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Klaasipuhujate töö on osaliselt loominguline tegevus. Töö on füüsiliselt pingutav, kuna 

töötatakse enamasti püstiasendis või istudes ning töötempo on kiire. Lisaks on klaasipuhuja 

töö seotud kõrgetel temperatuuridel töötavate seadmetega, millest tulenevalt on 

töökeskkonnas kõrgem temperatuur. 

 

Töö eesmärgiks oli välja selgitada klaasipuhuja töökeskkonna ohutegurid, määrata 

klaasipuhuja töö raskusaste, energeetiline koormatus ja töövõime, koostada pulsi-video 

meetodil video, hinnata tööasendeid ning koostada riskianalüüs. 

 

Käesolevas uuringus uuriti kahte erinevat klaasikoda, ühes töötas naissoost ja teises 

meessoost klaasipuhuja. Klaasikodades mõõdeti füüsikalisi parameetreid, määrati 

klaasipuhujatel töö raskusaste, energeetiline koormatus ja töövõime. Koostati klaasipuhuja 

töövõtetest ja –asenditest pulsi-video ja riskianalüüs. 

 

Tulemustest selgus, et töökeskkonna õhutemperatuur oli oluliselt kõrgem pärastlõunal (29 

o
C) võrreldes enne lõunat mõõdetud parameetritega (23 

o
C) (p< 0,001). Ohuteguritest 

selgus, et õhu suhteline niiskus klaasikodade tööruumides on madal ning esineb häirivat 

müra. Töö käigus on klaasipuhujal võimalus saada põletada, samuti on torkevigastuste oht. 

Kemikaalidest kasutatakse klaasipurusid ja jahusid ning propaani kasutamisest 

kuumusallikate läheduses oli plahvatusoht. Klaasipuhuja töö on füüsiliselt raske, esineb 

sundasendeid ja korduvliigutusi, nõuab kiireid liigutusi, püsivat süvenemist ning mõnikord 

on ka klientidega suhtlemine väsitav. Oluline on kasutada kaitsevahendeid: kuumust 

tõrjuvast materjalist valmistatud riideid ja kaitsekindaid, kanda kaitsejalanõusid ning 

kaitseprille. Isikukaitsevahenditest kemikaalidega töötades on soovitatav kasutada 

respiraatorit ja häiriva müra vähendamiseks kõrvatroppe, mis summutavad müra kuid 

võimaldavad kuulda kõnet. 

 

Märksõnad: klaasipuhujad, töökeskkond, töövõime, töö raskusaste, pulsi-video, 

riskianalüüs. 
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ABSTRACT 

 

Nautras, A. Glassblowers working environment and work efficency. Master´s thesis – 

Tartu: EMÜ, 2015. 80 pages, 31 figures, 18 tables, format A4. In Estonian. 

 

The workplace indoor climate affects the workers physical and mental health, which is 

why it must be suitable for the worktasks in both warm and cold seasons. For determing 

the suitable indoor climate it must be taken into consideration the nature of the worktask 

whether it is physical or passive work. Glassblowers work is physical and is based on 

working with devices which operate at high temperatures and therefore the working 

environment temperature is higher than normal. 

 

The aim of this study was to asses the glassblowers work environmental hazards, measure 

workload, energy expenditure, work ability, based on pulse-video method create a video, 

assess working positions and make riskassessment. 

 

The study group consisted of two glassblowers from two workshops. In there it was 

measured physical parameters, glassblowers workload, energy expenditure and work 

ability. The pulse-video was created and the riskassesment was also made. 

 

The results showed that the glassblowers work environmental main hazards were above 

normal high temperature, which increased after noon (29 
o
C) compared to before noon (23 

o
C) temperature and the results were statisticaly significant (p< 0,001). Other problems 

were dry air, sometimes annoying noise, chance to get burned, puncture injury, the use of 

chemicals like glasspowder, the risk of explosion because of the use of tehnical propane, 

infection through people mainly in the tourist season, physically hard work, the work is 

fast-paced, constraint body positions, repetitive movements and sometimes talking to 

different people may be stressful. It is important to use different self protection equipment 

like heat reductive clothing, respirator, special glasses and ear plugs for noise reduction. 

 

Keywords: glassblowers, work environment, work efficency, energy expenditure, puls-

video method, risk assessment. 
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SISSEJUHATUS 

 

„Töö kaudu osaleb inimene ühiskonnaelus. Töö võib mõjutada töötaja tervist nii 

positiivselt kui ka negatiivselt. Negatiivne mõju väljendub tavaliselt füüsilise ja vaimse 

tervise halvenemisega. Kui on aga tagatud soodsad töötingimused ja inimesed on oma 

tööst huvitatud ning teevad seda heameelega, suureneb tööst saadav rahulolu ning paraneb 

tervis ja heaolu“ [1]. 

 

Töökoha sisekliima mõjutab töötaja füüsilist ja vaimset tervist mistõttu peab see olema 

tööülesannete täitsmiseks sobiv nii soojal kui ka külmal ajal. Sobiva sisekliima määramisel 

tuleb arvestada tööülesande laadi, et kas tegemist on füüsiliselt aktiivse või passiivse tööga. 

Klaasipuhujate töö üheks iseärasuseks on töötamine seadmetega, mis töötavad kõrgetel 

tempertuuridel ning seetõttu on töökeskkonnas tavalisest kõrgem temperatuur [2]. 

 

Eestis on klaasipuhujaid uuritud vähe, kuna enamuses on klaasitootmine viidud 

automatiseeritud tootmisele. Seetõttu on jäänud alles vaid üksikud tegutsevad 

klaasipuhumiskojad, mille töökeskkonna uurimisele ei ole pööratud suurt tähelepanu. 

 

Uurimistöö keskendub klaasipuhujatele, kelle tööks on klaasesemete valmistamine. Nende 

tööd iseloomustab loometöö, füüsiline tegevus ning suhtlemine inimestega.  

 

Uurimistöö eesmärgiks oli välja selgitada ja hinnata klaasipuhuja töökeskkonna 

ohutegureid, määrata klaasipuhuja töö raskusastet, energeetilist koormatust ja töövõimet, 

koostada pulsi-video meetodil video, hinnata tööasendeid ning koostada riskianalüüs. 

 

Püstitatud eesmärgi saavutamiseks lahendati järgmised ülesanded: 

1. Kirjanduse analüüs. 

2. Uurimistöö materjali ja metoodika koostamine. 

3. Klaasipuhumiskodade füüsikaliste (sisekliima, müra ja valgustatus) parameetrite 

uurimine tööpäeva vältel (enne ja pärast lõunat). 

4. Klaasipuhuja töö raskusastme, energeetilise koormatuse ja töövõime määramine 

tööpäeva vältel. 
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5. Pulsi-video meetod ja tööasendite hindamine. 

6. Riskianalüüsi koostamine. 

7. Järelduste ja soovituste tegemine. 

 

Töö uudsuseks on pulsi-video koostamine, mis võimaldab reaalajas ja dünaamiliselt 

hinnata klaasipuhuja tööraskusastet, energeetilist koormatust ja tööasendeid. Töö 

aktuaalsuseks on klaasipuhujate töökeskkonna ja töövõime uurimine. 

 

Pulsi-video on esitatud konverentsil: 

Nautras, A. Klaasipuhuja tööraskusastme ja energeetilise koormatuse määramine pulsi-

video meetodil. IX magistrantide teaduskonverents „Inimene ja tehnoloogiad“ 22.04.2015 

Tartu, EMÜ Tehnikainstituut. 
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1. KIRJANDUSE ANALÜÜS 

 

1.1. Klaasipuhuja valdkonna tutvustus 

 

Esimesed klaasipuhumisega seotud esemed arvatakse olevat leitud Iisraelist 1. saj. eKr. 

Väljakaevamistel leiti väikeseid klaasist pudeleid, mis olid puhutud, kasutades 

klaastorukesi. Puhumine võis iseenesest välja näha nii, et toru ühte otsa kuumutati ja suruti 

see kinni ning teisest avatud otsast puhuti kuni tekkis mullilaadne pudel. Neid pudeleid 

võibki pidada esimesteks esemeteks. Klaastoru edasiarendusega võeti kasutusele metallist 

puhumispiibud. Need võimaldasid töödelda klaasi palju paremini ja kiiremini. 

Klaasipuhumist võib pidada üheks suurimaks saavutuseks klaastoodete valmistamisel kuni 

mehhaniseeritud seadmeteni aastatel 1820 – 1840. Eesti üheks vanimaks ja tuntumaks 

klaasikojaks oli Hiiumaal asuv Hüti klaasikoda, mis arvatakse olevat tegutsenud 17 

sajandil [3, 4].  

 

Eestis tegutseb hetkel üheksa klaasikoda, millest neli asub Tallinnas, üks Viljandimaal, üks 

Raplamaal, kaks Saaremaal ja üks Haapsalus:  

1. Eesti Kunstiakadeemia klaasikoda, mis on avatud ca 1 – 2 kuud aastas õppetöö 

eesmärgil, turistidele suletud. 

2. Klaasikunstnik Eino Mäelti klaasikoda, mis asub kunstniku kodus ning on avatud 

pool aastat, sõltuvalt tellimustest, turistidele suletud ja õppetööd ei toimu. 

3. Klaasikunstnike Kai Koppel ja Viivi-Ann Keerdo (Koppel ja Keerdo) 

klaasistuudio, mis on avatud aastaringselt turistidele, õppetööd ei toimu, 

tellimustöid ei paku, teevad kunstnike enda loomingut. 

4. Klaasikunstnik Kai Koppel erastuudio, asub kunstniku enda kodus ja on avatud 

vajadusel, tellimuste või kunstitööde jaoks. Turistidele suletud ja õppetööd ei 

toimu. 

5. Olustvere klaasikoda, millel on mitu erinevat eesmärki: tutvustada külastavatele 

turistidele klaasitööd, valmistada kohalikke suveniire, täita eraklientide tellimustöid 

(tarbeesemed, auhinnad, firmakingitused), teha koostööd Eesti Kunstiakadeemia ja 

Eesti Klaasikunstnike Ühendusega ning õpetada klaasipuhuja eriala kutseõppe 

tasandil kord kuus esimesel nädalal. 
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6. Järvakandi klaasistuudio tegutseb aprillist jaanuarini. Põhihooaeg on suvel kui 

Eestit külastab enamus turiste. Teise osa tööst moodustavad samuti tellimustööd. 

Õppetööd ei toimu. 

7. Eino Mäelti Kuressaare linnuse klaasikoda, mis töötab ainult suvekuudel. Avatud 

on turistidele ja õppetööd ei toimu. 

8. Peeter Rudaši Laugu klaasikoda, mis töötab peamiselt suvekuudel, olenevalt 

tellimustöödest. Avatud on turistidele ning õppetööd ei toimu. 

9. Kai Koppeli suvine klaasistuudio Evald Okase majamuuseumi õuel töötab 

suvekuudel, tavaliselt üks kuu või vähem, rahvusvahelise klaasisümpoosiumi 

raames. Õppetööd otseselt ei toimu, kuigi EKA klaasikunsti üliõpilased on 

osalenud neil sümpoosiumitel. 

 

Klaasipuhuja kutsestandardi kohaselt on klaasipuhujal kolm oskustaset [5]:  

1) „klaasipuhuja sell – valmistab klaasesemeid töörühma liikme või klaasipuhuja 

assistendina, kuid keerulisemate ülesannete puhul vajab juhendamist; 

2) klaasipuhuja – valmistab piibuga erineva keerukusega kvaliteetseid klaasesemeid 

ning ta oskab koostada iseseisvalt kavandeid ning esitleda valmistoodangut. Oskab 

edasi anda oma kutsealaseid oskusi ja teadmisi; 

3) klaasipuhuja meister – oskab valmistada erineva keerukusega klaasesemeid, 

vastutab klaasipuhumismeeskonna töötulemuste ja -ohutuse eest.“ 

  

Maailma suurimaks klaaspakendite tootjaks peetakse O-I (Owens – Illinois). Antud 

ettevõtte kogukäive oli 2013. aastal 7 miljardit dollarit ning seal töötab 22500 töötajat 77 

tehases 21 riigis. Eesti filiaali käive 2013. aastal oli 16,4 miljonit eurot ning nende käive 

kasvas aastaga 0,2 %. 2014. aasta septembrist alustati Järvakandi klaasitsehhi 

laiendamisega. Järvakandi klaasitsehh on Eestis üks suurimaid klaastaara tootjaid [6]. 

