude piirkonnas oli see kõige madalam. Õhu liikumiskiirus ületas normi 

MK13, MK15, MK16, MK17, MK18, MK20 (kontroll-liini lõpp), MK29 (vaakumahju 

klaaside mahatõstmise juures) (joonis 3.10). Õhu liikumiskiiruse tõus oli tingitud klaaside 

tõstmisel tekkivast tuulest, kohtventilatsiooni töötamisest ja vaakumahju juures paiknevate 

ventilaatorite töötamisest, kuid reaalselt ventilatsioonisüsteem ei töötanud korrektselt. 

Kõikides mõõtmiskohtades vastas hapnikusisaldus nõuetele, kuid vähesel määral oli 

märgata hapnikusisalduse langust painutusahjude ja autoklaavi piirkonnas (joonis 3.11). 

Süsinikdioksiidi kontentratsioon oli üle normi painutusahjude ja koosteliini piirkonnas 

MK13...MK18 (joonis 3.12), mis võib töötajatel mõjuda uimastavalt ja tekitada 

peapööritust, peavalu, nägemis- ning kuulmishäireid. Esiklaaside tootmistsehhi kõikides 

mõõtmis-kohtades oli müratase normis, kuid märgatavat müra tekitas kontroll-liini alguses 

(MK19) robotid. Valgustustihedus ei vastanud normile MK13, MK14 (primerdus töökoht), 

MK15, MK19 ja MK21 (kontroll-liini kontrollruum), mis oli erijuhus, kuna ruum pidigi 

pime olema, et klaaside defekte avastada valgusvihuga. Valgustatus ei vastanud normidele 

teatud töökohtadel, kuna lisavalgusti ei olnud sisse lülitatud või mõõdeti töökohtade 

lähistel. 
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4. TÖÖTAJATE FUNKTSIONAALNE SEISNUD JA 

OHUTUSKÄITUMINE 

4.1. Müotonomeetria tulemused 

Töötajate funktsionaalsele seisundile on antud hinnang müotonomeetriat kasutades. 

Vaatlusaluste keskmine vanus oli 42,29 aastat (± 11,45), keskkmine kaal 78,0 kg (± 14,80), 

keskmine pikkus 173,43 cm (± 7,96) ja keskmine kehamassiindeks 25,73 kg*m
-2 

 (± 3,3). 

 

Müomeetriga mõõtmisel osales kokku 14 töötajat, kellest olid 50% mehed ja 50% naised, kes 

töötasid pidevalt raskusi käsitsi teisaldades. Müomeetriga mõõdeti kahe tükeldusliini, viie 

painutusahju operaatori ja seitsme koosteliini töötaja nelja lihast – trapetslihas (ülemine 

regioon), selgroosirgestajalihas, kodarmine randmepainutaja lihas ja sõrmedesirutajalihas 

Mõõtmised on tehtud paremal ja vasakul kehapoolel. Saadud tulemused on esitatud lisas 3.2-

3.5. Tabelis 4.1...4.4 on esitatud lihaste parameetrite keskmised mõõtmistulemused tööpäeva 

alguses ja lõpus ning nende muutus tööpäeva jooksul.  

 

Tabel 4.1. Trapetslihase müotonomeetrilised näitajad tööpäeva jooksul (n=14; keskmine 

±SD) 

Kehapool Parameeter Tööpäeva alguses Tööpäeva lõpus Muutus % 

Parem 

toonus, Hz 18,92 ± 2,68 20,59 ± 3,20* 8,83 

dekrement, ln 1,40 ± 0,17 1,48 ± 0,17 5,45 

jäikus, N/m 344,01 ± 50,12 364,10 ± 46,48 5,84 

Vasak 

toonus, Hz 18,19 ± 2,25 19,08 ± 2,49 4,89 

dekrement, ln 1,35 ± 0,19 1,41 ± 0,20 3,91 

jäikus, N/m 354,50 ± 50,28 372,77 ± 46,19 5,15 

* p<0,05 näitaja statistiliselt oluline muutus tööpäeva lõpuks, võrreldes tööpäeva algusega. 

 

Tabeli 4.1 alusel võib järeldada, et trapetslihase toonus oli tööpäeva alguses sarnane 

(18,92 Hz ja 18,19 Hz) paremal ja vasakul kehapoolel ja tööpäeva lõpus oli toonus 

tõusnud, mis viitab pingetele lihases. Parema kehapoole trapetslihase toonus tõusis oluliselt 

tööpäeva lõpuks 18-lt 20-ni Hz. Töötajate trapetslihas oli pinges, kuna klaasi tõstmisel 

langeb koormus kätele ja töötatakse sundasendis (käed ette sirutatud, kätel raskuse 

hoidmine). Trapetslihase dekrement oli tõusnud tööpäeva lõpus mõlemal kehapoolel, mis 

näitab lihase võimet taastada pärast kokkutõmmet oma esialgne kuju ja mida väiksem see 
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on seda parem. Seega ei olnud lihased tööpäeva lõpus nii elastsed kui hommikul. 

Trapetslihase jäikus oli tõusnud mõlemal kehapoolel tööpäeva lõpus 5%. Kuigi 

trapetslihase jäikus oli vasakul kehapoolel (354,50 N/m) mõnevõrra kõrgem kui paremal 

(344,01 N/m). Vaatlusalustel oli trapetslihase toonus, dekrement ja jäikus liiga kõrged. 

Kõrgenenud toonus viitab lihase väsimusele ja lihaspingele kaelapiirkonnas, mis võib 

väljenduvad skeleti-lihasvaludena. Töötajate trapetslihas oli väheelastne, mis viitab treenimata 

lihasele, kuna mida väiksem on dekremendi väärtus, seda elastsem on lihas. 

 

Tabel 4.2. Selgroosirgestaja lihase müotonomeetrilised näitajad tööpäeva jooksul (n=14; 

keskmine ±SD) 

Kehapool Parameeter Tööpäeva alguses Tööpäeva lõpus Muutus % 

Parem 

toonus, Hz 12,88 ± 3,01 10,66 ± 1,98* -17,24 

dekrement, ln 1,91 ± 0,29 2,00 ± 0,49 4,33 

jäikus, N/m 249,56 ± 58,98 224,41 ± 83,63* -10,07 

Vasak 

toonus, Hz 11,95 ± 3,23 11,38 ± 1,88 -4,78 

dekrement, ln 1,83 ± 0,32 1,77 ± 0,38 -3,12 

jäikus, N/m 238,73 ± 62,02 217,66 ± 45,84 -8,83 

* p<0,05 näitaja statistiliselt oluline muutus tööpäeva lõpuks, võrreldes tööpäeva algusega. 

 

Tabeli 4.2 alusel võib järeldada, et selgroosirgestaja lihase toonus oli mõlemas 

kehapoolel langenud, kuid paremal kehapoolel oli see võrreldes tööpäeva alguse ja lõpuga 

oluliselt langenud (12,88-lt 10,66-le Hz). Töötajate selgroosirgestaja lihas ei olnud nii 

pinges kui trapetslihas, millest võib järeldada, et töötades tõstetakse peamiselt käteja ja 

jalgadega ning osatakse selga koormusest säästa ja liikuv töö mõjub seljalihastele 

lõdvestavalt. Selgroosirgestaja lihase dekrement oli paremal kehapoolel tõusnud 

tööpäeva lõpus (vastavalt 1,91 ja 2,00). Vasaku kehapoole selgroosorjestaja lihase 

dekrement oli natuke madalam kui paremal ja näitab langustendentsi tööpäeva lõpus 

(vastavalt 1,83 ja 1,77). Selgroosirgestaja lihase jäikus oli mõlemal kehapoolel tööpäeva 

lõpus langenud. Paremal kehapoolel oli keskmine jäikus oluliselt langenud 10% (tööpäeva 

alguses 249 N/m ja tööpäeva lõpus 224,41 N/m. Vaatlusalustel oli selgroosiregstaja toonus 

ja jäikus liiga madalad ning dekremendi väärtus kõrge. Selgroosirgestaja lihase madal 

toonus viitab vähesele treenitusele, mille tõttu väsib lihas korduvliigutusi tehes ja sundasendis 

olles kiiremini ning tagajärjeks võivad avalduvad erinevad terviseprobleemid. Samuti viitas 

töötajate vähesele treenitusele kõrge dekremendi väärtus. 
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Tabel 4.3. Kodarmise randmepainutaja lihase müotonomeetrilised näitajad tööpäeva 

jooksul (n=14; keskmine ±SD) 

Jäse Parameeter Tööpäeva alguses Tööpäeva lõpus Muutus % 

Parem 

toonus, Hz 14,02 ± 1,21 16,33 ± 2,28** 16,45 

dekrement, ln 1,64 ± 0,47 1,58 ± 0,41 -3,66 

jäikus, N/m 261,24 ± 25,78 296,67 ± 48,98* 13,56 

Vasak 

toonus, Hz 14,27 ± 1,18 15,61 ± 1,69* 9,41 

dekrement, ln 1,41 ± 0,30 1,41 ± 0,32 0,05 

jäikus, N/m 261,81 ± 27,93 290,40 ± 40,47** 10,92 

* p<0,05; ** p<0,01 näitaja statistiliselt oluline muutus tööpäeva lõpuks, võrreldes 

tööpäeva algusega. 

 

Tabeli 4.3 alusel võib järeldada, et kodarmise randmepainutaja lihase toonus oli 

mõlemal jäsemel tööpäeva lõpus oluliselt tõusnud. Parema jäseme kodarmise 

randmepainutaja toonus oli tööpäeva alguses 14,02 Hz, mis tõusis tööpäeva lõpus 

16,33Hz-ni ning vasakul jäsemel vastavalt 14,27-lt Hz ja 15,61-ni Hz. Töötajate kodarmise 

randmepainutaja lihas oli tööpäeva lõpus rohkem pinges kui tööpäeva alguses, kuna klaasi 

tõstmisel tuleb labakätt painutada ja koormus langeb kätele. Kodarmise randmepainutaja 

lihase dekrement oli tööpäeva lõpus mõnevõrra langenud paremal jäsemel, kuid vasakul 

jäsemel püsib dekrement stabiilne kogu tööpäeva vältel (1,41± 0,31). Kodarmise 

randmepainutaja lihase jäikus oli mõlemal jäsemel oluliselt tõusnud tööpäeva lõpus.  