 

1.2. Tööprotsess 

 

Tööprotsessiks on rida tegevusi selleks, et täita mõnda kindlat tööülesannet. Klaasipuhuja 

tööosadeks loetakse klaasesemete valmistamist ja klaastoodete ning teenuste turustamist, 

mille alla kuuluvad: kavandamine, materjalide varumine ja kasutamine, valmistusviisi ja –

tehnika valimine, töövahendite ja seadmete ettevalmistamine ja kasutamine, ergonoomilise 
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ja ohutu töökeskkonna loomine, tööprotsessi ettevalmistamine, kuumtöötlustehnikas 

klaasesemete valmistamine ja viimistlemine, töötajate juhtimine, juhendamine ning 

toodete, teenuste väljaarendamine ja kaubastamine [5]. Joonisel 1.1 on kirjeldatud 

klaasipuhumise protsessi realiseerimine. 

 

 

Joonis 1.1. Klaasipuhumise protsess 

 

Klaasi sulamassi saamiseks kasutatakse kas klaasfabrikaati või tavalist taarat. Toormaterjal 

lisatakse päeva lõpus sulatusahju ning see sulab ahjus öö vältel temperatuuril 1200 
o
C. 

Järgmisel päeval on sulamass valmis töötlemiseks. Vastavalt esemele võetakse 

sulatusahjust selle valmistamiseks piisav kogus sulamassi puhumispiibu külge ja hakatakse 

seda töötlema. Klaasi tööprotsessi kuulub veel sulamassi kuumutamine, sulamassi 

lisamine, klaasile vormi ja värvuse andmine. Värvi andmiseks kasutatakse erinevaid 

värvilise klaasijahusid ja -purusid. Antud protsess on väga kiire, kuna sulamass jahtub väga 

kiiresti. Kui klaasmass on saanud soovitud välimuse, siis viiakse see jahutusahju, kus klaas 

jahtub öö läbi. Jahutusprotsess toimub aeglaselt ja seda on vaja selleks, et vähendada 

klaasis pingeid. Järsul jahutamisel jäävad klaasi sisepinged, mille tulemusena võib klaas 

puruneda [7]. 

 

1.3. Töövahendid ja seadmed 

 

Klaasipuhuja põhilisteks töövahenditeks on klaasipuhumispink, rullimislaud, käsitööriistad 

nagu puhumispiibud, erinevad käärid, kulbid jm. Tööseadmeteks on klaasisulatusahi, 

soojendusahi ja jahutusahi [7, 8, 9].  

 

1. Klaasi sulatamine

•Tooraine

•Sulatusahi

2. Klaasmassi töötlemine

•Puhumispiip

•Puhumine

•Uuesti kuumutamine

3. Klaasi jahutamine

•Jahutusahi

•Külmtöötlus

•Valmis toode!
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Klaasipuhumispink (joonis 1.2) on erilise ehitusega, puidust ja rauast. Paremal käel on 

istme pikendus tööriistade paigutamiseks. Käetoed on pikendusega ettepoole. Nendel 

liigutatakse edasi-tagasi puhumispiipu klaasi tsentris hoidmiseks [7, 8].  

 

 

   Joonis 1.2. Klaasipuhumispink 

 

Rullimislaud (joonis 1.3) on sileda metallplaadiga laud, millel vormitakse ja jahutatakse 

sulaklaasi ning teostatakse eelsoojendust vajavaid töid [7, 8]. 

 

 

  Joonis 1.3. Rullimislaud 

 

Klaasipuhumispiibud (joonis 1.4) on erineva läbimõõdu ja pikkusega legeeritud terasest 

torud. Toru peab olema täiesti sirge ja ümmargune selleks, et seda veeretada pingil 

ühtlaselt. Piibud on 105…150 cm pikkused. Läbimõõt ja seinapaksus valitakse vastavalt 

puhutava eseme mõõtmetele. Õhuava läbimõõt on tavaliselt 0,6 cm. Klaasi võtmiseks 

mõeldud osa on kolmandiku võrra toru läbimõõdust suurem. Käetoe moodustab umbes 
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20…30 cm pikk kummist või puidust osa. Kuna külmale piibule klaas ei kinnitu, tuleb 

enne klaasi võtmist piipu kuumutada, tavaliselt hoitakse neid sulatusahju ava ees, [7, 8, 9]. 

 

 

     Joonis 1.4. Klaasipuhumispiibud 

  

Tööseadmetest kõige olulisem on klaasisulatusahi (joonis 1.5), mis tagab umbes 1200 
o
C 

ning hoitakse töös aastaläbi 24 tundi päevas. Ainult hooldustööde või ahju rikke korral 

lülitatakse ahi välja. Töötavad kas elektri –või gaasipõhiselt. Tooraineks on kas 

klaasfabrikaat või tavaline klaas, taara, mida vajadusel lisatakse ahju päeva lõpus juurde. 

Sulatusprotsess kestab ööläbi [7, 9]. 

 

 

      Joonis 1.5. Sulatusahi 
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Soojendusahi (joonis 1.6) on puhutava klaaseseme ja vajalike klaasliidete soojendamiseks 

töö käigus. Seda kasutatakse ainult siis kui on vajadus, muul ajal on see välja lülitatud. 

Töötab gaasipõhiselt ja temperatuuriks on umbes 1000 
o
C [7, 8]. 

 

 

       Joonis 1.6. Soojendusahi 

 

Jahutusahju (joonis 1.7) kasutatakse klaasesemete mahajahutamiseks. Jahutusahjud 

töötavad umbes 400 – 550 
o
C juures. Sellel temperatuuril säilitab klaas oma vormi. 

Vajalikul temperatuuril hoitakse klaasi nii kaua kuni temas kaovad pinged – selleks peab 

kogu mass jahtuma ühtlaselt. Järgneb mahajahtumine, mis ei tohi olla liiga järsk 

tekitamaks uusi pingeid klaasis. Ohutu temperatuur eseme ahjust väljavõtmiseks on umbes 

50 
o
C. Mida paksem on ese, seda pikem on jahutusaeg [7, 8]. 



13 
 

 

      Joonis 1.7. Jahutusahi 

 

1.4. Töökeskkonna ohutegurid 

 

1.4.1. Töökeskkonna iseloomustus 

 

„Töökeskkonnas toimivad füüsikalised, keemilised, bioloogilised, füsioloogilised ja 

psühholoogilised tegurid. Loetletud tegurid ei või ohustada töötajat ega teiste 

töökeskkonnas viibivate isikute elu ega tervist“ [10]. 

 

Põhilised probleemid, mis esinevad klaasipuhumiskodades on näiteks puudulik 

ventilatsioon ja kuumus töökeskkonnas. Lisaks tuleks tähelepanu juhtida ka tööpindadele, 

mis oleksid mittepõlevast materjalist valmistatud ning ka tööriietusele, mis kaitseks 

töötajat põletuste eest ja oleks valmistatud kuumust tõrjuvast materjalist [11]. 

 

1.4.2. Füüsikalised ohutegurid 

 

Vastavalt Töötervishoiu ja tööohutuse seadusele kuuluvad füüsikaliste ohutegurite alla õhu 

temperatuur, suhteline niiskus, liikumiskiirus ning müra, valgustatuse puudused, 

vibratsioon, ioniseeriv kiirgus, mitteioniseeriv kiirgus (nt ultraviolettkiirgus, infrapunane 

kiirgus), elektromagnetväli, kõrge või madal õhurõhk, masinate ja seadmete liikuvad või 

teravad osad, kukkumis- ja elektrilöögioht ning muud samalaadsed tegurid [10]. 
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Ruumis valitsev ja töötajat ümbritsev keskkond mõjutab inimeste ning teiste 

elusorganismide tegevust. See keskkond sõltub paljudest teguritest ning moodustab 

sisekliima, mille alla kuulub õhu temperatuur, suhteline niiskus, liikumiskiirus, õhu koostis 

ning müra, valgustatus jmt [12]. 

 

Õhutemperatuuri peetakse üheks olulisemaks ruumi sisekliima parameetriks. Ruumi 

õhutemperatuuriga kohaneb organism termoregulatsiooni abil. Optimaalse 

õhutemperatuuri juures on termoregulatsioon minimaalne. Rahuolekus alasti inimesele on 

optimaalne temperatuur 28…30 
o
C, tavalistes riietes kerget tööd tegeva inimese jaoks aga 

18…20 
o
C. Mida raskem on füüsiline tegevus, seda madalam on optimaalne temperatuur. 

Õhu temperatuuri mõju organismile sõltub veel õhu suhtelisest niiskusest ja 

liikumiskiirusest [12].  

 

Klaasipuhujad töötavad seadmetega, mis töötavad kõrgetel temperatuuridel, mistõttu on ka 

töökeskkonnas kõrgem temperatuur. Lisaks seadmete lähedal, näiteks sulatusahju või 

kuumutusahju juures töötades, puutub klaasipuhuja kokku soojuskiirgusega. Kuumas 

keskkonnas töötades võivad tekkida pinged, mille tagajärjel võib ilmneda 

ebamugavustunne, töövõime langus, tekkida niiöelda kuumatõbi ja äärmustes lõppeda isegi 

surmaga [13]. 

 

Klaasipuhujate töö on füüsilist laadi ning seepärast sai õhutemperatuuri normide aluseks 

võetud tõõkeskkonna füüsikaliste ohutegurite parameetrite mõõtmise juhend [14]. Normid 

on esitatud tabelis 1.1 ning kasutatud on külma aastaaja normvahemikke, kuna mõõtmised 

toimusid külmal aastaajal. 

 

Tabel 1.1. Soojusmugavuse parameetrite soovitatavad normvahemikud sõltuvalt töö 

kategooriast ja aastaajast [14] 

Külm aastaaeg* 

Töö 

kategooria 

Õhu temperatuur, 
o
C Õhu suhteline niiskus, % Õhu liikumis 

kiirus, m/s 

Optimaalne Lubatud Optimaalne Lubatud 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 

Ülemine 

piir 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

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 
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Tabel 1.1. Järg 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

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 

Soe aastaaeg* 

Töö 

kategooria 

Õhu temperatuur, 
o
C Õhu suhteline niiskus, % Õhu liikumis 

kiirus, m/s 

Optimaalne Lubatud Optimaalne Lubatud 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 

Ülemine 

piir 

Ia (kerge) 23 25 21 26 40 60 65 0,1 0,2 

Ib (kerge) 22 24 20 25 40 60 70 0,2 0,3 

IIa 

(keskmise 

raskusega) 

21 23 18 24 40 60 70 0,3 0,4 

IIb 

(keskmise 

raskusega) 

20 22 16 23 40 60 75 0,3 0,5 

III (raske) 18 20 15 22 40 60 80 0,4 0,6 

* Külm aastaaeg on aastaaeg, mil välisõhu ööpäeva temperatuur on alla +10 
o
C ning soe 

aastaaeg on aastaaeg, mil välisõhu ööpäeva keskmine temperatuur on üle +10 
o
C [14]. 

 

Õhu suhteline niiskus kehtestatud normide kohaselt peab olema ettenähtud piirides, mis ei 

kahjusta inimeste tervist, rahuldab tehnoloogiliste protsesside nõudeid, väldib veeauru 

kondenseerumist konstruktsioonidel ning ei põhjustaks niiskuskahjustusi ega 

mikroorganismide kasvu. Ruumide kuivuse tõttu võivad töötajad kurta näiteks limaskesta 

ärrituse, naha kuivuse, kurgukipitsuse, silmade sügeluse üle ning võib esineda probleeme 

staatilise elektriga. Töötajate tervise seisukohalt optimaalsete töötingimuste tagamiseks on 

kõige parem suhtelise niiskuse vahemik 40…60 % [15]. 

 

Õhu liikumiskiirus sõltub õhuvahetuse süsteemist. Õhuvahetuse peab tagama 

ventilatsioonisüsteem. Ventilatsiooni üldine eesmärk on hoones õhukvaliteedi hoidmine 

õhuvahetuse teel ehk saasteained eemaldatakse väljatõmmatava õhuga ning asendatakse 

puhta välisõhuga, millega seeläbi tagatakse töökeskkonna mugavus ja teatud 

tervisekahjustuste vältimine. Optimaalseks õhu liikumise kiiruseks peetakse kerge töö 

puhul 0,1…0,3 m/s, keskmise raskusega töö korral 0,2…0,5 m/s ja raske töö puhul 
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0,3…0,6 m/s. Väga madala õhu liikumise kiiruse puhul koguneb inimese lähedusse 

väljahingatud õhk ja sellest tulenevalt häiruvad naha ainevahetusprotsessid. Samuti 

tuuletõmbus või liigne õhu liikumise kiirus vähendab töötaja soojusmugavust ja võib 

põhjustada töötaja haigestumist [14, 15]. 

 

Õhu koostise kohta ei ole ühtset standardset siseõhu kvaliteedi indeksit. Siseõhu kvaliteeti 

väljendatakse kui nõutavat ventilatsiooni taset või CO2 kontsentratsiooni. Õhu olulisemad 

komponendid on hapnik ja süsinikdioksiid [12, 15]. Tabelis 1.3 on toodud maalähedase 

õhu koostis protsentides. 