 

Tabel 4.4. Sõrmedesirutajalihase müotonomeetrilised näitajad tööpäeva jooksul (n=14; 

keskmine ±SD) 

Jäse Parameeter Tööpäeva alguses Tööpäeva lõpus Muutus % 

Parem 

toonus, Hz 14,86 ± 1,46 15,61 ± 1,67* 5,02 

dekrement, ln 1,25 ± 0,31 1,29 ± 0,27 3,15 

jäikus, N/m 297,29 ± 21,73 324,31 ± 27,68** 9,09 

Vasak 

toonus, Hz 14,62 ± 1,44 16,13 ± 2,04** 10,32 

dekrement, ln 1,33 ± 0,34 1,49 ± 0,46 11,92 

jäikus, N/m 290,00 ± 35,48 322,64 ± 42,33** 11,26 

* p<0,05; ** p<0,01 näitaja statistiliselt oluline muutus tööpäeva lõpuks, võrreldes 

tööpäeva algusega. 

 

Tabeli 4.4 alusel võib järeldada, et sõrmedesirutajalihase toonus oli mõlemal jäsemel 

oluliselt tõusnud tööpäeva lõpus. Paremal jäsemel oli toonus tõusnud 5,02% ja vasakul 
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jäsemel 10,32%. Töötajate sõrmedesirutajalihas oli tööpäeva lõpus rohkem pinges kui 

tööpäeva alguses, kuna klaasi tõstmisel tuleb sõrmi ja labakätt sirutada, et korralikult 

haarata. Sõrmedesirutajalihase dekrement oli mõlemal jäsemel näidanud tõusudententsi 

tööpäeva lõpus. Selgroosirgestajalihase dekrement vasakul jäsemel oli natuke kõrgem kui 

paremal. Sõrmedesirutajalihase jäikus oli mõlemal jäsemel väga oluliselt tõusnud 

tööpäeva lõpus. Sõrmedesirutajalihase jäikus oli paremal jäsemel (tööpäeva alguses 297,29 

N/m ja tööpäeva lõpus 324,31 N/m) suurem kui vasakul (tööpäeva alguses 290,00 N/m ja 

tööpäeva lõpus 322,64 N/m). 

 

Müotonomeetriliste näitajate vastavuse võrdlemiseks on kasutatud Thea Toomla 

magistritööd, mille üks osa on lihasparameetrite normväärtuste arvutamine, kuid tulemused 

võivad erineda, kuna mõõtmise asendid olid erinevad [54]. Töötajate normväärtuste 

vastavuse väljaselgitamiseks võeti arvesse sugu, vanust ja kehamassiindeksit. Tabelis 4.5. 

on esitatud lihasparameetrite arvväärtuste normile vastavuse protsent mõõdetud töötajate 

seas, kui mõõdeti hommikul ja õhtul mõlemat kehapoolt. 

 

Tabel 4.5. Müotonomeetriliste näitajate normile vastavus töötajatel hommikul ja õhtul 

paremal ja vasakul kehapoolel 

Lihas Parameeter 
Hommik % Õhtu % 

parem vasak parem vasak 

Trapetslihas toonus, Hz 0,00 0,00 0,00 0,00 

dekrement, ln 21,43 28,57 14,29 21,43 

jäikus, N/m 7,14 7,14 0,00 0,00 

Selgroosirgestaja 

lihas 

toonus, Hz 64,29 50,00 28,57 28,57 

dekrement, ln 57,14 85,71 50,00 92,86 

jäikus, N/m 71,43 50,00 64,29 42,86 

Kodarmine 

randmepaniutaja 

lihas 

toonus, Hz 92,86 71,43 64,29 78,57 

dekrement, ln 78,57 100,00 92,86 100,00 

jäikus, N/m 28,57 50,00 35,71 57,14 

Sõrmedesirutaja-

lihas 

toonus, Hz 92,86 92,86 92,86 78,57 

dekrement, ln 100,00 71,43 100,00 64,29 

jäikus, N/m 85,71 71,43 92,86 78,57 

 

Tabeli 4.5 alusel võib järeldada, et trapetslihase toonus ei vasta mitte ühelgi töötajal 

hommikul ega õhtul normile. Trapetslihasele langeb suur koormus, mille tõttu on 

trapetslihase toonus üle normi. Trapetslihase dekrement vastas normile hommikul 

paremal kehapoolel vähem kui vasakul ning õhtuks langes paremal kehapoolel veelgi 
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normile vastavus (hommikul 21,43% ja õhtul 14,29%). Trapetslihase jäikus vastas 

normile mõlemal kehapoolel ainult 7,14% töötajatel ning õhtul ei vasta normile ükski 

töötaja. Selgroosirgestaja toonus vastas normile hommikul rohkem töötajate parem 

kehapool kui vasak, aga õhtuks oli normile vastavus langenud mõlemal kehapoolel 

28,57%. Töötajate Selgroosirgestaja dekrement vastas normile hommikul rohkem vasak 

kehapool, mis tööpäeva lõpus tõuseb veelgi, kuid paremal kehapoolel dekrement langes 

57,14%-lt 50%-le. Selgroosirgetsaja jäikus vastas normile hommikul paremal kehapoole 

71,43% töötajatest ja vasakul kehapoolel 50% ning tööpäeva lõpus normile vastavus 

langes. Kodarmise randmepainutaja toonus vastas normile hommikul paremal jäsemel 

92,86% ja vasakul 71,43%. Tööpäeva lõpus toonuse normile vastavus langes paremal 

kehapoolel, kuid vasakul tõusis. Kodarmise randmepainutaja dekrement vastas normile 

kõikidel töötajatel vasakul jäsemel, mis püsis stabiilsena tööpäeva lõpuni, kuid paremal 

jäsemel vastas normile 78,57% ja tõusis õhtuks veelgi. Randmepainutaja jäikus vastas 

normile paremal jäsemel 28,57% ja vasakul jäsemel 50% ning tööpäeva lõpus tõusis 

mõlemal jäsemel normile vastavus. Sõrmedesirutajalihase toonuse normile vastavus on 

hommikul mõlemal jäsemel 92,86% ja parem püsis stabiilsena tööpäeva lõpuni, kuid 

vasakul toonuse normile vastavus langes. Sõrmedesirutajalihase dekrement vastas 

normile hommikul paremal jäsemel 100% töötajatel, mis püsis stabiilne ka tööpäeva 

lõpuks. Vasaku jäseme sõrmedesirutajalihase dekrement vastas hommikul normile 71,43%, 

mis õhtuks langes veelgi. Sõrmedesirutajalihase jäikus vastas normile hommikul 

paremal jäsemel 85,71% ja vasakul 71,43% ning mõlema jäsemel vastavus suurenes 

tööpäeva lõpuks. Töötaja funktsionaalne seisund halvenes, kuna sõrmedesirutajalihase, 

randmepainutaja ja trapetslihase keskmine toonus tõusis oluliselt tööpäeva lõpus, mis 

viitab lihase väsimusele. Lisaks selgus, et töötajate käe lihased olid hästi treenitud, kuna 

suur osa töötajate käte lihasparameetrid vastasid normile, kuid trapetslihas kannatab liigse 

koormuse all. 

 

4.2. Töövõime muutuse määramise tulemused 

Töötajate funktsionaalse seisundi muutust väljendab ka töövõime muutus tööpäeva 

jooksul, mis oli mõõdetud viie parameetriga. Töövõime muutust tööpäeva jooksul määrati 

hommikuses/päevases ja öises vahetuses kolmes töökohas, nimelt kahel tükeldusliini ja 

neljal painutusahju operaatoril ning neljal koosteliini töötajal (lisa 4). Töövõime muutuse 
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määramisel osales kokku 10 töötajat, kellest olid 60% mehed ja 40% naised, kes töötasid 

pidevalt raskusi käsitsi teisaldades.  

 

Töövõime muutuse määramise analüüsimiseks on tulemuste keskmised väärtused jaotatud 

kaheks grupiks: 1) koosteliini töötajad, 2) tükeldusliini ja painutusahju operaatorid, kuna 

koosteliini töötajad töötavad kolmes vahetuses, aga teised kahes vahetuses. Töövõime 

vähenemiseks loetakse pulsisageduse, vererõhu ja reageerimisaja suurenemist ning töövõime 

suurenemiseks mälumahu suurenemist ja käte lihaste jõu suurenemist. Tükeldusliini ja 

painutusahju operaatorite ning koosteliini töötajate töövõime muutus vahetuse jooksul on 

esitatud joonisel 4.1 ja 4.2. 

 

 

Joonis 4.1. Tükeldusliini ja  painutusahju operaatorite ning koosteliini töötajate 

töövõime muutus (%-des tööpäeva alguse suhtes) päevase vahetuse jooksul 

(keskmine ± SD) * p<0,05 

 

Tööpäeva alguse töövõime muutuse parameetrite tulemused on võetud 100%-ks. 

Koosteliini töötajate hommikuse vahetuse keskmine töövõime langes enne lõunapausile 

minekut 98,5%-le, kuid näitab tõusudententsi tööpäeva lõpus, mis oli 105,5%. 

Tükeldusliini ja painutusahju operaatorite päevase vahetuse keskmine töövõime püsis 

lõunapausini/tööpäeva keskpunktini stabiilsena, aga tööpäeva lõpus tõusis oluliselt 

106,0%-le. Ühelgi töötajal individuaalselt päevases vahetuses ei esinenud statistiliselt 

olulist erinevust töövõime muutuses, kuid võrreldes keskmist töövõime muutust tööpäeva 

keskel ja lõpus, siis operaatorite keskmine töövõime on oluliselt muutunud. 
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Joonis 4.2. Tükeldusliini, painutusahju ja koosteliini töötajate töövõime muutus 

(%-des tööpäeva alguse suhtes) öise vahetuse jooksul (keskmine ± SD) 

 

Tükeldusliini ja painutusahju operaatorite öise vahetuse keskmine töövõime langes 

natukene enne lõunapausi/tööpäeva keskpunkti, aga tõusis tööpäeva lõpus 102,4%. 