 

Tabel 1.2. Maalähedane õhu koostis protsentides [12] 

Gaas 
Hapnik 

O2 

Lämmastik 

N2 

Süsinikdioksiid 

CO2 

Argoon 

Ar 

Neoon 

Ne 

Heelium 

He 

% 20,93 78,10 0,03 0,93 0,002 0,0005 

 

Müra on häiriv või tervistkahjustav hääl või heli. Töökeskkonna müra käsitlemisel on 

lähtutud Vabariigi valitsuse määrusest „Töötervishoiu ja tööohutuse nõuded mürast 

mõjutatud töökeskkonnale, töökeskkonna piirnormid ja müra mõõtmise kord“.  Müraga 

kokkupuute piirnorm kaheksa tunnise tööpäeva vältel on 85 dB(A) [14, 15]. 

 

Valgustatus, mis on nõuetekohane ja sobiv, võimaldab inimesel täita nägemisülesandeid 

tõhusalt ja täpselt. Valgustatus peab olema ühtlane ja küllaldane. Piisava töökoha 

valgustatuse tagamiseks tuleb sageli valgusallikaid üksteisega kombineerida. Valgustatus 

jagatakse loomulikuks ja tehisvalgustatuseks, kuna loomulikust valgustatusest 

töökeskkonnas sageli ei piisa. Loomulik valgustatus stimuleerib organismi elutegevust 

ning inimesele jääb teatav seos loodusega. Kõikides tööruumides peaks olema tagatud 

loomuliku valgustatuse olemasolu. Tehisvalgustatus jagatakse ruumi üld- ja 

kohtvalgustuseks. Oluline on kasutada kohtvalgusteid koos üldvalgustatusega, et 

vähendada esemete ja objektide vahel liiga suuri kontrastide erinevusi ja varje, mis väsitab 

silmi ja suurendab tööõnnetuste ohtu (komistamine, kukkumine). Nõutav nähtavustase ja 

nägemismugavus sõltub ka tehtava töö liigist ja kestusest. Eesti standard EVS-EN 12464-

1:2011 sätestab inimeste valgusnõuded lähtudes normaalse nägemisvõimega inimeste 

nägemismugavusest ja nägemistöö sooritamisviisist. Selle kohaselt on soovitav valgustatus 

klaasitöötlemisel 750 lx ja klaasipuhumisel 350 lx [16, 17]. 
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1.4.3. Füsioloogilised ohutegurid 

 

Füsioloogilisteks ohuteguriteks on füüsilise töö raskus, sama tüüpi liigutuste kordumine, 

üleväsimust põhjustavad sundasendid ja –liigutused töös ning muud samalaadsed 

tegevused, mis võivad aja jooksul viia tervisekahjustuseni [10]. 

 

Enamik tööga seotud luu- ja lihaskonna vaevustest areneb välja aja jooksul ning on 

tingitud kas otseselt tööülesannete täitmisest või töökeskkonnast. Sellised vaevused võivad 

olla ka õnnetuste tagajärjed, näiteks luumurrud ja nihestused. Peamiselt on luu- ja 

lihaskonna vaevused seotud selja, õlapiirkonna ja käte ning harvemini ka jalgadega. 

Vaevused võivad alata ebamugavustundest ja nõrgast valust ning lõppeda töölt 

puudumisega ning võivad isegi nõuda haiglaravi. Kuna klaasipuhujatel on füüsiliselt 

pingutav töö ning töötatakse enamasti püstiasendis või istudes ja töö tempo on kiire, on 

klaasipuhujad eksponeeritud luu- ja lihaskonna vaevuste tekkele [5, 18]. 

 

Klaaspudeleid tootvas ettevõttes viidi läbi õnnetusjuhtumite uuring, mis kestis üks aasta ja 

milles osales 341 töötajat ning kellest 75 uuriti põhjalikumalt. Uuringust selgus, et aasta 

vältel registreeriti 377 õnnetusjuhtumit. Enamasti oli tegemist lõikehaavadega või 

nihestustega kätes ja randmetes, järgnesid silmade traumad, selja nihestused ja 

põletushaavad. Silmade vigastused tulenesid soojuskiirgusest,  võõrkeha silma sattumisest 

ning keevitamise sädemest. Üks põhjustest, mis selgus töötajate küsitlusest oli, et töötajad 

ei pööranud piisavalt tähelepanu isikukaitsevahendite kasutamisele [19]. 

 

1.4.4. Psühholoogilised ohutegurid 

 

Psühholoogilisteks ohuteguriteks Töötervishoiu ja –ohutusseaduse järgi on monotoonne 

töö, töötaja võimetele mittevastav töö, halb töökorraldus, pikaajaline töötamine üksinda 

ning muud samalaadsed tegurid, mis võivad töötajal tekitada muutusi tema psüühilises 

seisundis [10].  

 

Klaasipuhujatel on paindlik tööaeg, vajadusel ka hooajatöö ning töö puhkepäevadel. 

Tööülesanded on kindlaks määratud ja vahelduvad [5]. Klaasipuhujatel tuleb suhelda 

erinevate inimestega, eriti hooajatööde puhul, kui klaasikoda külastavad turistid. Suhelda 



18 
 

tuleb ka klientidega, kes tellivad eratellimustöid. Enamasti töötavad klaasipuhujad koos 

assistendiga. Töö kuhjumisel võib töö osutuda stressirohkeks. 

 

1.5. Töökeskkonnast tingitud tervisehäired 

 

Terviseriskide hindamisel on oluline teada ohutegurite allikaid, olemasolu, tervisemõjusid 

ning mitme ohuteguri koosmõju organismile. Kõige peamised printsiibid peaksid olema 

ennetamine ja edendamine ehk kui esineb ohtlik tegur tuleks see asendada vähem ohtlikuga 

ning leida võimalus ohuteguri ekspositsiooniaja vähendamiseks [15]. 

 

Klaasipuhujad puutuvad oma töös kokku optilise kiirgusega, mille tulemusena võib tekkida 

nägemiskahjustus. Kanadas on viidud läbi uuring, milles uuriti optilise kiirguse mõju 

silmale, kus osales 15 klaasipuhujat ja 42 mitte klaasipuhujat. Uuringust selgus, et optilise 

kiirguse mõju ohustab klaasipuhujaid ning oluline on kanda kaitseprille. Antud uuringus 

ainult 66 % kandis kaitseprille. Uuringust järeldati veel, et silma kahjustamisel ei esine 

paljudel selget nägemishäiret koheselt, kuigi silm võib olla saanud kahjustada. Kahjustus 

ilmneb alles teatud aja möödudes. Oluline on kasutada kaitseprille kogu tööpäeva vältel 

[20]. Uuritud on veel täpsemalt, et kuidas võib infrapunane kiirgus kahjustada silma 

sarvkesta endoteeli klaasipuhujatel võrreldes mitte klaasipuhujatega. Sarvkesta endoteel on 

silma alumine kiht, mis kahjustada saades paraneb väga aeglaselt või isegi ei parane üldse. 

Klaasipuhujad on riskigrupp, kuna nende töö on seotud seadmetega, mis kiirgavad 

infrapunast kiirgust. Uuringusse kaasati klaasipuhujad, kes on aastaid töötanud selles 

ametis, kontrollgruppi kuulusid tavainimesed. Tulemustest selgus, et klaasipuhujatel on 

näha märgatavaid muutusi silma endoteelis võrreldes kontrollgrupiga. Kinnitust leidis, et 

pikaajalisel kokkupuutel on infrapunasel kiirgusel kahjustav toime. Samuti leiti, et tuleb 

kasutada kaitseprille [21]. 

 

Lisaks infrapunasele kiirgusele on uuritud klaasipuhujate suuhügieeni, et kuidas mõjutab 

puhumispiipu puhumine nende suulist seisundit. Selleks uuriti 44 töötavat klaasipuhujat, 

30 varasemalt töötanud klaasipuhujat ning 15 mitteklaasipuhujat. Uuringust selgus, et 

aktiivsetel klaasipuhujatel esines 23 % limaskesta kahjustus, kuid ei esinenud kordagi 

teistel. Lisaks leiti, et esines veel huulte –ja esihammaste tumenemist, 30 % ja 62 % 

klaasipuhujatest. Samuti leiti veel hammast mõranemist, mida põhjustab puhumispiip 43 % 



19 
 

aktiivsetel klaasipuhujatel ja 19 % varasematel klaasipuhujatel. Selleks, et ära hoida 

hammaste kahjustumist tuleks puhumispiibu puhutava ava jaoks kasutada plastmassist 

otsikut. Lisaks on soovitav otsikut vahetada, kui töö jooksul keegi teine puhub samast 

piibust, et tagada suuhügieen. Samuti tuleb suuhügieeni eest igapäevaselt hoolitseda [22]. 

 

Kuna klaasipuhujad töötavad seadmetega, mis töötavad kõrgetel temperatuuridel esineb 

nende töökeskkonnas keskmisest kõrgem temperatuur. Selleks, et vältida kuuma pinget on 

oluline, näiteks tarbida tihedamini vedelikku ja pidada sagedamini puhkepause. Väsimuse 

või pearingluse korral tuleks kohe minna jahedamasse ruumi, et vältida kokkukukkumist. 

Oluline on teada ja ennetada kuumast tingitud sümptomeid. Paljuski oleneb kuuma taluvus 

inimesest nagu näiteks keha treenitusest, tervisest ja vanusest. Kuumus võib tekitada 

näiteks väsimust, soojus löövet, minestamist. Alates 26 
o
C kuni 32 

o
C  töökeskkonnas 

esinevast temperatuurist loetakse ettevaatlikuks ehk esineda võib väsimus kui on pikem 

viibimine keskkonnas ning seda mõjutab ka füüsiline tegevus [23]. Klaasipuhujatel on suur 

tõenäosus saada põletada oma töö käigus. 

 

Uuritud on 80 klaasitšehhis töötava klaasipuhuja kopsude funktsiooni, et määrata kas 

esineb hingamisteede haigusi ja sümptomeid. Kontrollrühm koosnes 80 mittetöötavast 

inimesest. Klaasipuhujatel täheldati kõrgemat levimust kroonilise bronhiidi, nina 

limaskesta ja siinuste põletikku (sinusiit) osas, võrreldes kontrollrühmaga. Tulemustes 

järeldati, et klaasitšehhis töötamise tagajäriel on suurenenud tõenäosus krooniliste 

hingamisteede vaevuste tekkeks [24]. 

 

1.6. Töötaja töö raskusaste, energeetiline koormatus ja töövõime 

 

Töökeskkond, mille moodustavad sisekliima, füüsikalised ja bioloogilised tegurid, 

mõjutavad inimese füüsilist ja vaimset heaolu. Töö tegemisel mõjuvad inimesele erinevad 

füüsilised faktorid: lihaste töö, jõu kasutamine, tööasendid. Psüühilisteks faktoriteks võib 

lugeda tööülesandeid, sisu ja inimsuhteid. Need kõik loetletud tegurid mõjutavad inimese 

töövõimet [25]. 

 

Töö raskusastmed jaotatakse erinevate meetodite järgi erinevatesse kategooriatesse. Töö 

raskusastme määramiseks kasutatakse näiteks pulsisageduse liigitust, mis on heaks 
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kiidetud Rahvusvahelise terviseorganisatsiooni (WHO) poolt. Kehalise koormuse 

raskusastet võib määrata ka energiakulu järgi (tabel 1.3). Töö raskusastme liigituse järgi 

saab määrata ka summaarset energeetilist koormatust ehk töötaja summaarset energiakulu 

ajaühikus [26, 27]. 

 

Tabel 1.3. Energiakulu kehalisel tööl sõltuvalt raskusastmest [27] 

Kehalise koormuse raskusaste Energiakulu (kcal/min) 

Maksimaalselt raske Üle 15 

Väga raske 10 – 15 

Raske 8 – 10 

Keskmine 4 – 8 

Mõõdukas 3 – 4 

Kerge 1 – 3 

Väga kerge Kuni 1 

 

Inimese füüsilisel tegevusel on märgatav mõju tervisele. On oluline uurida töötaja 

energiakulu, sest see võib aidata avastada ebatervislikku töövõtet ning motiveerida ja 

suunata tervislikuma töötehnoloogia poole. Oluline on energeetilist koormatust uurida ka 

tööfüsioloogia ja töötervishoiu valdkonna jaoks, sest see annab kasulikku infot töö 

füsioloogilise koormuse määramiseks ning aitab hinnata töötaja energiavajadust [28, 29]. 