Koosteliini töötajate keskmine töövõime langes märgatavalt enne lõunapausi 91%-le, kuid 

näitab tõusudententsi tööpäeva lõpus 96,8%. Igas töökohas oli üks töötaja kelle töövõime 

muutus oluliselt (lisa 4.2). Tükeldusliini operaatori (Tük1) töövõime tõusis oluliselt enne 

lõunapausi 102%-le ja tööpäeva lõpus natukene langes (101%). Öövahetuse painutusahju 

operaatori (Ahi1), kes oli esimest päeva öises vahetuses, töövõime enne tööpäeva 

keskpunkti tõusis 103%-ni, kuid langes oluliselt tööpäeva lõpus 97%-le. Töötaja arvates ei 

olnud ta jõudnud öisesse töörütmi veel sisse elada ning väsis tööpäeva lõpks. Koosteliini 

töötaja (Kooste2) töövõime langes oluliselt enne lõunapausi 96%-le ja lisaks langes 

tööpäeva lõpuks 91%-le. Töötaja arvates ei ole ta öise eluviisiga inimene ja tal oli raskem 

öösel töötada.  

 

4.3. Töötajate ohutuskäitumine 

Ettevõttes hakati SMAT-i juurutama 2008ndal aastal. Lisas 5 on esitatud tabel, milles on 

esitatud tulemused alates 1999. kuni 2014. aastani. Ohutuskäitumise kontrollimisse 

plaanitakse kaasata üha enam töötajaid, et töötajad oleksid teadlikumad ja tööõnnetuste arv 

väheneks. Ettevõttes töötab 2014. aasta seisuga 315 töötajat. Tehtud SMATide arv töötaja 

kohta ja koolitatud töötajate protsent kogu töötajaskonnast on esitatud joonisel 4.3. 
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Joonis 4.3. SMATide arvu muutus töötaja kohta ja koolitatud töötajate osakaalu (%) 

dünaamika aastatel 2008˗2015  

 

Tähistus B2014 ja B2015 oli aastatele püstitatud eesmärk. 2015 aasta eesmärk on kõigile 

töötajatele teha kolm SMATi aastas ja välja koolitada 30% töötajatest. 2014. aastal jäi 

eesmärgist puudu 28 SMATi. Ettevõttes koolitati 2014. aastal 315st töötajast 23,2% ja 

SMATe tehti kokku 747 tükki. Perioodil 2008-2014 on märgatavalt suurenenud SMATide 

arv töötaja kohta ja koolitatud töötajate osakaal. SMATide ja koolitatud töötajate arvu 

suurenemisel on tööõnnetused aastatega vähenenud, mille dünaamika on esitatud joonisel 

4.4. Pisivigastuste sagedusnäitaja on perioodil 2008-2014 märgatavalt vähenenud 150,1-lt 

30,7-le. Samuti tööajakaoga ja tööajakaota tööõnnetuste sagedusnäitajad. 

 

 

Joonis 4.4. Tööõnnetuste esinemissagedus aastatel 2008˗2014 (TF1 – tööajakaoga 

tööõnnetuste sagedusnäitaja, TF2 – tööajakaota tööõnnetuste sagedusnäitaja, TF3 – 

pisivigastuste sagedusnäitaja) 
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2014. aastal ei juhtunud ühtegi õnnetust, mille tõttu tuleb viibida töölt eemal üle ühe 

ööpäeva (TF1=0). Samas esines kolm tööõnnetust, mille puhul pöörduti tööle tagasi 

ööpäeva jooksul (TF2=5,4). Samuti esines 14 pisivigastusega tööõnnetust (TF3=30,7). 

Pisivigastuste sagedus on iga aastaga vähenenud, mida võib seostada töötajate 

ohutusteadmiste suurenemisega ja oma tegevuste parema jälgimisega. 2014. aastal teatati 

napilt pääsemistest ja ohuolukordadest sagedusnäitajatega (TF4=119,2 ja TF5=1459,0 

vastavalt), mis on aastatega näidanud tõusutendentsi (lisa 5). Sellest võib järeldada, et 

ettevõttes tehakse järjest rohkem ennetustööd ja antakse enne õnnetuse juhtumist teada 

võimalikest ohuolukordadest. Võrreldes 2013. aastaga vähenes 2014. aastal ka tööajakaoga 

ja tööajakaota tööõnnetuste sagedus.  

 

Ettevõttes hakati 2012. aastal pidama SMATide tulemuste kohta statistikat, kus märgiti 

positiivsed (P), ohtlikud tegevused (OTE), ohtlikud tingimused (OTI), kohene tegevus ja 

edasilükatud tegevus. Joonisel 4.5 on esitatud parameetrite arv ühe SMAT-protokolli kohta 

aastate vältel. 

 

 

Joonis 4.5. SMAT-protokollide analüüs 

 

Perioodil 2012-2014 olid positiivsed tegevused oluliselt suurenenud 1,9st 2,4ni, mis oli 

väga hea tulemus. Vaatlusperioodil (2012˗2014) oli oluliselt vähenenud ohtlik tegevus 

(OTE2012=0,3tk ja OTE2014=0,2tk) ja ohtlik tingimus (OTI2012=1,3tk ja OTI2014=0,8tk), mis 

näitab ettevõttes tööohutuskultuuri ja töötingimuste paranemist. Kohesed ja edasilükatud 

tegevused on otseselt seotud OTE ja OTI esinemissagedusega, kuna nende parendamiseks 

tuleb teha vastavad korrektuurid.  
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KOKKUVÕTE 

Magistritöös uuriti autoklaaside tootmisettevõtte töökeskkonda, töötajate funktsionaalset 

seisundit ja ohutuskäitumist ankeet-, mõõtmis- ja andmetöötlusmeetoditega. 

Tootmistöötajate seas viidi läbi ankeetküsitlus, seejärel mõõdeti töökeskkonna sisekliima, 

teostati müomeetrilised mõõtmised raskusi käsitsi teisaldavate töökohtade juures, hinnati 

lihasparameetrite ja töövõime muutust tööpäeva jooksul ning analüüsiti ohutuskäitumise 

näitajate muutusi aastate jooksul. Uurimistöö põhjal võib teha järgmised järeldused: 

1. Ankeetküsitluse tulemuste alusel olid töötajad hästi informeeritud töötervishoiu ja -

ohutuse seadusest ning töökohas oli vajalik kogus IKVsid, mis kaitsevad piisavalt, 

seega oli ettevõtte poolt tagatud võimalus ohutuks tegevuseks kasutades IKV-sid. 

Ankeetküsitluse põhjal selgusid töökeskkonnas esinevad ohutegurid järgmiselt: 

1.1. Oluliseim füüsikaline ohutegur oli müra, mida tekitasid erinevad seadmed ja robotid, 

kuna 95% vastanutest esineb tööpäeva jooksul häirivat müra, kellest rohkem kui 

pooltel esineb seda iga tund.  

1.2. Töökeskkonnas esinesid õnnetusjuhtumite ohud, kuna töötajad on saanud marrastusi, 

torke-, lõike- ja põletushaavu, mis olid seotud klaasi purunemisega ja kuuma pinnaga 

kokkupuutumisega, mida põhjustasid iseenda ning kaastöötaja ettevaatamatus.  

1.3. Psühholoogilistest ohuteguritest olid märkimisväärsed töö monotoonsus, ajapuuduses 

töötamine, töötasu ja tunnustamisega rahulolematus. Samuti oli oluline ohutegur 

vahetustega töö, kuna töötajatel on tekkinud unehäired, närvilisus, stress, pearinglus, 

uimasus, keskendumishäired, halvenenud kuulmine ja mälu ning kehakaalu tõus.  

1.4. Töökeskkonnas esines füsioloogilisi ohutegureid, kuna töö oli füüsiliselt raske 88% 

töötajatele ja töös esineb raskuste teisaldamist, kus vajatakse ka teiste inimeste või 

seadmete abi. Töös esineb korduvaid, ühetüübilisi liigutusi ja töötatakse sundasendis. 

Töötajad märkisid kõige enam koormatud kehaosadeks jalad, selg, käed ja kaela-

õlapiirkond. Töötajatest 52% on esinenud viimase 12 kuu jooksul luu-lihasvalusid, mis 

kestsid rohkem kui üks päev ja nende hulgas esines kõige enam alaseljavalu ja seejärel 

kaela-, randme-/käelaba- ja põlvevalu. 

2. Töötajate töökeskkond jaguneb kaheks suuremaks tootmistsehhiks: I tsehh 

(küljeklaaside tootmine) ja II tsehh (esiklaaside tootmine). Töökeskkonna 

mõõtmistulemuste alusel võib teha järgnevaid järeldusi: 
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2.1. Küljeklaaside tootmistsehhis (MK 1...12) oli õhutemperatuur, õhu liikumiskiirus, 

hapnikusisaldus õhus, süsinikdioksiidi kontentratsioon õhus ja müratase kõikides 

mõõtmiskohtades lubatud vahemikus. Müratase oli I tsehhis väga lähedal soovitusliku 

kuulmiskaitse normile 80 dB(A). Õhu suhteline niiskus oli alla optimaalse väärtuse. 

Valgustustihedus ei vastanud osades mõõtmiskohtades normile, kuna töökohtadel 

puudusid kohtvalgustid või olid need mõõtmise ajal välja lülitatud.  

2.2. Esiklaaside tootmistsehhis (MK13...30) oli õhutemperatuur üle lubatud normi 

painutusahjude töökohtadel ja nende lähiümbruses koosteliinil ning kontroll-liini 

alguses. Õhu suhteline niiskus oli alla optimaalse väärtuse. Osadel töökohtadel ületas 

õhu liikumiskiirus normi, mis oli tingitud klaaside tõstmisel tekkivast tuulest, 

kohtventilatsiooni töötamisest ja vaakumahju juures paiknevate ventilaatorite 

töötamisest. Süsinikdioksiidi sisaldus oli üle normi painutusahjude ja koosteliini 

piirkonnas, mis võib töötajatel põhjustada uimasust ja peapööritust, peavalu, nägemis- 

ning kuulmishäireid. Esiklaaside tootmistsehhi kõikides mõõtmiskohtades oli müratase 

normis, kuid märgatavat müra tekitasid kontroll-liini alguses robotid. 