 

Meetodeid energeetilise koormatuse määramiseks on mitmeid [30]: 

1. „OWAS ( Ovako Working Posture Analysing System): tööd testitakse 84 näitaja 

järgi ning kasutusel on Soomes alates 1986. aastast. 

2. ERGOLOG: testitakse inimest mõnel kindlal töökohal. Kasutusel on Soomes alates 

1980. aastast. 

3. VIRA: video-arvuti abil töötajate tööasendite ja liikumiste uurimine istumist 

nõudvate töökohtade puhul. Kasutusel Rootsis alates 1980. aastast. 

4. ARBAN: analüüsimeetod, mis võtab arvesse inimese asendi ja teisaldatava raskuse. 

Inimene teeb tööd seistes või kõndides. 

5. Spitzer-Hettingeri tabelid: määratakse lihaste tööks kuluv energia olenevalt 

tööasendist ja –liigist. Antakse ka füsioloogiliseks tarbeks energiakulu (85 W) 

eraldi. Summarse energeetilise koormatuse määramiseks need liidetakse.“ 

 

Töö raskusastet ja energeetilist koormatust on uuritud Olerexi teenindusjaama 

klienditeenindaja töös. Selleks mõõdeti klienditeenindajal 12 tunnise tööpäeva vältel 
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pulsisagedust. Tulemustest selgus, et klienditeenindaja töö raskusaste keskmise 

pulsisageduse järgi oli kerge ning päeva jooksul muutus kergest tööst keskmiselt raskeks 

tööks. Näiteks klientide teenindamisel oli tegemist kerge tööga ning liikuva töö puhul nagu 

kauba vastuvõtmine, kontrollimine, ruumide koristamine ja aruannete tegemisel oli 

tegemist keskmiselt raske tööga. Summaarne energeetiline koormatus keskmise 

pulsisageduse järgi oli 135 W ning suurima pulsisageduse järgi 310 W. Klienditeenindaja 

töö raskusaste ja energeetiline koormatus sõltus tehtavast tööst [31]. 

 

Töö raskusastet ja energeetilist koormatust on uuritud ka lüpsjate töös torusselüpsi 

erinevatel tehnoloogiatel. Tulemustest selgus, et erinevate torusselüpsi tehnoloogiliste 

lahenduste kasutamisel on erinev mõju töö raskusastmele ja energeetilisele koormatusele. 

Töö raskusaste vaheldus kergelt keskmiselt raskeks ning summaarne energeetiline 

koormatus erinevate tehnoloogiate kasutamisega oli lüpsjatel vahemikus 112 W kuni 280 

W. Seadmed, mis olid varustatud lüpsiautomaatikaga kurnasid lüpsjaid nii vaimselt kui ka 

füüsiliselt tunduvalt vähem [32]. 

 

Töövõime on organismi võime taluda koormusi töö tegemisel. Töövõimet mõõdetakse töö 

hulga, kvaliteedi, intensiivsuse ja kestuse järgi. Töövõime oleneb inimese iseärasustest 

nagu vanusest, soost ja harjumustest teha tööd [33].  

 

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

ette määratud ülesandeid“ [34]. 

 

Töövõime muutuse üheks määramise meetodiks on pulsisageduse, reageerimisaja, 

vererõhu, käte jõu ja mälu mahu järgi. Selleks jälgitakse ning mõõdetakse töötaja 

nimetatud parameetrite muutusi tööpäeva vältel. Kasutatakse pulsisagedus- ja 

vererõhumõõturit, refleksomõõturit, dünamomeetrit ning juhuslikest arvudest koostatud 

tabelit [34]. 
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2. UURIMISTÖÖ MATERJAL JA METOODIKA 

 

2.1. Uuritavate klaasikodade üldiseloomustus 

 

Käesolevas uuringus on uuritud kahte erinevat klaasikoda. Klaasikoda A asub endises 

viinaköögis (kivist hoone), mis ehitati 19. saj keskpaiku. 2009. aastal viinaköök renoveeriti 

ning klaasikoda avati 2010 aastal. Hoones on 12 ruumi, millest klaasipuhumiseks 

kasutatakse ühte ruumi. Ruumi suuruseks on umbes 24 m
2
 ning tööala moodutab sellest 

umbes 12 m
2
. Ruumi sisenedes on vasakut kätt kaks suurt akent, mis aga ruumi lõpus 

olevat tööala valgustab minimaalselt. Seetõttu on kasutusel kunstvalgustus. Üldvalgustus 

koosneb kahest lambist laes ning kohtvalgustina on paigutatud mõlemale poole seina kaks 

prožektorit. Hoones on olemas õhutusavad ja üldventillatsioon ning tööalal on olemas ka 

sundventillatsioonisüsteem. Küttesüsteemina kasutab hoone belleteid ning tööruumi kütab 

ka klaasisulatusahi, mis töötab nii päeval kui öösel aastaläbi, väljaarvatud hooldustööde 

ajal. Ruumi, mida käesolevas töös uuriti, toimus klaasipuhumine ja klaasitöötlemine. 

Klaasikojas tegeletakse klaasi puhumisega, kuid seal on võimalik tutvuda ka teiste 

klaasitehnoloogiatega: külmtöötlus, liivasöövitustehnika, sulatustehnika, teha vitraaže ja 

mosaiike ning tegeleda klaasimaaliga. Lisaks toimub klaasipuhumise õpetamine 

kutseõppetasandil. Klaasikoda on avatud aastaläbi [35].  

 

Klaasikoda B on ehitatud 2006. aastal spetsiaalselt klaasipuhumiskoja eesmärgil. 

Klaasikoda on puidust hoone ning sellele on ehitatud lae alla tuulutusavad, mis muudavad 

kuumuse ärajuhtimise lihtsamaks. Hoones on kaks ruumi. Tööruumi ala on umbes 25 m
2
, 

millest tööala moodustab umbes 12 m
2
. Tööruumis toimub klaasipuhumine ja töötlemine. 

Tööruumi valgustab loomulik valgus, mis on tagatud kahe suure aknaga nii paremal kui 

vasakul pool hoonet ning lisaks on olemas mõlemal poolel laes ka üldvalgustite olemasolu. 

Küttesüsteemina eraldi kütteseadet ei ole. Ruumi kütab klaasisulatusahi, mis töötab päeval 

ja öösel aastaringi, väljaarvatud hooldustööde ajal. Külmalaastaajal kasutatakse ka 

õliradiaatorit ja soojapuhurit. Klaasikoda tegutseb aprillist jaanuarini. Põhihooaeg on suvel 

kui Eestit külastab enamus turiste. Teise osa tööst moodustavad tellimustööd. Õppetööd ei 

toimu [36]. 
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Mõlemas klaasikojas on olemas kõik vajalikud seadmed ja töövahendid klaasesemete 

valmistamiseks: klaasisulatusahi, kuumutusahi, jahutusahi, klaasipuhumispink, 

puhumispiibud ja teised käsitööriistad. Klaasikojas A töötab naissoost klaasipuhuja ja 

klaasikojas B töötab meessoost klaasipuhuja ning vajadusel on neid assisteerimas ka 

abitöötaja. 

 

2.2. Töökeskkonna füüsikaliste parameetrite mõõtmine 

 

Klaasikojas A ja klaasikojas B mõõdeti füüsikalisi parameetreid (joonised 2.1 ja 2.2). 

Mõõtmised viidi läbi kahel korral päevas ja erinevatel kuudel. Mõõdeti õhu temperatuuri, 

suhtelist niiskust, liikumiskiirust, hapniku ja süsihappegaasi sisaldust õhus ning müra ja 

valgustatust. Kõiki parameetreid mõõdeti enne lõunat ja pärast lõunat, et saada võimalikult 

objektiivsed tulemused reaalsetes töötingimustes. Kõiki parameetreid mõõdeti 1,5 meetri 

kõrguselt põrandapinnast, kokku neljas mõõtmiskohas. Mõõtmised tehti klaasikojas A 

kuupäevadel 25.10.2014 ja 21.01.2015, Klaasikojas B 20.11.2014 ja 23.04.2015. 

Töökeskkonna mõõtmisteks vajalike mõõtmiskohtade arv on valitud vastavalt sisekliima 

standardi EVS 839:2003 (tabel 2.1) järgi [37]. 

 

Tabel 2.1. Mõõtmiskohtade arv sõltuvalt ruumi pindalast [37] 

Ruumi pindala m
2
 Mõõtmiskohtade arv 

Kuni 100 4 

101…400 8 

Üle 400 
Mõõtmiskohtade arvu määrab nendevaheline kaugus, mis ei tohi 

ületada 10 m 

 

Kuna ruumide pindalad olid alla 100 m
2
, tehti mõõtmised neljas kohas. Mõõtmiskohtade 

valikul lähtuti ka hoone piirete (sein, põrand, lagi, aken, uks) kaugusest. Vastavalt 

sisekliima standardi EVS 839:2003 kohaselt peavad mõõtepunktid asuma hoone 

elementide tabelis 2.2 esitatud kaugustel [37]. 

 

Tabel 2.2. Mõõtmiskohtade asukoha kaugus olenevalt hoone piiretest [37] 

Piirde nimetus Kaugus piirdest m 

Põrand 0,1 

Sisesein 0,5 

Radiaator, lagi, aken 1 

Uks 1,5 
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Õhu temperatuuri, suhtelist niiskust, liikumiskiirust, hapniku ja süsihappegaasi sisaldust 

õhus ning müra ja valgustatust mõõdeti Almemo logeriga. Seade registreeris 

mõõtmiskohtades iga 10 sekundi järel tulemuse kahe minuti vältel. Mõõturite tehnilised 

andmed on esitatud tabelis 2.3.  

 

Tabel 2.3. Mõõturite tehnilised andmed 

Mõõtur Mõõtepiirkond Mõõtmisviga 

Müramõõtur 

Sound Level Datalogger 

(DVM173SD) 

30…130 dB(A) +/- 1,4 dB 

Hapnik (FYA600O2) 0…100 % 1 % 

Süsinikdioksiid (FYA600CO2) 0…2,5 % 2 % 

Valgustus (FLA 623-VL) 0…26000 lx 1 % 

Õhu suhteline niiskus (Almemo D6) 

1) õhu temperatuur 

2) õhu suhteline niiskus 

 

-20…+80 
o
C 

5…98 % 

 

0,2 
o
C 

+/- 1,8 % 

Õhu liikumiskiirus (FVA935-TH5Kx) 0…20 m/s +/- 0,2 m/s 

 

Järgnevalt on esitatud klaasikoja A (joonis 2.1) ja klaasikoja B (joonis 2.2) ruumiplaanidel 

mõõtmiskohad. 

 

 

Joonis 2.1. Klaasikoja A skeem plaan: 1…4 – sisekliima parameetrite 

mõõtmiskohad, a – klaasipuhumispink, b – jahutusahi, c – sulatusahi, d – töölaud, e 

– kuumutusahi, punktiirjoonega on piiratud klaasipuhuja tööala 
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Joonis 2.2. Klaasikoja B skeem plaan: 1…4 – sisekliima parameetrite 

mõõtmiskohad, a – kuumutusahi, b – jahutusahi, c – sulatusahi, d – töölaud, e – 

klaasipuhumispink, punktiirjoonega on piiratud klaasipuhuja tööala 

 

2.3. Klaasipuhuja töö raskusastme, energeetilise koormatuse ja töövõime 

muutuse määramine 

 

Kahes klaasikojas määrati töö raskusaste, energeetiline koormatus ja töövõime muutus 

kahel klaasipuhujal: klaasikojas A naissoost töötajal ja klaasikojas B meessoost töötajal. 

Uuritavate töö raskusastme ja energeetilise koormatuse määramiseks mõõdeti 

klaasipuhujatel töö vältel pulsisagedust klaasikojas A kuupäevadel 25.10.2014 ja 

21.01.2015 ning klaasikojas B 20.11.2014 ja 23.04.2015. Töö raskusastme määramiseks 

mõõdetud pulsisageduse järgi kasutati WHO (Rahvusvaheline Terviseorganisatsioon) poolt 

tunnistatud liigitust, tabel 2.5 (Tuure 1991, Andersen 1978, Hettinger 1983). Kasutades 

tabeleid 2.6 ja 2.7 määrati klaasipuhujate töö raskusastme kaudu nende summaarne 

energeetiline koormatus [38, 39]. 

 

Uuritavate andmed on esitatud tabelis 2.4.  
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Tabel 2.4. Klaasipuhujate andmed 

Vaatlusalune Sugu 
Mass 

kg 

Pikkus 

cm 

Vanus 

a 

Klaasipuhuja 1 N 62 171 31 

Klaasipuhuja 2 M 84 180 36 

 

Tabel 2.5. Töö raskusastme liigitus pulsisageduse järgi (Brohua ja Nygard järgi, refer. 

Tuure) [38] 

Töö raskusaste Pulsisagedus, lööki/min 

Kerge ˂ 100 

Keskmiselt raske 100…125 

Raske 125…150 

Väga raske ˃ 150 

 

Tabel 2.6. Sõltuvalt vanusest naiste energiakulu määramine töö raskusastme järgi 

(Anderseni järgi, refer. Tuure) [39] 

Vanus, 

aastates 

Raskusastme alusel energiakulu W Suurim 

energiakulu, 

W 
Kerge Kesk. raske Raske Väga raske 

20…29 …223 230…365 363…488 488… 651 

30…39 …202 209…293 300…454 454… 605 

40…49 …188 195…279 286…419 419… 559 

 

Tabel 2.7. Sõltuvalt vanusest meeste energiakulu määramine töö raskusastme järgi 

(Anderseni järgi, refer. Tuure) [39] 

Vanus, 

aastates 

Raskusastme alusel energiakulu W Suurim 

energiakulu, 

W 
Kerge Kesk. raske Raske Väga raske 

20…29 …293 300…579 586…872 872… 1163 

30…39 …272 279…544 551…816 816… 1088 

40…49 …258 265…495 502…747 747… 996 

 

Tööks kulutatud koguenergia sõltub töötaja vanusest ja soost. Pulsisageduse alusel 

koguenergia kulu leiti jooniselt 2.3. 
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Joonis 2.3. Pulsisagedusel ja töös kulutatud summaarne energia (S), sõltuvalt 

töötaja vanusest ja soost: 1 – mehed 20…29 aastat, 2 – mehed 30…39 aastat, 3 – 

mehed 40…49 aastat; 4 – naised 20…29 aastat, 5 – naised 30…39 aastat, 6 – 

naised 40…49 aastat 

 

Tabelis 2.4 esitatud naissoost ja meessoost uuritavate andmete põhjal arvutati 

füsioloogiline energiatarve valemitega Fn ja Fm [39]: 

 

Fn= 1,934+0,0278·G+0,00538·H-0,0136·V kJ/min                             (2.1) 

                            Fm= 0,193+0,0400·G+0,01454·H-0,0196·V kJ/min                            (2.2) 

 

 kus G – inimese mass kg; 

  H – pikkus cm; 

  V – vanus aastates a. 

  1 KJ/min = 16,67 W 

 

Kuna summaarne energeetiline koormatus (S) leitakse kasutades tabeleid 2.6 ja 2.7 ning 

füsioloogiline energiatarve (F) arvutatakse valemitega (2.1 ja 2.2) saadakse otseselt tööks 

kuluv energia (T) summaarsest energeetilisest koormatusest lahutades füsioloogiline 

energiakulu ( T = S – F) [39]. 
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Energeetilise koormatuse määramiseks kasutati Suunto t6 tester meetodit. Suunto t6 tester 

koosneb vööandurist ja vastuvõtjast, ehk pulsikellast. Vööandur paigutatakse rindkere 

ümber ja pulsikell randme ümber. Pulsikella toiteallikaks on patarei. Kuna 

südametegevusest tulenevad südamelöögid on väga nõrgad, tuleb neid võimendada. 

Südametööst tingitud elektrilised signaalid püüab kinni vööanduris asetsevad 

kontaktelektroodid, mis võimendavad saadud signaali ning edastavad signaali pulsikella 

radiosignaali vahendusel. Südametalitluse ajal tekivad bioelektrilised voolud, mida on 

võimalik registreerida. Pulsikell töötab samal põhimõttel nagu elektrokardiogramm (EKG). 

Naha pinnale jõuab elektriline signaal 2 mV ning mille pikkus on umbes 20 ms [40, 41]. 

 

Pulsisagedust mõõdeti pulsitestriga Suunto t6. Mõõtmistulemused salvestati vastuvõtja 

mällu iga 2 s intervalliga. Andmeid analüüsiti arvutiprogrammiga Suunto Training 

manager ning töödeldi Exceliga. Suunto t6 töötemperatuur jääb vahemikku -20…+60 
o
C, 

pulsisageduse mõõtevahemik on 30…240 lööki/minutis mõõteveaga ±1 % [42]. 

 

Klaasipuhujate töövõime muutuse määramine toimus tööpäeva vältel. Selleks mõõdeti 

uuritavatel vererõhku, pulsisagedust, käte lihastejõudu, reageerimisaega ning 

operatiivmälumahtu. Neid parameetreid mõõdeti kolm korda päevas, klaasikojas A 

kuupäevadel 25.10.2014 ja 21.01.2015 ning klaasikojas B 20.11.2014 ja 23.04.2015: 

hommikul, lõunal ja õhtul. 

 

Vererõhk ja pulsisagedus määrati digitaalse vererõhumõõturiga PEREL CBP1. Seade 

võimaldas mõõta nii süstoolset kui ka diastoolset vererõhku vahemikus 30…280 mmHg, 

täpsusega ±3 mmHg ja pulsisagedust vahemikus 40…199 lööki/minutis [43]. 

 

Käte lihastejõudu määrati dünamomeetri Lafayette 78010. Dünamomeetri mõõtepiirkond 

oli 100…900 N. Naistel tuleb reguleerida pigistuspide 2,5 cm kõrgusele ja meestel 3,5 cm 

kõrgusele. Vaatlusalune pidi suruma 2…3 sekundi jooksul maksimaaljõuga nii parema kui 

ka vasaku käega. Iga korra järel fikseeriti dünamomeetri näit. Pigistuste vaheline 

puhkepaus kestis vähemalt ühe minut, et lihas jõuaks taastuda. Töövõime näitajana 

arvestati parema ja vasaku käe jõu aritmeetilist keskmist [44]. 

 

Reageerimisaja pikkust mõõdeti, kasutades arvutiprogrammi Reaction time trainerit. 

Kasutatud programmis ilmub erinevatel aegadel taustale ring, mille järel katsealune peab 
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võimalikult kiiresti vajutama arvuti hiirega kuvatavale taustale. Seejärel registreeritakse 

aeg. Katse kordub viis korda ning seejärel ilmub keskmine tulemus, mida sai arvestatud 

töövõime näitajana [45]. 

 

Operatiivne mälumaht määrati kasutades juhuslikest arvudest koostatud tabeleid. Tabelid 

koosnesid 12 arvust vahemikus 0…99. Antud tabelit näidati vaatlusalusele ühe minuti 

vältel, mille järel tuli meelde jätta võimalikult palju numbreid, numbrite järjekord ei olnud 

oluline. Seejärel pidi vaatlusalune kirjutama meeldejäänud numbrid ühe minuti vältel 

paberile [34]. 

 

Töövõime väljaselgitamiseks arvutati samanimeliste parameetrite keskmiste väärtuste 

muutus protsentides, võrreldes tööaja alguse tasemega. Töövõime vastaval kellaajal 

määrati viie parameetri aritmeetilise keskmisena. Töötaja töövõime i-ndal mõõtmisel 

määrati valemiga [34]: 

 

𝑅𝑖 = 0,20 ∙   100 +  100 −
𝑚1𝑖

𝑚1
∙ 100  +  100 +  100 −

𝑚2𝑖

𝑚2
∙ 100  

+  100 +  100 −
𝑚3𝑖

𝑚3
∙ 100  +

𝑚4𝑖

𝑚4
∙ 100 +

𝑚5𝑖

𝑚5
∙ 100  

 

kus Ri on töötaja töövõime päeva i-ndal mõõtmisel %; 

 m1i – keskmine pulsisagedus lööki/min; 

 m2i – vererõhk mmHg; 

 m3i – reageerimisaeg s; 

 m4i – jõud kätes N; 

 m5i – mälumaht tk vastavalt määratuna i-ndal mõõtmisel; 

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

 

2.4. Pulsi-video ja tööasendite hindamise meetod 

 

Pulsi-video meetodit kasutati töötaja tööraskusastme ja energeetilise koormatuse 

määramiseks. Pulsi-video meetodi plokkskeem on esitatud joonisel 2.4. 
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      Joonis 2.4. Pulsi-video meetodi plokkskeem [46] 

 

Pulsisagedust mõõdetakse töötaja rinnale paigutatava pulsianduri abil, mis edastab 

südamelöökide impulsid raadio-analoogsignaalina vastuvõtjasse ehk pulsikella terve 

tööpäeva vältel. Päeva jooksul tehakse ka video töötaja tööst kasutades videokaamerat. 

Edasi tuleb pulsisageduse andmeid töödelda, soovitavalt arvutiprogrammiga excel. Saadud 

andmete põhjal koostatakse pulsisageduse graafik ning määratakse töötaja tööraskusaste ja 

energeetiline koormatus. Videotöötluseks on saadaval erinevaid programme nagu näiteks  

Adobe Premiere Pro. Videotöötluse käigus tuleb video kohandada kestuselt parajaks ning 

soovitav on näiteks lisada videole videot tutvustav pealkiri. Järgmisena tuleb kohandatud 

videole lisada pulsisageduse graafik, mida on eelnevalt töödeldud ja kohandatud kasutades 

fototöötlusprogrammi Photoshop. Videole lisatav pulsisageduse graafik on ajaliselt sarnane 

videol oleva materjaliga, ehk pulsisagedus peab vastama videol esitatud tööprotsessile 

[46]. 

 

Videot täiendati veel selleks, et oleks võimalik hinnata töötaja tööasendeid kasutades 

RULA (Rapid Upper Limb Assessment e. kiire ülakeha hindamismeetod) ja REBA (Rapid 

Entire Body Assessment e. kiire kogu keha hindamismeetod) meetodit [47, 48, 49]. 

 

Kasutades RULA meetodit on võimalik analüüsida töötaja ülakeha. RULA ankeet kooseb 

osast A ja osast B. Osas A analüüsitakse käe ja randme asetust ning antakse hinnang. Osas 

B analüüsitakse kaela, keha ja lühidalt jalgade toestust ning antakse samuti hinnangud. 

Saadud hinnangute tulemusena on erinevad tabelid, mille põhjal saab kokku lõpphinde. 

RULA-s jaguneb tööasendi lõpphinne järgmiselt: 1-2 aksepteeritav; 3-4 vajab täiendavat 

uurimist; 5-6 vajab täiendavat uurimist ja eeldab peatset muutmist; 7 vajab koheset 

sekkumist [47, 49]. 
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REBA meetod koosneb samuti osast A ja B. Osas A analüüsitakse kaela, keha ja jalgade 

asetust ning osas B käte ja randme asetust. Saadud asendite hindamisel saab vastavad 

hinnangud ning kasutades vastavaid tabeleid saadakse lõpphinne. REBA-s jaguneb 

tööasendi lõpphinne järgmiselt: 1 – ebaoluline risk; 2 – 3 madal risk, muudatus võib olla 

vajalik; 4 – 7 keskmine risk, vajab täiendavat uurimist, peatset muutmist; 8 – 10 kõrge risk, 

vajab uurimist ja kohest sekkumist; 11+ väga kõrge risk, vajab kohest sekkumist [48, 49]. 

 

Lisas A on esitatud RULA ja REBA ankeet.  

 

2.5. Töökeskkonna riskianalüüs 

 

Riskianalüüsi käigus selgitatakse välja töökeskkonna ohutegurid, vajaduse korral 

mõõdetakse neid parameetreid ning hinnatakse riske töötaja tervisele ja ohutusele. 

Töökeskkonna ohtude mittetundmine või eiramine ohustab otseselt ettevõtte töötajate elu 

ja tervist. Riskianalüüsi tulemused vormistatakse kirjalikult ning neid säilitatakse 55 aastat 

[10, 50]. 

 

Riskianalüüsi läbiviimiseks ei ole sätestatud ühte kindlat metoodikat ja korda. On mitmeid 

erinevaid seadusi, määruseid, standardeid, juhendmaterjale, soovitusi ja näiteid [50]. 

Ohutegurite väljaselgitamiseks ja hindamiseks kasutatakse mõõtmis-, vaatlus-, ankeet-, 

foto-, ja videomeetodit.  

 

Ankeetmeetodina kasutati küsimustikku töökeskkonna ohutegurite väljaselgitamiseks, 

lisas B on esitatud kasutatud ankeet. Küsimustiku abil selgitati välja klaasipuhujate 

subjektiivsed hinnangud töökeskkonnas esinevate ohutegurite kohta. Küsimustik koostati 

kasutades standardankeeti ning kohandati tulenevalt klaasipuhuja töö iseloomust ja 

töökeskkonnast lähtuvalt [51]. Antud ankeet võimaldas hinnata töökeskkonnas esinevaid 

ohutegureid ning välja selgitada klaasipuhujate võimalikke terviseprobleeme ning kaebusi. 