3. Skeletilihase funktsionaalse seisundi hindamisel müotonomeetrilisel meetodil selgus, 

et töötaja funktsionaalne seisund halvenes tööpäeva lõpus, kuna sõrmedesirutajalihase, 

kodarmise randmepainutaja lihase ja trapetslihase keskmine toonus tõusis oluliselt 

tööpäeva lõpus, mis viitab lihase väsimusele. Töötajate kodarmine randmepainutaja oli 

tööpäeva lõpus rohkem pinges kui tööpäeva alguses, kuna klaasi tõstmisel tuleb 

labakätt painutada ja koormus langeb kätele. Töötajate sõrmedesirutajalihas oli 

tööpäeva lõpus rohkem pinges kui tööpäeva alguses, kuna klaasi tõstmisel tuleb sõrmi 

ja labakätt sirutada, et korralikult haarata. Lisaks selgus, et mitte ühelgi töötajal ei vasta 

trapetslihase toonus normile, olles sellest kõrgem. Kõrgenenud toonus viitab lihaspingele 

kaelapiirkonnas, mis võib väljenduvad skeleti-lihasvaludena. Mõõtmistulemustest võib 

järeldada, et töötajate käelihased olid hästi treenitud, kuna suur osa töötajate käte 

lihasparameetrid vastasid normile.  

4. Töövõime muutumise määramisel täheldati tükeldusliini ja painutusahju operaatorite 

päevase vahetuses, et keskmine töövõime püsis lõunapausini/tööpäeva keskpunktini 

stabiilsena, aga tööpäeva lõpus tõusis oluliselt.  

5. Koolitatud töötajate arvu ja SMATide arvu suurenemisega kaasnes töövigastuste arvu 

vähenemine. Tänu SMATide läbiviimisele hakati rohkem tegelema töötingimuste 

parendamisega ettevõttes. SMAT süsteemi rakendamise käigus paranes märgatavalt 

ohutuse jälgimine ja ohutute töövõtete kasutamine. Ettevõttes tehti järjest rohkem 
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ennetustööd, teatati enne õnnetuse juhtumist võimalikest ohuolukordadest. Paranenud 

oli ettevõtte tööohutuskultuur. 

 

Uurimistöö põhjal võib anda järgmisi soovitusi: 

1. Soovitav on öövahetused võimaluse korral ära jätta või vähendada öövahetuses 

töötajate arvu või tõhustada hommikusi ning õhtusi vahetusi. 

2. Soovitav on mõõta töötajate müraekspositsiooni ja kasutusele võtta müra summutavad 

vahendid. Võimalusel tuleks paigutada lakke ja seintele mürasummutavaid materjale, 

mis ei lase müra tagasi peegeldada. Tootmises olevatesse killukonteineritele ehitada 

ümber müra summutav kast, mis kaitseb müra levimise kui ka kildude paiskumise 

eest. 

3. Õhukuivuse vähendamiseks oleks soovitav kasutusele võtta niisutuspihustid, et vältida 

silmade ja naha kipitust, limaskestade ärritust ja liigset kuivamist. 

4. Raskuste käsitsi teisaldamiseks tuleks kasutusele võtta rohkem abiseadmeid või muuta 

seadmetesse klaaside paigutamise lahendusi, näiteks töötasapinnad tõsta kõrgemale 

või muuta töölaua asend võimaluse korral vertikaalseks, et vähendada kummardamist 

ja ülajäsemetele langevat koormust. 

5. Töötajate lihaste funktsionaalse seisundi parendamiseks on soovitav panna rohkem 

rõhku töötajate treeningu- või ujumisvõimaluste tagamiseks. 

6. SMAT koolitus tuleks teha kõikidele töötajatele, et nad oskaksid jälgida iseennast ja 

oma kaastöötajaid ning seeläbi luua ohutumat töökeskkonda.  

7. Töökohtade juurde tuleks paigaldada õigete töövõtete joonised, et neid saaks SMATi 

käigus paremini jälgida ja nende abil oleksid ka töötajad ohututest tööasenditest 

teadlikumad.  

8. Võtta kasutusele SMAT-protokollid, kus on esitatud nõuded igale töökohale või 

tööprotsessile, et SMATi läbiviija oskaks kiiresti ja õigesti olukorda hinnata.  

9. Juurutada SMATi efektiivsuse kontrollisüsteemi, et protsess ei muutuks mehaaniliseks 

tegevuseks vaid säilitaks oma kvaliteedi.  

10. Töötada välja elektrooniline SMATi läbiviimise süsteem, et kiirendada andmete 

kogumise ja analüüsimise protsessi.  
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WORK ENVIRONMENT, FUNCTIONAL STATUS AND 

SAFETY BEHAVIOR AMONG EMPLOYEES OF 

CARGLASS MANUFACTURING COMPANY 

Summary 

 

The aim of the research paper was to investigate hazards’ impact on carglass 

manufacturing company’s employees, measure and control working environment climate, 

assay worker functional status and analyze changes in employees’ safety behavior during 

the years 2008-2014 when new safety behaviour program SMAT (Safety Management 

Tool) was introduced.  

 

Occupational risk factors occurring in work environment were found out with a 

questionnaire and 153 filled questionnaires were used in data analysis. The questionnaire 

consisted of nine following parts: 1) work safety, 2) personal protective equipment,  3) 

accident hazards, 4) ergonomics, 5) physical risk factors, 6) chemical risk factors, 7) 

physiological risk factors, 8) psychological risk factors and 9) Safety Management Tool 

(SMAT). 

 

Work environment was studied using the measurements and data processing method. The 

research measurements were performed in 30 points in the factory at the height of 1,5 

metre. Indoor climate parameters, such as air temperature, relative air humidity, air 

velocity, oxygen and carbon dioxide levels in the air, lighting and noise levels were 

measured. The factory is divided into two production facilities: I manufactory (production 

of tempered sidelights) and II manufactory (production of laminated windshields). 

 

Employees’ functional status was measured by myometry and changes in work ability 

during the working day. Myometry measurements were carried out on 14 employees 

whose work involved manual handling of loads. The functional status of m. trapezius, m. 

erector spinae, m.flexor carpi radialis and m.extensor digitorum of workers were 
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measured. Work ability was measured in 10 employees’ by five parameters: systolic blood 

pressure, reaction time, heart rate, hand grip strength and memory capacity. 

 

The results of the survey revealed that work is physically demanding for 88% of 

employees mostly due to the manual handling of loads. Work involves repetitive 

movements with forced position in 91% of the workers. Workers noted that legs, back, 

arms and neck-ring on shoulders are the most burdened parts of the body. Shift work has 

influenced the health of 51% workers who have had sleep disorders, nervousness, stress, 

dizziness, difficulties in concentrating, impaired hearing and memory, weight gain and 

other health problems. Among 26% of the respondents have had abrasions, punctures, cuts, 

burns, and cuts, which were associated with exposure to the hot surface and the shattering 

of the glass, both of which were mostly caused by their own carelessness or by a co-

worker. Micrlocimate measurements revealed that air temperature was too high around the 

bending furnace, relative humidity was too low, concentration of carbon dioxide too high 

and the overall noise level in the factory was very high. 

 

Since the start of the working day functional status of employees deteriorated at the end of 

day – the tone of m. trapezius, m. flexor carpi radialis and m. extensor digitorum was 

increased. The tone of trapezius muscles did not correspond to the standard during the 

whole working day on any of the workers. Work ability of cutting line operators’ and 

bending furnace operators’ in day-time shift remained stable until lunch break and 

increased significantly at the end of day. 

 

The results indicate that increased number of SMAT audits results in better work 

environment and better employees' safety behavior. The decrease of the number of 

occupational accidents and increase of the registered dangerous situations lead to 

conclusion that increasingly more precautionary measures were taken in action and more 

dangerous situations were reported. 

 

The quantity of night shifts should be minimized to preserve the health of the workers. The 

company should put more effort in supporting workers’ exercising abilities to improve 

workers’ muscle functional status. The figures of ergonomic working techniques should be 

available near every workplace to raise awareness among workers and to lighten the load 

of the SMAT auditors since they will know where to focus their attention. 
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Lisa 1. Ankeetküsimustik 

Lisa 1.1. Tootmistöötajate ankeetküsimustik 
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Lisa 1.1 järg 
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Lisa 1.2. Töödeldud ankeetküsimustik 

ÜLDANDMED 

AMET: 
Tootmine 

63% 

Ahi 

12% 

Kiletükeldus 

5% 

Kooste 

10% 

Pakkimine 

9% 

Mees 66% Naine 34% 

Keskmine vanus 38 a. 

Keskmine üldine tööstaaž aastas 7 a. 

Keskmine valitud töökoha tööstaaž 5 a. 

Graafik  Ei ole kindel 

23% 

1 vahetuses  

6%  

2vahetuses 8h 

5%  

3 vahetuses 8h 

39% 

2 vahetuses 10h 

14% 

2 vahetuses 12h 

14% 

Missuguseid aparatuure, seadmeid, 

tööriistu ja töövahendeid kasutate? 

Arvuti, robot, liin, tõstuk, sildkraana, iminapad, haamer, teip, 

kriit, nuga, mõõdulint, mõõtekiil, painutusahi, painutusraamid, 

trükipink, vaakumpink, autoklaav, kilepainutaja, puiduklopits, 

suruõhuklamripüstol, labidas jms. 

I TÖÖOHUTUS Jah% Ei% 

A 1 2 3 

1 Kas tunnete töötervishoiu ja tööohutuse seadust?  81 19 

2 Kas olete pöördunud oma töökeskkonna probleemidega 

töökeskkonnavoliniku või osakonnajuhataja poole? 13 87 

3 Kui vastus on “Jah“, siis kas saite oma pöördumistele positiivset 

tagasisidet? 7 5 

4 Milliste probleemide puhul? Kõigi proleemidega, vajalik jalamatt, ebapiisav valgustus, 

ventilatsioon, katkised/ puudulikud töövahendid, IKV-d. 