 

Ankeet koosnes üldküsimustest ja füüsikaliste, keemiliste, bioloogiliste, füsioloogiliste, 

psühholoogiliste ohutegurite ning tervise kohta ja täiendavatest küsimustest. Osadele 

küsimustele sai vastata „ei“ või „jah“ korras ning teistele küsimustele oli ette antud mitu 

varianti. Võimalus oli vastajatel vastata ka avatud küsimustele selleks ettenähtud real. 
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Ohutegureid hinnati 4 – palli skaalal, kus 1 – pidevalt, 2 – mõnikord, 3 – vähe, 4 – ei häiri 

üldse. 

 

Ankeetküsimustiku täitsid kaks klaasipuhujat ja kaks klaasipuhuja assistenti. 

Ankeetküsimustik jagati laiali 2014 aasta detsembrikuus. Vastamine oli vabatahtlik ja 

anonüümne. Enne küsimustiku kättejagamist selgitati küsimustiku eesmärki. Anonüümsuse 

tagas uurija sellega, et ta jagas kätte ja korjas kokku küsimustikud isiklikult ning need ei 

sattunud kolmandate isikute kätte. 

 

Vaatlus- ja fotomeetodit kasutati klaasikoja A ja B töökeskkonna ohutegurite 

väljaselgitamiseks. Selle käigus hinnati tööruumi üldist seisukorda, töökoha ohutust, ning 

töökeskkonnas esinevaid ohtusid. Vaatluse käigus tehti fotosid, mis aitasid töökeskkonda 

paremini kirjeldada. 

 

Riski hindamisel lähtuti ohutegurist, mis võis tekitada terviseprobleemi või kui tõenäoline 

on terviseprobleemi tekkimine. Riski suuruse hindamiseks kasutati Inglise töötervishoiu ja 

tööohutuse juhtimise standardit BS 8800 maatriksit (tabel 2.8) [52, 53]. 

 

Tabel 2.8. Riski hindamise standard BS 8800 maatriks [52, 53] 

Esinemise tõenäosus 
Tagajärg 

Vähene Ohtlik Väga ohtlik 

Ebatõenäoline 

(e. võimatu) 

Olematu risk 

(e. tühine) 

I 

Vähene risk 

(e. talutav) 

II 

Lubatav risk 

(e. ohustav) 

III 

Võimalik 

(e. vähetõene) 

Vähene risk 

(e. talutav) 

II 

Lubatav risk 

(e. ohustav) 

III 

Lubatav koos 

kontrollimisega 

(e. kahjustav) 

IV 

Tõenäone 

Lubatav risk 

(e. ohustav) 

III 

Lubatav koos 

kontrollimisega 

(e. kahjustav) 

IV 

Lubamatu risk 

(e. eluohtlik) 

V 

 

Tagajärgede tõsidust määratleti järgmiselt [52, 53]: 

1. „Vähene – mööduv haigus või vigastus, mis ei põhjusta püsivat kahju, näiteks 

peavalu, silmade ärritust või kahjustust, mis tekitab ajutist ebamugavustunnet. 

2. Ohtlik (kahjulik) – põhjustab suuremat või püsivat tervisekahjustust, näiteks 

põletushaavad, kuulmise vähenemine, põrutused jms. 
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3. Väga ohtlik – põhjustab püsivaid ja pöördumatuid kahjustusi, näiteks luumurrud, 

surmaga lõppev õnnetus, mürgistused, kuttsehaigusete tekitajad, mis võtavad 

töötajalt töövõime jms.“ 

 

Esinemise tõenäosust selgitati järgmiselt [52, 53]: 

1. „Ebatõenäoline – on juhtum, mis esineb harva või üldsegi mitte ning millel ei ole 

seaduspärasust. Võib esineda kord töötaja tööaja jooksul. 

2. Võimalik (e. vähetõenäone) – on juhtum, mis esineb korduvalt, kuid 

ebareeglipäraselt. Esineb vähemalt kord 5 aasta jooksul. 

3. Tõenäone – on juhtum, mis esineb korduvalt ja reeglipäraselt. Esineb vähemalt 

kord kuue kuu jooksul.“ 

 

Vastavalt riski suuruse tasemele kasutati järgmisi ettevaatusabinõusid [52, 53] 

1. „Olematu risk (I) – risk on peaaegu olematu ning abinõusid ei tule tarvidusele 

võtta. 

2. Vähene risk (II) – olukorda tuleb jälgida riskide kontrollimiseks ja hindamiseks 

kuid abinõusid ei tule tingimata rakendada. 

3. Lubatav risk (III) – tuleb rakendada ettevaatusabinõud 3–5 kuu jooksul ning tuleks 

ohutekkimise tõenäosus täpsemalt kindlaks teha. 

4. Lubatav koos kontrollimisega (IV) – riski täiendav hindamine ja vähendamine on 

koheselt vajalik ning ettevaatusabinõud tuleb koheselt kasutusele võtta. 

5. Lubamatu risk (V) – ettevaatusabinõud tuleb koheselt rakendada ning töö tuleb 

koheselt peatada kuni riski kõrvaldamiseni.“ 
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2.6. Andmete statistiline töötlemine 

 

Mõõdetud parameetrite arvväärtuste töötlemiseks kasutati arvutiprogrammi Excel 2007. 

Aritmeetilise keskmise saamiseks kasutati järgmist valemit [54]: 

 

𝑥 =
1

𝑛
 𝑥𝑖

𝑛

𝑖=1

  

kus 𝑥  – aritmeetiline keskmine; 

 n – andmete arv; 

 𝑥𝑖  – parameetri i-nda väärtus. 

 

Teades aritmeetilist keskmist leiti ka standardhälve, mis iseloomustab parameetri 

arvväärtuste hajuvust aritmeetilisest keskmisest [54]: 

 

 

kus 𝛔 – standardhälve; 

 𝑥  – aritmeetiline keskmine; 

 n – andmete arv; 

 𝑥𝑖  – parameetri i-nda väärtus. 

 

Andmehulkade kontrollimiseks kasutati t-testi, ehk võrreldi omavahel andmehulkasid, kus 

p < 0,05 on statistiline tõenäosus 95 % ja see väljendab tulemuste olulist erinevust [55]. 
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3. UURIMISTÖÖ TULEMUSED 

 

3.1. Füüsikalised ohutegurid 

 

3.1.1. Sisekliima 

 

Klaasikodades A ja B mõõdeti sisekliima parameetritest õhu temperatuuri, suhtelist 

niiskust, liikumiskiirust ja õhu koostist (hapniku ja süsihappegaasi sisaldus). Lõputöö CD 

plaadil on esitatud mõõtmistulemused erinevates mõõtmiskohtades. Tabelis 3.1 ja 3.2 on 

esitatud klaasikoja A ja B mõõdetud parameetrite keskmised väärtused. Joonistel 3.1, 3.2, 

3.3 ja 3.4 on esitatud klaasikoja A ja B erinevatel aegadel mõõdetud õhu temperatuuri ja 

suhtelise niiskuse mõõtmistulemused. 

 

 

Joonis 3.1. Klaasikoja A õhu keskmine temperatuur koos standardhälbega 

mõõdetuna enne ja pärast lõunat 

 

Jooniselt 3.1 on näha õhutemperatuuri erinevusi erinevates mõõtmiskohtades 25.10.2014 

enne ja pärast lõunat mõõtmiste ajal oli kuumutusahi sisselülitatud. 21.01.2015 oli 

kuumutusahi enne lõunat välja lülitatud ning sisse lülitati alles pärast lõunat. Mõõtmiskoht 

I asus kuumutusahju kõrval, II asus kuumutusahju ees ja klaasipuhumispingi juures, III 

asus ruumi keskel (sulatusahju ja kuumutusahju vahel) ning IV koht oli tööalast väljas, et 
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näha, milline temperatuur oli ühe meetri kaugusel tööalast. Jooniselt on näha, et 

õhutemperatuur oli 25.10.2014 keskmiselt 25…29 kraadi ning 21.01.2015 jäi see 23…29 

kraadi vahele. Lisaks on jooniselt näha, et ruumis esineb temperatuuri kõikumisi. Võib 

öelda, et õhu temperatuuri muutuse tingib kuumutusahju kasutamine. 

 

 

Joonis 3.2. Klaasikoja A õhu suhtelise niiskuse keskmised mõõtmistulemused koos 

standardhälbega enne ja pärast lõunat 

 

Jooniselt 3.2 on esitatud õhu suhtelise niiskuse keskmised mõõtmistulemused erinevates 

mõõtmiskohtades klaasikojas A. Keskmine õhu suhteline niiskus 25.10.2014 jäi 

vahemikku 20…28 % ning 21.01.2015 oli see 23…28 %. Jooniselt on näha, et õhu 

suhteline niiskus erinevates kohtades, mõõdetuna enne ja pärast lõunat on erinev. 
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Tabel 3.1. Klaasikoja A sisekliima parameetrite keskmised mõõtmistulemused 

Aeg 

Õhutempe-

ratuur 
o
C 

Õhu 

suhteline 

niiskus 

% 

Õhu 

liikumiskiirus 

m/s 

Hapnik 

% 

Süsihappegaas 

% 

𝑥 1 
± SD 

𝑥 2 
± SD 

𝑥 1 
± SD 

𝑥2 
± SD 

𝑥 1 
± SD 

𝑥2 
± SD 

𝑥 1 
± SD 

𝑥 2 
± SD 

𝑥 1 
± SD 

𝑥 2 
± SD 

25.10.2014 
25,3 

±0,9 

28,3 

±0,8 

24,1 

±2,0 

20,6 

±1,3 

0,16 

±0,06 

0,16 

±0,02 

20,84 

±0,09 

20,83 

±0,09 

0,22 

±0,03 

0,22 

±0,09 

p 0,001 0,001 1 0,8 1 

21.01.2015 
23,2 

±0,6 

28,8 

±0,3 

26,3 

±1,1 

24,9 

±1,1 

0,14 

±0,03 

0,15 

±0,07 

20,61 

±0,06 

20,36 

±0,06 

0,28 

±0,01 

0,26 

±0,03 

p 0,001 0,005 0,6 0,001 0,04 

 

Märkused: 𝑥 1 on mõõtmistulemuste keskmine arvväärtus koos standardhälbega (SD) enne 

lõunat ja 𝑥 2 on mõõtmistulemuste keskmine arvväärtus koos standardälbega (SD) pärast 

lõunat, p – statistiliselt olulise erinevuse näitaja. 

 

Tabelist 3.1 selgub, et klaasikojas A keskmine õhu temperatuur tõusis oluliselt pärast 

lõunat (p< 0,001): 25.10.2014 oli vahemikus 25…29 
o
C ja 21.01.2015 oli 23…29 

o
C. 

Seega temperatuuri tõusu põhjuseks võib pidada kuumutusahju sisse lülitamist, mis töötab 

temperatuuril umbes 1000 
o
C ning põhjustab ruumi temperatuuri muutust. Klaasikoja 

õhutemperatuur enne lõunasel ajal sõltus kuumutusahju sisselülitamise ajast. Kuna 

25.10.2014 oli kuumutusahi terve tööpäeva vältel sisse lülitatud, siis õhutemperatuur enne 

lõunat oli veidi kõrgem (25 
o
C). 21.01.2015 lülitati kuumutusahi sisse alles pärast lõunat, 

mistõttu oli enne lõunat õhutemperatuur veidi madalam (23 
o
C). Õhu suhteline niiskus 

25.10.2014 jäi vahemikku 20…25 % ja liikumiskiirus 0,15…0,16 m/s ning õhu koostisest 

hapniku sisaldus õhus oli 20,8…20,9 % ja süsihappegaasi 0,21…0,24 %. 21.01.2015 oli 

õhu suhteline niiskus 24…27 %, liikumiskiirus 0,14…0,15 m/s ning õhu koostisest 

hapnikku oli 20,3…20,7 % ja süsihappegaasi oli 0,26…0,28 %. Optimaalne õhu suhteline 

niiskus peaks olema vähemalt 40 %. Õhu suhteline niiskus oli oluliselt madalam 

piirnormist (p< 0,005…0,001), mis on tingitud kõrgemast õhutemperatuurist 

töökeskkonnas. 
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Joonis 3.3. Klaasikoja B õhu keskmine temperatuur koos standardhälbega 

mõõdetuna enne ja pärast lõunat 

 

Joonisel 3.3 on näha klaasikojas B erinevatel aegadel mõõdetud õhutemperatuuri muutusi 

erinevates mõõtmiskohtades enne ja pärast lõunat. Mõõtmiskoht I asus klaasipuhumispingi 

juures, II asus klaasipuhumispingi ja sulatusahju lähedal, III asus kuumutusahju ja 

klaasipuhumispingi vahel ning IV mõõtmiskoht asus tööalast eemal ühe meetri kaugusel. 