5 Kas Teil on juhendid töö ohutuks läbiviimiseks? 97 3 

6 Kas teid on instrueeritud tööohutuse suhtes? 98 2 

II ISIKUKAITSEVAHENDID (IKV) Jah% Ei% 

1 Kui sageli Te kasutate isikukaitsevahendeid?  Sageli 

96% 

Mõnikord 

4% 

Ei 

0% 

2 Millist IKV-d kasutate? Prillid 41 59 

3 Millist IKV-d kasutate? Mask 13 87 

4 Millist IKV-d kasutate? Kõrvaklapid/-tropid 57 43 

5 Millist IKV-d kasutate? Kaitsepõll 18 82 

6 Millist IKV-d kasutate? Kätised 42 58 

7 Millist IKV-d kasutate? Kindad 90 10 

8 Millist IKV-d kasutate? Turvajalanõud 97 3 

9 Millist IKV-d kasutate? MUU Puhtaruumi riided, tööriided, kiiver, randmetoed. 

10 Kas Teil on oma töökohas piisavalt IKVsid? 99 1 

11 Kas IKV kaitseb piisavalt? 92 8 

12 Kas Teid häirib töötamisel IKV kasutamine? 22 78 

13 Kui vastus on “Jah“, siis mis 

täpsemalt?  

Suvel on palav, kõrvaklapid väsitavad, kõrvatropid panevad 

kõrvad valutama, maskiga tekib õhupuudus, prillid lähevad 

uduseks ja moonutavad, kinnastega töötamine kohmakas.  

14 Kas Teid on teavitatud terviseriskidest, mida põhjustab 

IKV mittekasutamine? 93 7 

15 Kas Teid on instrueeritud IKV-de kasutamisest? 97 3 
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Lisa 1.2 järg 

A 1 2 3 

III ÕNNETUSJUHTUMITE OHUD Jah% Ei% 

 Tuleoht 

1 Kas Teie töökohas on olemas tulekahjuandurid? 97 3 

2 Kas Teie töökohas on olemas tulekustutid? 98 2 

3 Kas Teie töökohas on olemas skeem õnnetusohu korral 

käitumiseks? 
93 7 

4 Kas Teile on tehtud väljaõpet avariiolukorras 

tegutsemiseks? 
96 4 

 Traumade oht 

5 Kas liikumisteed hoitakse kaupadest vabad? 82 18 

6 Kas Teie tööruumi(de)s on põrand tasane? 79 21 

7 Kas põrand on libe? 17 83 

8 Kas töökeskkonnas esineb ebastabiilseid virnu? 34 66 

9 Kas töökeskkonnas (seadmed/mööbel) esineb teravaid 

nurki? 
82 18 

10 Kas töökohal esineb klaaside väljaulatuvaid teravaid nurki? 56 44 

11 Kas olete saanud traumasid oma töökohas? 26 74 

12 Kui jah, siis millega seoses?  Sisselõiked, kriimud, verevalumid, torkehaavad, marrastused, 

kild käes seoses klaasipurunemisega, murumisega, kipsinoga 

lõikamisel, põletushaavad ja kõrvetamised kokkupuutes 

kuuma pinnaga, tähelepanematusest ja kaastöötaja tõttu. 

Sisselõige valesti ladustatud klaasi pakkide vahel liikudes. 

 Masinaohutus, elektriohutus 

13 Kas on olemas masinate kasutamis- ja hooldusjuhendid? 98 2 

14 Kas liikuvad masinaosad on kaetud või piirestatud? 87 13 

15 Kas ohulüliti ja väljalülitusnupp on kergesti 

juurdepääsetavad? 
98 2 

16 Kas olete rahul seadmete, mööbli ja töövahendite 

paigutusega? 
83 17 

IV TÖÖKOHA ERGONOOMIKA Jah% Ei% 

1 Kas töötasapinna kõrgus on Teile sobiv? 87 13 

2 Kas Teie töölaud on reguleeritav?  33 67 

3 Kas Teie töötool on reguleeritav? 68 31 

4 Kas tööriistad ja -vahendid on mugavad, efektiivsed ning 

ohutud? 
84 16 

5 Kas töökohal on piisavalt ruumi? 73 27 

6 Kui vastus on „Ei“, siis täpsustage 

mis häirib? 

Ruumipuudus – klaasilaos ei mahu tõstukiga liiklema, 

liikumisteed on kinni, kummi kinnitamiseks ei saa taha astuda, 

valmistoodangu kastid on kahe ahju vahelisel alal, riiulite ja 

kauba paigutus, liinide vahel ei mahu alustega mööda, kui 

teise liini klaas on vahekäigus ja teiste alas, väike 

töövahendite tasapind jms. 

7 Kas liikumisteed on piisavalt laiad? 71 29 

8 Kas seismiskohal oleks vaja kasutada ergonoomilisi matte 

või puidust reste? 58 42 
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Lisa 1.2 järg 

A 1 2 3 

V FÜÜSIKALISED OHUTEGURID Jah% Ei% 

1 Kuivõrd sageli esineb tööpäeva jooksul häirivat müra?  Iga 

tund 

68% 

Mõned 

tunnid 

18% 

3 tundi või 

alla selle 

8% 

Mitte 

kunagi 

5% 

2 Kas inimestega rääkimine on võimalik häält 

kõrgendamata? 
47 53 

3 Kui vastus on “Ei“, siis mis on müra 

allikaks/põhjuseks? 

Erinevad masinad, robotid, suruõhuhaamer, lihvimismasin, 

pesemise masni, plotter, autoklaav, tõstukid, kontroll-liin, 

raadio/muusika (mis on esitatud meeldivana). 

4 Missugune on müra iseloom? 1Pidev ühtlane, 2Katkendlik, 

3Pidev ebaühtlane 

Pidev 

ühtlane 

61% 

Katkendlik 

16% 

Pidev 

ebaühtlane 

22% 

5 Kuidas hindate müra tugevust? Tugev 

38% 

Keskmine 

56% 

Nõrk 

5% 

6 Kuivõrd esineb tööpäeva jooksul töökohal/töös tajutavat 

vibratsiooni? 
Iga 

tund 

8% 

Mõned 

tunnid 

9% 

Tund ja alla 

selle 

10% 

Mitte 

kunagi 

73% 

7 Nimetage vibratsiooni allikad? Õrn vibratsioon terve liini ulatuses, alused ja kärud, 

painutusahi, suruõhuhaamer, tõstuk (klaasialuste tõstmine ja 

transportimine), seadmed, puurmasin. 

8 Kas töökeskkonna valgustus on küllaldane? 83 17 

9 Kas Teie töökohal oleks vaja täiendavat kohtvalgustit? 29 71 

10 Kas Teie töökohal tekivad häirivad varjud? 18 82 

11 Kas Teie töökohal esineb värelevat/võbelevat valgust? 16 84 

12 Kas Te olete rahul oma töökeskkonna temperatuuriga? 39 61 

13 Kas töökeskkonna õhutemperatuur on kõrge suve 

perioodil? 
87 13 

14 Kas töökeskkonna õhutemperatuur on madal talve 

perioodil? 
35 65 

15 Kas töökeskkonnas on piisav üldventilatsioon? 66 34 

16 Kas töökohas on olemas kohtventilatsioon? 65 35 

17 Kas töökeskkonnas esineb tuuletõmbust? 67 33 

18 Kas Te olete rahul õhu kvaliteediga oma tööruumides? 61 38 

19 Kui vastus on “Ei“, siis täpsustage  
Umbne, liiga niiske, kuiv õhk, halvad lõhnad, tolmune jms. 

VI KEEMILISED OHUTEGURID Jah% Ei% 

1 Kas Te puutute töökohas kokku kemikaalidega? 54 46 

2 Milliste ainetega puutute kokku? Peenike klaasitolm 11 42 

3 Milliste ainetega puutute kokku? Trükkivärvi 18 36 

4 Milliste ainetega puutute kokku? Liimi aurud 12 42 

5 Milliste ainetega puutute kokku? Puhastusvahendid 22 32 

6 Milliste ainetega puutute kokku? Lahusti 10 43 

7 Milliste ainetega puutute kokku? 

Muu 

Värvivedeldaja, primer, vipe, kaaliumnitraat, gorabur, 

sikaflex, tina aurud, lakk, naatriumkloriid, lihvimisvedelik jms 

8 Kas kõik ohtlikud kemikaalid on nõuetekohaselt 

markeeritud? 
82 3 

9 Kas on olemas kemikaali käsitlemise juhend/ ohutuskaart? 78 7 
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A 1 2 3 

10 Kas tööandja tagab kemikaalide kasutamise väljaõppe? 76 8 

VII PSÜHHOLOOGILISED OHUTEGURID Jah% Ei% 

1 Kas Teie töö on psüühiliselt kurnav? 50 50 

2 Kas Teie töö on vastutusrikas? 96 4 

3 Kas Te teete iseseisvaid otsuseid oma töös? 77 23 

4 Kas Teie töö on monotoonne? Sageli 

36% 

Mõnikord 

48% 

Ei 

16% 

5 Kas Te töötate ajapuuduses? Sageli 

10% 

Mõnikord 

52% 

Ei 

38% 

6 Kas Teie töötasu vastab Teie tehtud tööle? Sageli 

27% 

Mõnikord 

38% 

Ei 

35% 

7 Kas Te saate piisavalt tunnustust oma töö eest? Sageli 

8% 

Mõnikord 

56% 

Ei 

35% 

8 Kas olete rahul töökorraldusega? 64 36 

9 Kas muudaksite midagi oma töökorralduses? 40 60 

10 Kui vastus on “Jah“, siis mida?   Nädalavahetused vabaks, töögraafikut, välistaks öötöö, 

töökohtade rotatsiooni, vaja rohkem meistrte tunnustust ja 

positiivsust, parem info jagamine, planeerimist. 

11 Kas peate täitma ülesandeid, mis Teie arvates ei kuulu Teie 

töökohustuste hulka? 56 44 

12 Kas Teil on enesetäiendamise võimalusi? 78 22 

13 Kas vahetustega töö on Teie tervist mõjutanud? 51 49 

14 Kui vastus on “Jah“, siis kuidas?   On tekkinud unehäired, pearinglus, närviline, stress, 

uimane, keskendumise häired, kuulmise, nägemise ja mälu 

halvenemine, kuumusest kõrge vererõhk, kehakaalu tõus. 

15 Kas Teil on töös võimalusi puhkepausideks (sh lõuna)? 99 1 

16 Kui vastus on “jah“, siis tööpäeva jooksul mitu korda?  3 

17 Kui kaua kokku ? Keskmiselt : 56 minutit 

18 Kui Te töötate öises vahetuses, siis mitu tundi?  

Keskmiselt nädalas: 
34 tundi 

19 Kui Te töötate öises vahetuses, siis mitu tundi? Keskmiselt 

kuus: 
71 tundi 

20 Kui Te töötate öises vahetuses, siis mitu tundi? Keskmiselt 

4 kuu jooksul: 
257 tundi 

21 Kas Te olete mures oma töökoha säilimise pärast?  Sageli 

10% 

Mõnikord 

54% 

Ei 

36% 

VIII FÜSIOLOOGILISED OHUTEGURID Jah% Ei% 

1 Kas Teie töö on füüsiliselt raske? Sageli 

41% 

Mõnikord 

47% 

Ei 

11% 

2 Kas töös esineb raskuste teisaldamist? 83 17 

3 Kas raskuste teisaldamine vaheldub Teil teiste 

tööülesannetega? 
73 26 

4 Kas raskuste tõstmisel vajate teise inimese või seadme abi? 82 17 

5 Kas töötate pidevalt sundasendis? 55 45 

6 Kas töös esineb korduvaid, ühetüübilisi liigutusi? Sageli 

70% 

Mõnikord 

21% 

Ei 

9% 
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A 1 2 3 

7 Kas Te töötate pidevalt istudes? 5 95 

8 Kas Te töötate pidevalt seistes? 85 15 

9 Millised kehaosad on Teil kõige enam koormatud? Kaela-

õlapiirkond 
48 52 

10 Millised kehaosad on Teil kõige enam koormatud? Käed 65 35 

11 Millised kehaosad on Teil kõige enam koormatud? Selg 66 34 

12 Millised kehaosad on Teil kõige enam koormatud? Puusad 19 81 

13 Millised kehaosad on Teil kõige enam koormatud? Jalad 71 29 

14 Kehaasend: 1Asend 

29% 

2Asend 

20% 

3Asend 

39% 

4Asend 

5% 

Selgitav joonis Kehaasend Asend 

 

– püstasend, ülakeha ei ole pööratud ega kallutatud  

– raskus toetub vastu keha  

– seistakse või tehakse mõned sammud 
Nr 1 

 

– ülakeha kallutatud ette kuni 30° või pööratud  

– raskus toetub vastu keha  

– istumine, seismine või pikem kõndimine 

 

Nr 2 

 

– ülakeha kallutatud ette üle 30° või kummargil asend  

– raskust ei saa keha vastu toetada / tõstetakse õlgadest kõrgemale  

– istumine või seismine 

 

Nr 3 

 

– pööratud ülakeha kallutatud kaugele ette  

– raskust ei saa keha vastu toetada  

– seismine ebakindlal alusel, põlvitamine või kükitamine 
Nr 4 

15 Kas Teil on esinenud viimase 12 kuu jooksul valusid, 

valulikkust, mis kestis rohkem kui üks päev? 52 48 

16 Kas Teil viimase 12 kuu jooksul esines valu kehaosadel? 

Alaselg 
76 24 

17 Kas Teil viimase 12 kuu jooksul esines valu kehaosadel? 

Kael 
51 49 

18 Kas Teil viimase 12 kuu jooksul esines valut kehaosadel? 

Õlg 
41 59 

19 Kas Teil viimase 12 kuu jooksul esines valu kehaosadel? 

Küünarliiges 
23 77 

20 Kas Teil viimase 12 kuu jooksul esines valu kehaosadel? 

Ranne/käelaba 47 53 

21 Kas Teil viimase 12 kuu jooksul esines valu kehaosadel? 

Põlv 
43 57 

22 Kui liidate kõik need päevad viimasel aastal, mil valu on 

esinenud enam häirivas piirkonnas, kui palju kokku 

tuleks?  

1-6 päeva 

35% 

1-4 nädalat 

38% 

1-12 kuud 

27% 

23 Kas te olete viimasel aastal pöördunud oma lihas-

liigesvaluga perearsti vm arsti poole? 47 53 

24 Kui mitmel päeval viimase 12 kuu jooksul takistas valulik 

piirkond Teid tööle minemast?  0 päeva 

71% 

1-5 

päeva 

21% 

6-30 

päeva 

6% 

Enam 

kui 30 

päeva 

3% 
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25 Kas Teie arvates võib valupiirkond kujuneda Teile 

probleemiks eelseisva 12 kuu jooksul?  
Kind-

lasti 

8% 

Tõe-

näoliselt 

29% 

Võimalik 

44% 

Ei 

19% 

26 Kas Te suitsetate? 32 68 

27 Kui vastus on Jah, siis mitu sigaretti päevas? Keskmiselt: 13tk 

28 Kui tihti tarbite alkoholi? 1(IGA PÄEV), 2(MÕNIKORD 

NÄDALAS), 3(MÕNIKORD KUUS), 4(MÕNIKORD 

AASTAS), 5(EI TARVITA) 
3 14 34 30 

29 Kas Te tegelete aktiivselt spordiga? Sageli 

18% 

Mõnikord 

58% 

Ei 

24% 

IX OHUTUSKÄITUMINE (SMAT) Jah% Ei% 

1 Kas Teid on SMATi läbiviimine mõjutanud positiivselt? 71 29 

2 Kas töö võtted on muutunud paremaks tänu SMATide 

läbiviimisele? 48 52 

3 Kas töökeskkond on muutunud paremaks tänu SMATide 

läbiviimisele? 59 41 

4 Kas töötulemus on muutunud paremaks (efektiivsem, 

kiirem, rohkem tükke)? 42 58 

5 Kas SMATide läbiviimine häirib, väsitab või survestab 

teid? 
30 70 

6 Kas olete teada andnud ohtlikest olukordadest või 

napikatest? 
55 45 

 Teie arvamused ja ettepanekud 

töökeskkonna parandamiseks? 

Koolitus, kuidas suhelda kollegidega; 

Alused, millele toodangut peale laetakse võiksid olla 

piisavalt kõrged, et ei peaks kummardama või selja 

säästmiseks põlvi kõverdama; 

Tuuletõmmet jaheda temperatuuriga vähendada ja 

ergonoomilised abivahendid raskuste tõstmiseks;  

Vähendada mürataset ja tõhusamat ventilatsiooni suvel; 

Ei soovi SMATe; SMAT oleks reaalne ja tulemuslik; 

Teavitada rohkem napikatest; Töögraafik 8tunnine;  

Korrastada juhtmed, et ei komistaks; 
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Lisa 2. Töökeskkonna sisekliima 

Lisa 2.1. Mõõtevahendite tehnilised andmed 

Mõõtur Mõõtepiirkond Mõõtmisviga 

Müramõõtur 

Sound Level Datalogger (DVM173SD) 
30...130 dB(A) ± 1,4 dB 

Hapnik (FYA600O2) 0...1000% 1% 

Süsinikdioksiid (FYA600CO2) 0...2,5% 2% 

Valgustus (FLA 623-VL) 0...26000 lx 1% 

Õhusuhteline niiskus (Almemo D6) 

1) Temperatuur 

2) Niiskus 

-20...+80 
o
C 

5...98% 

0,2 
o
C 

± 1,8% 

Õhuliikumiskiirus (FVA935-TH5Kx) 

1) Temperatuur 

2) Õhuliikumiskiirus 

-20...+70 
o
C 

0...20 m/s 

0,2 
o
C 

± 0,2 m/s 

Vererõhumõõtur PEREL CBP1 

1) Vererõhk 

2) Pulsisagedus 

30...280 mmHg 

40...199 l/min 

± 3 mmHg 

40...199 l/min 

Lisa 2.2. Töökeskkonna sisekliima mõõtmistulemused 

Mõõtmiskoht 

Õhu-

tempe-

ratuur 

t, 
o
C 

Õhu 

suhteline 

niiskus 

W, % 

Õhu 

liikumis- 

kiirus 

v, m/s 

O2 

sisaldus 

õhus 

% 

CO2 

sisaldus 

õhus 

ppm 

Valgustus-

tihedus 

E, 

lx 

Müratase 

M, 

dB(A) 

Norm või otimaalne 15...24 [17] 40...60[9] ≤0,2 [9] 21±1[78] ˂1000 [79] ≥300 [16] ≤85 [10] 

A 1 2 3 4 5 6 7 

1 
Keskmine 20,18 37,8 0,162 20,18 657 257 78,8 

SD 0,06 0,7 0,058 0,00 13 5 2,3 

2 
Keskmine 20,50 37,3 0,199 20,18 656 355 80,1 

SD 0,09 0,2 0,138 0,01 6 30 1,8 

3 
Keskmine 20,79 36,1 0,162 20,15 667 176 78,7 

SD 0,04 0,4 0,073 0,01 6 6 2,7 

4 
Keskmine 21,08 35,6 0,135 20,14 669 372 78,6 

SD 0,05 0,1 0,024 0,00 8 2 1,8 

5 
Keskmine 21,42 36,1 0,176 20,10 655 596 79,0 

SD 0,05 1,1 0,074 0,01 9 17 1,4 

6 
Keskmine 21,70 32,2 0,149 20,08 675 373 77,3 

SD 0,04 0,4 0,045 0,00 8 3 1,6 

7 
Keskmine 21,82 32,1 0,131 20,06 669 961 79,7 

SD 0,00 0,2 0,016 0,01 8 3 2,1 

8 
Keskmine 21,74 32,3 0,13 20,02 670 432 78,7 

SD 0,00 0,2 0,013 0,00 7 2 2,8 

9 
Keskmine 21,77 33,5 0,138 20,01 684 250 77,6 

SD 0,04 0,5 0,031 0,01 6 2 1,4 

10 
Keskmine 21,94 34,4 0,142 20,00 692 503 77,3 

SD 0,02 0,3 0,084 0,00 6 10 2,3 
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Lisa 2.2 järg 