20.11.2014 aastal oli tööpäeva alguses kuumutusahi välja lülitatud ning toimus klaaseseme 

valmistamine vormipuhumise teel. Pärast lõunat lülitati kuumutusahi sisse ning sellest oli 

ka tingitud temperatuuri tõus töökeskkonnas. Keskmine temperatuur jäi terve tööpäeva 

vältel vahemikku 22…25 
o
C. 23.04.2015 lülitati kuumutusahi sisse tööpäeva alguses ja 

toimus terve tööpäeva vältel kuumutusahju kasutamine. Sellest tulenevalt tõusis oluliselt 

töökeskkonna õhutemperatuur. Keskmine õhutemperatuur jäi vahemikku 23…30 
o
C. 
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Joonis 3.4. Klaasikoja B õhu suhtelise niiskuse keskmised mõõtmistulemused koos 

standardhälbega enne ja pärast lõunat 

 

Joonisel 3.4 on esitatud klaasikoja B õhu suhtelise niiskuse keskmised mõõtmistulemused 

erinevates mõõtmiskohtades. 20.11.2014 oli keskmine õhu suhteline niiskus vahemikus 

22…27 % ja 23.04.2015 oli see vahemikus 18…28 %. Madal õhu suhtelise niiskuse tase 

oli tingitud kuumusest töökeskkonnas. 

 

Tabel 3.2. Klaasikoja B sisekliima parameetrite keskmised mõõtmistulemused 

Aeg 

Õhutempe-

ratuur 
o
C 

Õhu 

suhteline 

niiskus 

% 

Õhu 

liikumiskiirus 

m/s 

Hapnik 

% 

Süsihappegaas 

% 

𝑥 1 
± SD 

𝑥 2 
± SD 

𝑥 1 
± SD 

𝑥2 
± SD 

𝑥 1 
± SD 

𝑥2 
± SD 

𝑥 1 
± SD 

𝑥 2 
± SD 

𝑥 1 
± SD 

𝑥 2 
± SD 

20.11.2014 
22,5 

±0,3 

23,9 

±1,1 

26,3 

±0,4 

23,6 

±1,9 

0,1 

±0,02 

0,1 

±0,04 

20,23 

±0,11 

20,2 

±0,05 

0,1 

±0,02 

0,1 

±0,01 

p 0,001 0,001 1 0,4 1 

23.04.2015 
25,4 

±1,75 

28,5 

±1,16 

23,0 

±2,95 

19,1 

±1,75 

0,11 

±0,01 

0,11 

±0,01 

20,18 

±0,15 

20,16 

±0,08 

0,22 

±0,03 

0,22 

±0,03 

p 0,001 0,001 1 0,7 1 

 

Märkused: 𝑥 1 on mõõtmistulemuste keskmine arvväärtus koos standardhälbega (SD) enne 

lõunat ja 𝑥 2 on mõõtmistulemuste keskmine arvväärtus koos standardälbega (SD) pärast 

lõunat, p – statistiliselt olulise erinevuse näitaja. 
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Tabelist 3.2 selgub, et keskmine õhu temperatuur klaasikojas B tõusis oluliselt pärast 

lõunat (p< 0,001): 20.11.2014 oli vahemikus 22…25 
o
C ja 23.04.2015 oli 25…29 

o
C. 

Õhutemperatuuri tõusu tingis kuumutusahju kasutamine pärast lõunat 20.11.2014 ja 

23.04.2015 oli kuumutusahi enne ja pärast lõunat sisse lülitatud. Keskmine õhu suhteline 

niiskus 20.11.2014 oli 23…26 %. Õhu liikumiskiirus oli 0,1 m/s, mis jäi normipiiresse 

(0,1…0,3 m/s). Õhu koostises oli hapnikku 20,2…20,3 % ja süsihappegaasi 0,22 %. 

23.04.2015 oli õhu suhteline niiskus keskmiselt 19…23 %. Õhu liikumiskiirus oli 

0,1…0,13 m/s , hapnikku oli 20,1…20,2 % ning süsihappegaasi oli 0,19…0,25 %. 

Optimaalseks õhu suhteliseks niiskuseks on 40…60 %. Õhu suhteline niiskus oli oluliselt 

madalam piirnormist (p< 0,001), mis on tingitud kõrgemast õhutemperatuurist 

töökeskkonnas. 

 

3.1.2. Müra 

 

Selgitamiseks välja mürataseme erinevusi ja seda tekitavaid seadmeid mõõdeti müra töö 

ajal ja puhkepausil klaasikojas A kuupäevadel 25.10.2014 ja 21.01.2015 ning klaasikojas B 

20.11.2014. Joonisel 3.5 ja 3.6 on esitatud mürataseme graafikud klaasikojas A ja B. 

 

 

Joonis 3.5. Klaasikoja A müratase tööajal (1) ja puhkepausil (2) 25.10.2014 

 

Jooniselt 3.5 on näha, et müratase jäi allapoole piirnormi, mis on 85 dB (A). Töö ajal 

põhustas mürataseme tõusu kuumutusahju sisselülitamine ja ventilatsiooni töötamine. 

Puhkepausil lülitati seadmed välja. Müratase jäi vahemikku 45…80 dB (A) ning töö ajal 

oli keskmine müratase 72 dB (A) ja puhkepausil 55 dB(A). 
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 Joonis 3.6. Klaasikoja A müratase tööajal (1) ja puhkepausil (2) 21.01.2015 

 

Jooniselt 3.6 on samuti näha, et müratase ei ületanud normatiivselt lubatud taset. Müratase 

oli 44…78 dB (A) olles töö ajal keskmiselt 70 dB (A) ja puhkepausil 50 dB (A). Töö ajal 

kasutati kuumutusahju ning töötas ventilatsioon. 

 

 

Joonis 3.7. Klaasikoja B müratase tööajal (1) ja puhkepausil (2) 20.11.2014 

 

Joonisel 3.7 on kujutatud klaasikoja B müratase töö ajal (joon 1) ja puhkepausil (joon 2). 

Puhkepausil oli keskmine müratase 55 dB (A) ja töö ajal oli 65 dB (A). Seadmetest 

töötasid töö ajal kuumutusahi, mis oli põhiline müra allikas. Puhkepausil, kui kuumutusahi 

oli välja lülitatud, oli töökeskkonnas müratase madalam, nagu on näha ka jooniselt. 

Sulatusahi, mis on töös 24/7, tekitab ka mingil määral müra ja see on kuuldav ka 

puhkepausil. 
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3.1.3. Valgustatus 

 

Klaasikoja A ja B valgustatuse keskmised mõõtmistulemused erinevates mõõtmiskohtades 

on esitatud joonisel 3.8 ning valgustatuse keskmised mõõtmistulemused on esitatud tabelis 

3.3. 

 

 
Joonis 3.8. Klaasikodade valgustatuse keskmised arvväärtused: 1…4 

mõõtmiskohad klaasikojas A ja B 

 

Valguse ja valgustuse standardi kohaselt on soovitav valgustatus klaasitöötlemisel 

vähemalt 750 lx ja klaasipuhumisel 350 lx. 

 

Tabel 3.3. Klaasikoja A ja B valgustatuse keskmised mõõtmistulemused 

Valgustatus 

Klaasikoda A Klaasikoda B 

20.11.2014 23.04.2015 20.11.2014 23.04.2015 

𝑥 1 𝑥 2 𝑥 1 𝑥 2 𝑥 1 𝑥 2 𝑥 1 𝑥 2 

Ruumi 

üldvalgustatus lx 
630  652  648  628  307  302  196  337  

Töökoha 

valgustatus lx 
1070 1050 1050 1041 357 352 162 393 

 

Märkused: 𝑥 1 on mõõtmistulemuste keskmine arvväärtus enne lõunat ja 𝑥 2 on 

mõõtmistulemuste keskmine arvväärtus pärast lõunat. 

 

Klaasikojas A on kasutusel enamjaolt üldvalgustus ning loomulikku valgustatust on 

minimaalselt. Klaasikojas B on enamasti loomulik valgustatus kuid saab kasutada ka 

üldvalgustust. Tabelis 3.3 on antud ka klaasipuhuja töökoha valgustatuse keskmised 
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väärtused. Töökoha valgustatus klaasikojas B on klaasitöötlemise piirnormist oluliselt 

madalam (p< 0,001). 

 

3.2. Klaasipuhuja töö raskusaste, energeetiline koormatus ja töövõime 

 

Klaasipuhujate töö raskusastme ja energeetilise koormatuse määramiseks mõõdeti nende 

pulsisagedust kahel tööpäeval. Klaasikojas A oli tegemist naissoost isikuga ja klaasikojas 

B meessoost isikuga. Saadud andmete põhjal koostati pulsisageduse graafikud (joonis 3.9, 

3.10, 3.11 ja 3.12). Mõlema töötaja summaarse energeetilise koormatuse määramiseks 

kasutati tabeleid 2.6, 2.7 ja joonist 2.3. Saadud tulemustega täiendati pulsisageduse 

graafikuid (joonis 3.9, 3.10, 3.11 ja 3.12). Füsioloogiline energiatarve arvutati valemitega 

(2.1) ja (2.2). Klaasipuhujate andmed on esitatud tabelis 2.4. 

 

 

Joonis 3.9. Klaasikoja A naissoost töötaja pulsisagedus (P) koos töö raskusastme 

(K – kerge, KR – keskmiselt raske) ja energeetilise koormatuse (S) lisaskaalaga 

(25.10.2014) 

 

Jooniselt 3.9 selgub, et naissoost klaasipuhuja pulsisagedus muutub päeva vältel. See 

tuleneb sellest, et päeva algul puhuti lihtsamaid klaasesemeid ning päva lõpus 

keerulisemaid. Vahepeal oli umbes tunniajane puhkepaus nagu nähtub joonise keskelt, kus 

pulsisagedus oluliselt langes võrreldes ülejäänud päevaga. Jooniselt on näha, et puhkepausi 

ajal on pulsisagedus kohati järsult tõusnud. See oli tingitud klientidega suhtlemisest ning 

ringi liikumisest. Pulss on kõrgem kui töödeldakse või kuumutatakse kuumutusahju ees 

klaasi, kuna klaaseset tuleb tähelepanelikult jälgida. See tähendab, et klaasipuhujat ei 
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mõjuta ainult füüsiline, vaid ka psüühiline koormus. Pulsisagedus jäi vahemikku 60…115 

lööki/min, olles keskmiselt 87 lööki/min. Keskmise pulsisageduse järgi oli töö raskusaste 

kerge. 

 

Joonis 3.10. Klaasikoja A naissoost töötaja pulsisagedus (P) koos töö raskusastme 

(K – kerge, KR – keskmiselt raske) ja energeetilise koormatuse (S) lisaskaalaga 

 

Joonisel 3.10 on toodud pulsisageduse muutus, mõõdetuna 21.01.2015. Päeva alguses 

puhus klaasipuhuja lihtsamaid esemeid, mille jaoks ei olnud vaja kasutada kuumutusahju. 

Päeva teisel poolel lülitati kuumutusahi sisse ning valmistati keerulisemaid esemeid. 

Pulsisagedus tõusis ajal kui toimus klaasipuhumine ning klaasi kuumutamine. Pulsisagedus 

oli vahemikus 65…100 lööki/min. Keskmine pulsisagedus oli 85 lööki/min, ehk töö 

raskusaste liigitub kergeks. 

 

 

Joonis 3.11. Klaasikoja B meessoost töötaja pulsisagedus (P) koos töö raskusastme 

(K – kerge, KR – keskmiselt raske) ja energeetilise koormatuse (S) lisaskaalaga 

(20.11.2014) 
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Joonisel 3.11 on antud meessoost klaasipuhuja pulsisageduse graafik koos täiendatud töö 

raskusastme ja summaarse energeetilise koormatuse lisaskaalaga. Päeva alguses on näha 

pulsisageduse suurenemist, mis võis olla tingitud klaaseseme valmistamisel ebaõnnestunud 

katsest. Ülejäänud päeva vältel on pulsisagedus suhteliselt ühtlane. Pulsisagedus suurenes 

kui toimus klaaseseme kuumutamine ja töötlemine ning langes kui valmistatav ese oli 

valmis. Istuvas asendis töötamisel pulsisagedus langes ning suurenes töö tegemisel seistes. 

Päeva lõpus toimus sulatusahju täitmine toormaterjaliga. Pulsisagedus muutus päeva vältel 

80 kuni 132 lööki/min, olles keskmiselt 100 lööki/min. Töö raskusaste liigitus keskmiselt 

raskeks. 