A 1 2 3 4 5 6 7 

11 
Keskmine 21,27 27,0 0,197 19,99 678 226 73,5 

SD 0,15 0,2 0,075 0,01 12 2 3,5 

12 
Keskmine 21,02 33,0 0,192 20,00 747 498 68,6 

SD 0,01 0,6 0,123 0,00 19 5 4,6 

13 
Keskmine 26,45 24,6 0,480 19,73 1278 192 76,1 

SD 0,55 0,7 0,020 0,01 53 2 1,0 

14 
Keskmine 24,29 23,6 0,259 19,67 1173 266 72,1 

SD 0,03 0,3 0,006 0,02 44 4 0,4 

15 
Keskmine 27,32 23,6 0,567 19,69 1308 178 72,6 

SD 0,12 0,2 0,005 0,01 42 5 0,7 

16 
Keskmine 27,54 22,2 0,545 19,76 1304 749 75,8 

SD 0,29 0,6 0,008 0,02 44 8 2,2 

17 
Keskmine 25,90 22,0 0,540 19,47 1193 546 76,9 

SD 0,03 0,3 0,011 0,01 60 8 0,5 

18 
Keskmine 25,28 21,8 0,450 19,49 1158 457 74,6 

SD 0,10 0,1 0,010 0,01 44 9 0,8 

19 
Keskmine 25,25 21,0 0,096 19,45 899 108 79,4 

SD 0,06 0,1 0,016 0,01 30 11 1,8 

20 
Keskmine 23,03 24,5 0,331 20,03 697 715 76,5 

SD 0,02 0,1 0,022 0,01 7 1 1,8 

21 
Keskmine 23,07 24,3 0,135 20,02 709 7 75,3 

SD 0,00 0,1 0,016 0,01 9 1 1,6 

22 
Keskmine 23,17 24,9 0,129 20,00 742 370 75,1 

SD 0,01 0,2 0,026 0,00 10 2 1,0 

23 
Keskmine 23,52 27,3 0,144 19,97 742 638 73,8 

SD 0,05 0,5 0,062 0,01 4 11 1,2 

24 
Keskmine 23,51 25,2 0,259 19,94 754 828 72,6 

SD 0,07 0,3 0,142 0,01 8 1 2,5 

25 
Keskmine 21,35 31,1 0,142 19,91 772 761 69,3 

SD 0,01 0,3 0,040 0,01 7 3 2,0 

26 
Keskmine 21,32 32,1 0,135 19,93 795 1137 66,3 

SD 0,01 0,2 0,030 0,01 14 2 3,7 

27 
Keskmine 21,27 30,7 0,140 19,92 751 370 68,5 

SD 0,02 0,2 0,047 0,01 4 2 3,0 

28 
Keskmine 23,92 25,0 0,162 19,95 764 329 73,1 

SD 0,07 0,4 0,062 0,01 12 4 1,5 

29 
Keskmine 24,26 22,9 0,362 19,96 729 379 75,8 

SD 0,01 0,2 0,211 0,01 17 14 0,6 

30 
Keskmine 24,31 23,9 0,171 19,92 720 745 73,5 

SD 0,04 0,1 0,042 0,00 2 4 0,9 
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Lisa 2.3. Tootmistsehhiskeem  

 

  



80 

 

Lisa 3. Müotonomeetria 

Lisa 3.1. Müomeetri mõõtmistulemuse protokolli näidis 
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Lisa 3.2. Müomeetriga randmepainutaja mõõtmistulemused 

Töötaja 

Hommik Õhtu 

randmep. parem randmep.  vasak randmep.  parem randmep.  vasak 

F               

Hz 
D 

S            

N/m 

F               

Hz 
D 

S            

N/m 

F               

Hz 
D 

S            

N/m 

F               

Hz 
D 

S            

N/m 

Kooste1 15,06 1,03 241,2 13,46 1,02 247,6 16,08 1,28 296,4 15,88 1,44 301 

Kooste2 15,44 1,86 270,2 14,36 1,79 259,4 16,2 2,49 317,4 15,42 2,19 309,2 

Kooste3 14,98 2,62 312,4 15,82 1,81 310,4 18,04 1,74 348,8 18 1,42 368,2 

Kooste4 12,24 1,71 224 13,3 1,23 235,6 14,24 1,99 264 15 1,42 283 

Kooste5 13,1 2,16 256,6 15,24 1,89 281 19,12 2,2 353,6 17,86 1,39 350,2 

Kooste6 15,74 1,55 298,6 14,2 1,4 264 18,68 1,71 357,8 17,4 1,66 323 

Kooste7 11,86 2,15 244,6 15,54 1,81 307,2 21,4 1,81 391,8 17,16 1,94 329,2 

Tük1 13,78 1,34 246,2 17,02 1,11 304,2 17,12 1,22 304,8 14,32 1,16 257 

Tük2 15,36 1,6 304 14,24 1,1 272 14,88 1,07 242,8 14,36 1,24 288,6 

Ahi1 13,76 1,19 245,4 13,3 1,22 239,6 15,6 1,22 273 14,9 1,28 266,4 

Ahi2 12,68 1,43 236 13,3 1,46 237,2 13,52 1,36 241,8 13,48 1,26 234,6 

Ahi3 14,9 1,07 270 12,6 1,32 233,4 16,62 1,33 279,4 17,88 0,95 276,2 

Ahi4 13,44 2,11 253 13,86 1,56 246,4 13,48 1,56 252,8 13,24 1,39 242,8 

Ahi5 14 1,12 255,2 13,48 1,03 227,4 13,66 1,12 229 13,62 1,02 236,2 

Keskm. 14,02 1,64 261,24 14,27 1,41 261,81 16,33 1,58 296,67 15,61 1,41 290,40 

SD 1,21 0,47 25,78 1,18 0,30 27,93 2,28 0,41 48,98 1,69 0,32 40,47 

  

Lisa 3.3. Müomeetriga sõrmedesirutajalihas mõõtmistulemused 

Töötaja 

Hommik Õhtu 

sõrmedes. parem sõrmedes. vasak sõrmedes. parem sõrmedes. vasak 

F               

Hz 
D 

S            

N/m 

F               

Hz 
D 

S            

N/m 

F               

Hz 
D 

S            

N/m 

F               

Hz 
D 

S            

N/m 

Kooste1 15,82 1,17 320 13,92 1,24 272,2 15,86 1,62 320,2 19,12 2,06 347,4 

Kooste2 14,56 1,4 294,6 12,98 1,39 247,8 15 1,52 341,2 14,86 1,63 309,4 

Kooste3 18,6 1,55 333 18,1 1,42 357,2 18,28 1,57 383,4 21,1 1,77 444 

Kooste4 14,04 1,48 260,4 12,22 1,46 255,8 15,52 1,45 321 13,68 2,55 249,6 

Kooste5 15,28 2 265,2 15,56 2,19 274,4 15,86 1,39 318,8 16,96 1,79 318 

Kooste6 14,72 1,17 288 15,04 1,55 271,6 16,2 1,37 328,8 16,78 1,52 327,8 

Kooste7 16,14 1,65 316,2 16,24 1,52 312,6 19,66 1,79 378,6 17,92 1,82 338,6 

Tük1 15,82 0,97 321,6 14,06 1,09 252,8 16,82 0,93 335,2 15,78 1,33 316 

Tük2 15,68 0,9 321,8 15,56 1,71 335,2 14,96 0,93 310,4 16,48 1,3 337,4 

Ahi1 13,46 1,06 295 14,64 1,04 306,6 14,24 1,11 317,4 14,48 1,08 327,2 

Ahi2 13,98 0,9 280,8 14,3 0,95 286 14,82 0,97 301,2 14,54 1,02 294 

Ahi3 12,68 1,15 302 15,24 1,01 353,2 13,54 1,11 307 14,56 0,96 325 

Ahi4 13,34 1,02 282,2 13,34 0,99 267 14,02 1,13 298 15,64 1,06 312 

Ahi5 13,96 1,06 281,2 13,54 1,07 267,6 13,74 1,14 279,2 13,96 0,96 270,6 

Keskm. 14,86 1,25 297,29 14,62 1,33 290,00 15,61 1,29 324,31 16,13 1,49 322,64 

SD 1,46 0,31 21,73 1,44 0,34 35,48 1,67 0,27 27,68 2,04 0,46 42,33 
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Lisa 3.4. Müomeetriga trapetsi mõõtmistulemused 

Töötaja 

Hommik Õhtu 

trapets parem trapets vasak trapets parem trapets vasak 

F               

Hz 
D 

S            

N/m 

F               

Hz 
D 

S            

N/m 

F               

Hz 
D 

S            

N/m 

F               

Hz 
D 

S            

N/m 

Kooste1 16,36 1,16 306,4 17,6 1,23 342,8 25,18 1,34 438,8 20,64 1,3 397 

Kooste2 19,26 1,37 326,2 20,4 1,27 416,4 18,8 1,55 313,2 20,36 1,45 428,4 

Kooste3 23,84 1,54 382,6 23,06 1,39 392 24,18 1,67 397,8 19,14 1,41 370,8 

Kooste4 13,32 1,14 223,4 15,26 0,9 252,6 15,92 1,33 312 16,54 1,15 328,6 

Kooste5 17,16 1,42 318,4 17,06 1,68 333,8 20,62 1,95 361,6 22,7 1,8 414,2 

Kooste6 21,16 1,37 403,4 19,34 1,4 415,2 22,16 1,5 406,8 19,58 1,41 397 

Kooste7 19,1 1,38 327 18,12 1,42 353,6 23,22 1,44 397,8 23,02 1,65 434,8 

Tük1 16,24 1,34 309 14,96 1,43 283,6 17,2 1,44 309,4 18,04 1,55 353,2 

Tük2 20,52 1,44 412 18,7 1,07 374,2 19,24 1,33 322,2 17,18 1 324 

Ahi1 18,42 1,14 326,4 17,82 1,46 333 22,38 1,38 357,4 18,62 1,38 304,8 

Ahi2 20,02 1,39 408,2 20,46 1,27 438,2 19,08 1,29 341,8 19 1,16 413,4 

Ahi3 22,68 1,6 395 20,06 1,46 380 24,88 1,49 445 22,2 1,42 420 

Ahi4 16,88 1,62 340,8 15,16 1,54 316,8 14,48 1,45 309,2 14,7 1,49 331,2 

Ahi5 19,94 1,74 337,4 16,68 1,41 330,8 20,96 1,56 384,4 15,42 1,5 301,4 

Keskm. 18,92 1,40 344,01 18,19 1,35 354,5 20,59 1,48 364,1 19,08 1,41 372,77 

SD 2,25 0,19 50,28 2,25 0,19 50,28 3,20 0,17 46,48 2,49 0,20 46,19 

 Lisa 3.5. Müomeetriga selgroosirgestaja mõõtmistulemused 

Töötaja 

Hommik Õhtu 

selgroos. parem selgroos. vasak selgroos. parem selgroos. vasak 

F               

Hz 
D 

S            

N/m 

F               

Hz 
D 

S            

N/m 

F               

Hz 
D 

S            

N/m 

F               

Hz 
D 

S            

N/m 

Kooste1 11,2 1,52 179,4 10,3 1,48 170 8,56 1,8 154,2 7,88 2,4 176,6 

Kooste2 12,2 1,96 206,2 11,18 1,64 206,2 9,88 1,89 167,6 12,92 1,2 157 

Kooste3 14,6 1,72 233,2 11,38 1,73 194 12,6 2,04 191,8 10,64 2,05 214 

Kooste4 16,24 1,92 286,8 18,62 1,71 372 9,56 2,66 249,6 10,06 2 261,6 

Kooste5 13,34 2,08 246,4 16,48 2,26 304,2 9,3 1,97 203,4 9,68 2,14 233,6 

Kooste6 12,48 1,88 227 7,84 1,74 190,6 7,46 2,14 184,6 9,08 1,98 180,6 

Kooste7 14,24 2,15 303,2 13,04 1,58 282,2 11,94 2,09 291 13,86 1,75 276,2 

Tük1 17,12 1,94 383 17,1 1,51 339,8 10,64 2,29 325,2 11,2 2,15 284,4 

Tük2 18,98 1,48 333,6 12,14 1,59 270,2 13,56 2,79 441,6 12,74 1,61 304,6 

Ahi1 9,04 2 197,4 8,38 2,26 189,4 14,62 1,03 167,6 11,24 1,75 184,4 

Ahi2 9,76 2,3 287 11,32 1,71 221,8 10,48 1,95 290 14,6 1,27 214,2 

Ahi3 8,52 2,55 174,4 11,64 1,66 224,2 9,12 1,76 128,6 12,38 1,8 182,2 

Ahi4 12,58 1,55 207,6 9,68 2,29 170,2 12,32 1,06 139,2 13,04 1,02 166,4 

Ahi5 10,02 1,72 228,6 8,2 2,46 207,4 9,2 2,46 207,4 9,98 1,7 211,4 

Keskm. 12,88 1,91 249,56 11,95 1,83 238,73 10,66 2,00 224,41 11,38 1,77 217,66 

SD 3,01 0,29 58,98 3,23 0,32 62,02 1,98 0,49 83,63 1,88 0,38 45,84 
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Lisa 4. Töötajate töövõime muutus tööpäeva jooksul 

Lisa 4.1. Tükeldusliini, painutusahju ja koosteliini töötajate töövõime muutus 

päevase vahetuse jooksul 

Töötaja 
Kella

-aeg 

Pulss 
Reageerimis-

aeg 
Vererõhk 

Lihaste 

jõud 
Mälumaht 

Töö-

võime 

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

Tük1 

08:00 42 100 0,989 100 137 100 446 100 8 100 100 

13:30 40 95 0,761 77 130 95 481 108 6 75 103 

18:00 42 100 0,45 46 144 105 480 108 6 75 106 

Tük2 

08:00 88 100 0,425 100 137 100 548 100 7 100 100 

13:30 73 83 0,648 152 134 98 513 94 6 86 89 

18:00 79 90 0,391 92 140 102 567 104 6 86 101 

Ahi1 

08:00 68 100 0,428 100 142 100 451 100 8 100 100 

13:30 83 122 0,275 64 133 94 450 100 8 100 104 

20:00 78 115 0,276 64 152 107 464 103 9 113 106 

Ahi2 

08:00 71 100 0,265 100 123 100 594 100 7 100 100 

13:30 77 108 0,401 151 112 91 567 96 7 100 89 

20:00 69 97 0,278 105 123 100 608 102 9 129 106 

Ahi3 

08:00 70 100 0,279 100 150 100 631 100 6 100 100 

13:30 65 93 0,286 103 131 87 660 105 9 150 114 

20:00 59 84 0,282 101 144 96 685 109 9 150 115 

Ahi4 

08:00 77 100 0,339 100 143 100 536 100 7 100 100 

13:30 84 109 0,3 88 123 86 561 105 7 100 104 

20:00 85 110 0,272 80 131 92 571 106 6 86 102 

Kooste1 

06:30 75 100 0,335 100 125 100 195 100 8 100 100 

10:20 69 92 0,341 102 120 96 214 110 7 88 102 

14:00 69 92 0,351 105 122 98 190 97 8 100 101 

Kooste2 

06:30 82 100 1,035 100 123 100 229 100 7 100 100 

10:20 95 116 0,384 37 126 102 247 108 4 57 102 

15:00 91 111 0,362 35 130 106 253 111 8 114 115 

Kooste3 

06:30 65 100 0,319 100 105 100 319 100 11 100 100 

10:20 58 89 0,35 110 108 103 338 106 8 73 95 

15:00 60 92 0,279 87 107 102 337 106 11 100 105 

Kooste4 

06:30 77 100 0,848 100 134 100 306 100 7 100 100 

10:20 76 99 0,731 86 143 107 285 93 5 71 95 

15:00 78 101 0,495 58 143 107 312 102 5 71 101 
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Lisa 4.2. Tükeldusliini, painutusahju ja koosteliini töötajate töövõime muutus öise 

vahetuse jooksul 

Töötaja 
Kella

-aeg 

Pulss 
Reageerimis

-aeg 
Vererõhk 

Lihaste 

jõud 
Mälumaht 

Töö-

võime 

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

Tük1 

22:00 80 100 0,353 100 129 100 564 100 9 100 100 

2:00 75 94 0,297 84 124 96 540 96 8 89 102* 

6:00 68 85 0,386 109 123 95 522 92 9 100 101 

Tük2 

22:00 43 100 0,31 100 146 100 473 100 8 100 100 

2:00 45 105 0,309 100 136 93 463 98 6 75 95 

6:00 44 102 0,29 94 138 95 486 103 6 75 97 

Ahi1 

20:00 75 100 0,361 100 169 100 558 100 6 100 100 

2:00 83 111 0,36 100 159 94 584 105 7 117 103 

7:00 72 96 0,393 109 153 91 543 97 5 83 97* 

Ahi2 

20:00 92 100 0,57 100 146 100 531 100 7 100 100 

2:00 82 89 0,444 78 135 92 579 109 7 100 110 

7:00 99 108 0,437 77 137 94 554 104 10 143 114 

Ahi3 

20:00 92 100 0,356 100 147 100 441 100 7 100 100 

2:00 97 105 0,373 105 136 93 448 101 7 100 100 

7:00 88 96 0,363 102 127 86 441 100 8 114 106 

Ahi4 

20:00 81 100 0,398 100 162 100 626 100 7 100 100 

2:00 82 101 0,577 145 159 98 625 100 6 86 88 

7:00 82 101 0,364 91 149 92 659 105 5 71 98 

Kooste1 

23:30 67 100 0,484 100 138 100 302 100 8 100 100 

2:00 77 115 1,298 268 141 102 304 101 7 88 61 

5:00 77 115 0,394 81 144 104 301 99 6 75 95 

Kooste2 

23:30 67 100 0,311 100 111 100 294 100 10 100 100 

2:00 63 94 0,301 97 105 95 284 97 7 70 96* 

6:00 57 85 0,43 138 112 101 262 89 9 90 91 

Kooste3 

23:30 73 100 0,281 100 121 100 283 100 10 100 100 

2:00 68 93 0,252 90 114 94 284 101 11 110 107 

6:00 68 93 0,261 93 115 95 271 96 11 110 105 

Kooste4 

23:30 65 100 0,459 100 124 100 284 100 8 100 100 

2:00 79 122 0,348 76 122 98 267 94 8 100 100 

6:00 82 126 0,311 68 122 98 244 86 7 88 96 
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Lisa 5. Tööõnnetuste sagedusnäitajad 

Periood TF 1 TF 2 TF 3 TF4 TF5 
TF1:TF2:TF3 

suhe 
(1:2,5:15) 

Puudutud 
päevad 

1999 14,3 14,3 64,4     1 : 1 : 1,5 -  

2000 10,9 10,9 185,9     1 : 1 : 17  - 

2001 0 4,5 162,9     0 : 1 : 36  - 

2002 4 8 217,2     1 : 2 : 54  - 

2003 6,8 6,8 177,70     1 : 1 : 26 57 

2004  6,4 16,1 131,7     1 : 2,5 : 21 56 

2005 5,7 8,7 109,8     1 : 1,5 : 19 28 

2006  0,0 5,6 78,4     0 : 1 : 14 0 

2007  0,0 16,4 123,1     0 : 1 : 7,5 0 

2008 2,5 9,8 150,1 150,1 150,1 1 : 4 : 60 15 

2009 4,9 12,3 103,5 143,0 143,0 1 : 2,5 : 21 18 

2010 0,0 2,2 89,5 149,9 196,9 0 : 1 : 41 0 

2011 2,2 11,0 70,5 125,7 200,6 1 : 5 : 32 33 

2012 2,2 2,2 57,3 103,5 828,0 1 : 1 : 26 10 

2013 3,7 9,3 42,8 78,2 979,2 1 : 2,5 : 12 49 

2014 0,0 5,4 30,7 119,2 1459,0 0 : 1 : 6 0 
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Lihtlitsents lõputöö salvestamiseks ja üldsusele kättesaadavaks tegemiseks ning 

juhendajate kinnitus lõputöö kaitsmisele lubamise kohta 

 

 

Mina, __________________________________________________________________, 
(autori nimi) 

sünniaeg  _______________, 

 

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

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

__________________________________________________________________, 
(lõputöö pealkiri) 

mille juhendaja(d) on _____________________________________________________, 
(juhendaja(te) nimi) 

salvestamiseks säilitamise eesmärgil, sh digitaalarhiivis DSpace säilitamise eesmärgil, kuni 

autoriõiguse kehtivuse tähtaja lõppemiseni; 

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

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

isikuandmete kaitse seadusest tulenevaid õigusi.  

 

 

 

Lõputöö autor   ______________________________  
 (allkiri) 

 

Tartu, ___________________ 
 (kuupäev) 

 

 

 

Juhendaja(te) kinnitus lõputöö kaitsmisele lubamise kohta. 
 

Luban lõputöö kaitsmisele. 
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 (juhendaja nimi ja allkiri)  (kuupäev) 
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