 

 

Joonis 3.12. Klaasikoja B meessoost töötaja pulsisagedus (P) koos töö raskusastme 

(K – kerge, KR – keskmiselt raske, R – raske) ja energeetilise koormatuse (S) 

lisaskaalaga 

 

Joonisel 3.12 on antud 23.04.2015 mõõdetud meessoost klaasipuhuja pulsisageduse 

graafik. Sellel päeval toimus 40 klaaskausi valmistamine. Kogu tööaja vältel oli 

sisselülitatud ka kuumutusahi. Tööprotsess koosnes sulamassi ahjust võtmisest, klaasi 

töötlemisest ja puhumisest, kuumutusahju juures klaaseseme kuumutamisest, uuesti 

töötlemisest ja selle jahutusahju paigutamisest. Jooniselt on näha, et alguses on 

pulsisagedus madal kuna toimus töövahendite ja tööseadmete ettevalmistamine, 

kuumutusahju sisselülitamine ja vajalike puhumispiipude valimine. Pulsisagedus tõusis 

kuumutusahju ees püstiasendis töötades kuna tuleb keskendunult jälgida valmistatvat 

klaaseset. Pulsisagedus oli madalam töötades istuvas asendis klaasipuhumispingil. Pulsi 
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suurenemist mõjutas ka kiire töötempo ja töö ajal suhtlemine inimestega. Pulsisagedus oli 

tööpäeva vältel vahemikus 81…141 lööki/min olles keskmiselt 112 lööki/min ning töö 

raskusaste liigitus selle järgi keskmiselt raskeks. 

Klaasipuhujate füsioloogilise energiatarbe ja energeetilise koormatuse määramise 

tulemused on esitatud tabelis 3.4. 

 

Tabel 3.4. Klaasipuhujate töö raskusaste ja energeetiline koormatus 

Näitaja 
Kuupäev 

25.10.2014 21.01.2015 20.11.2014 23.04.2015 

1 2 3 4 5 

Klaasipuhuja:     

- sugu N N M M 

Pulsisagedus lööki/min     

- keskmine 87 85 100 112 

- suurim 129 116 132 141 

Energeetiline koormatus W:     

Keskmise pulsisageduse järgi:     

- summaarne 160 158 275 382 

- füsioloogiline 69 69 91 91 

- otseselt tööga 91 89 184 291 

Töö raskusaste K K KR KR 

Suurima pulsisageduse järgi:     

- summaarne 305 268 571 625 

- füsioloogiline 69 69 91 91 

- otseselt tööga 236 199 480 534 

Töö raskusaste R KR R R 

Töö raskusastme muutus 

päeva vältel 
    K      R K        KR    KR       R KR       R 

Märkused: K – kerge, KR – keskmiselt raske töö, R – raske töö 

 

Füsioloogiline energiatarve on naisterahvastel ja meesterahvastel erinev ning sõltub nende 

vanusest, pikkusest ja kehamassist. Tabelist 3.4 selgub, et naissoost klaasipuhuja keskmine 

pulsisagedus kahel erineval päeval oli 85 ja 87 lööki/min ning töö liigitub seega kerge töö 

raskusastme alla. Summaarne energeetiline koormatus keskmise pulsisageduse järgi oli 

158 ja 160 W. Kõrgeim pulsisagedus oli 116 ja 129 lööki/min, mille järgi töö raskusaste 

liigitub keskmiselt raskeks tööks. Kõrgeima pulsisageduse järgi oli energeetiline 

koormatus 268…305 W. Suurima pulsisageduse tingis naissoost klaasipuhujal klientidega 

suhtlemine, kiire töötempo ja tähelepanu keskendumine tööprotsessile. Kahe erineva päeva 

vältel mõõdetud pulsisageduse andmete põhjal vaheldus naissoost klaasipuhuja töö 

raskusaste kergelt töölt raskeks tööks. Meessoost klaasipuhuja pulsisagedus oli tunduvalt 

kõrgem kui naissoost klaasipuhujal olles keskmise pulsisageduse järgi 100 ja 112 
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lööki/min ning töö raskusaste liigitus keskmiselt raskeks tööks. Energeetiline koormatus 

keskmise pulsisageduse järgi oli 275 ja 382 W. Suurim pulsisagedus oli 132 ja 141 

lööki/min ning energeetiline koormatus oli 571 ja 625 W. Töö raskusaste liigitus raske töö 

kategooriasse. Suurim pulsisagedus oli tingitud kiirest töötempost ja samal ajal 

suhtlemisest assistendiga ning tähelepanu keskendumisest tööprotsessile. Kahe päeva 

jooksul mõõdetud pulsisageduse andmete põhjal vaheldus meessoost klaasipuhuja töö 

raskusaste keskmiselt raskest kuni raskeks tööks. 

 

Joonisel 3.13. on esitatud klaasipuhujate nelja päeva tulemused keskmiste pulsisageduste 

järgi summaarse, füsioloogilise ja otseselt tööga seotud energeetilised koormatused. 

 

 

Joonis 3.13. Klaasipuhuja (N, M) energeetiline koormatus : 1 – summaarne, 2 – 

füsioloogiline, 3 – otseselt tööga seotud 

 

Joonisel 3.13 on näha esimesel kahel tulpdiagrammil naissoost klaasipuhuja (klaasipuhuja 

N) ja kahel järgmisel tulpdiagrammil meessoost klaasipuhuja (klaasipuhuja M) 

energeetilised koormatused. Mõlemal klaasipuhujal kulub rohkem energiat töö tegemiseks 

kui füsioloogiliseks tarbeks. Naissoost klaasipuhuja otseselt tööga seotud energeetiline 

koormatus moodustas summaarsest esimesel päeval 57 % ja teisel päeval 56 %. Meessoost 

klaasipuhujal oli otseselt tööga seotud energeetiline koormatus summaarsest moodustas 

esimesel päeval 67 % ja teisel päeval 76 %. 
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Klaasipuhujate töö raskus oleneb valmistatava eseme suurusest, kujust ja keerukusest. 

Tööpäeva pikkus oleneb planeeritavast tööst. Töövõime määrati naissoost ja meessoost 

klaasipuhujal kahel päeval ning nendel päevadel olid tööülesanded erineva keerukusega. 

Töövõime tõusuna arvestatakse käte lihasjõu ning operatiivmälu mahu suurenemist ning 

töövõime langusena arvestatakse vererõhu ja pulsisageduse tõusu ning reageerimisaja 

pikenemist. Töövõime tulemused naissoost klaasipuhujal on esitatud tabelis 3.5 ning 

joonisel 3.14 ja meessoost klaasipuhujal tabelis 3.6 ning joonisel 3.15. Töövõime näitajad 

määrati naissoost klaasipuhujal 25.10.2014 ja 21.01.2015, meessoost klaasipuhujal 

20.11.2014 ja 23.04.2015. 

 

Tabel 3.5. Naissoost klaasipuhuja töövõime muutus kahel erineval tööpäeval 

Mõõtmiste aeg Pulsisagedus 
Reageeri-

misaeg 
Vererõhk 

Lihas-

jõud 

Mälu-

maht 

Töö-

võime 

Kuupäev kella-

aeg 

lööki 

min 
% s % mmHg % N % tk % % 

25.10.2014 
10:20 73 100 0,412 100 142 100 309 100 11 100 100 

13:45 57 78 0,321 78 127 89 329 106 9 82 109 

16:20 66 90 0,28 68 113 80 334 108 10 91 112 

21.01.2015 
10:10 64 100 0,267 100 108 100 329 100 8 100 100 

12:24 62 97 0,244 91 103 91 363 110 10 125 110 

15:30 55 86 0,325 122 106 122 348 106 8 100 93 

 

Esimesel päeval valmistati lihtsamaid klaasesemeid, kasutades kuumutusahju. Teisel 

tööpäeval toimus päeva alguses klaasesemete vormipuhumine ning teinepool päevast 

toimus raskemate esemete valmistamine, kasutades kuumutusahju. Tabelist 3.5 selgub, et 

pulsisagedus ja vererõhk langevad mõlema päeva keskel ning tõusevad päeva lõpus. 

Langus tähendab töövõime tõusu ja tõus tähendab töövõime langust. Reageerimisaeg ja 

lihaste jõud kätes paraneb samuti esimese päeva lõpuks. Teisel päeval on märgata 

reageerimisaja pikenemist, käte lihastejõu ja operatiivmälumahu langemist päeva lõpuks. 

See võib olla tingitud töö iseloomust, kuna pärast lõunat hakati valmistama keerulisemaid 

esemeid. Naissoost klaasipuhuja töövõime näitajad olid vahemikes: pulsisagedus 55…73 

lööki/min, vererõhk 103…142 mmHg, reageerimisaeg 0,244…0,412 s, käte lihastejõud 

309…363 N ning mälumaht 8…11 tk. Tabelist 4.5 on märgata, et esimesel tööpäeval 

töövõime suureneb tööpäeva lõpuks ning teisel päeval suureneb päeva keskel aga langeb 

päeva lõpuks. Järgneval tööpäeval valmistati pärast lõunat keerukamaid esemeid, ehk 

tööülesanded olid koormavamad. Joonisel 3.14 on kujutatud esimese tööpäeva töövõime 

parameetrite muutused. 
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Joonis 3.14. Naissoost klaasipuhuja esimese tööpäeva töövõime parameetrite 

väärtuste muutus: 1, 2, 3 – vastavalt tööpäeva algul, keskel ja lõpus 

 

Jooniselt 3.14 on näha, et võrreldes tööpäeva algusega toimub kõikide parameetrite 

väärtuste langus, väljaarvatud käte lihasjõu puhul. Käte lihasjõu suurenemine näitab, et töö 

on füüsiliselt sobiv ning ei tekita liigselt kätes pingeid. On näha ka reageerimisaja ja 

vererõhu langust, mis näitab, et töötajale mõjuv koormus on sobiv. Mälumaht ja 

pulsisagedus langevad päeva keskel ning tõusevad päeva lõpus. Pulsisageduse tõus näitab, 

et töö koormus on suurenenud võrreldes lõunase ajaga. Mälu maht on samuti tõusnud 

päeva lõpuks ehk see näitab head keskendumisvõimet. Töövõime loetakse kõige 

kõrgemaks päeva algul (100 %), päeva keskel oli see 109 % ning päeva lõpus 112 %.  

 

Tabel 3.6. Meessoost klaasipuhuja töövõime muutus kahel erineval tööpäeval 

Mõõtmiste aeg Pulsisagedus 
Reageeri-

misaeg 
Vererõhk 

Lihas-

jõud 

Mälu-

maht 

Töö-

võime 

Kuupäev 
kella-

aeg 

lööki 

min 
% s % mmHg % N % tk % % 

20.11.2014 

10:30 90 100 0,283 100 160 100 603 100 8 100 100 

12:10 82 91 0,287 101 156 98 613 102 6 75 97 

14:09 99 110 0,289 102 162 101 608 101 6 75 92 

23.04.2015 

10:10 83 100 0,294 100 180 100 652 100 10 100 100 

13:05 92 111 0,311 106 145 81 637 98 6 60 92 

15:10 87 105 0,28 95 158 88 608 93 7 70 95 

 

Tabelis 3.6 meessoost klaasipuhuja esimene tööpäev oli seotud päeva alguses 

tellimustööde valmistamisega. Valmistati keskmise keerukusega esemeid. Päeva teisel 
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poolel valmistati väiksemaid esemeid ning kasutati ka kuumutusahju. Teisel päeval toimus 

40 klaaskausi valmistamine ning terve tööpäeva vältel oli kuumutusahi sisse lülitatud. 

Meessoost klaasipuhuja töövõime näitajad olid vahemikes: pulsisagedus 82…99 lööki/min, 

vererõhk 145…180 mmHg, reageerimisaeg 0,28…0,311 s, käte lihastejõud 603…652 N 

ning mälumaht 6…10 tk. Tabelist 3.6 nähtub, et esimesel tööpäeval töövõime langeb terve 

tööpäeva vältel ning teisel päeval töövõime langeb päeva keskel aga tõuseb päeva lõpuks 

võrreldes päeva keskmisega. Esimesel päeval valmistati erineva keerukusega esemeid, mis 

võis tingida töövõime languse. Teisel tööpäval valmistati terve tööpäeva vältel 

ühesuguseid esemeid, ehk töö oli jaotatud ühtlasemalt, mistõttu töövõime tõusis võrreldes 

päeva keskmisega. Joonisel 3.15 on kujutatud esimese tööpäeva töövõime parameetrite 

muutused. 

 

 

Joonis 3.15. Meessoost klaasipuhuja esimese tööpäeva töövõime parameetrite 

väärtuste muutus: 1, 2, 3 – vastavalt tööpäeva algul, keskel ja lõpus 

 

Joonisel 3.15 on näha, et reageerimisaeg, vererõhu ja käte lihasjõu väärtused ei muutu 

olulisel määral võrreldes tööpäeva algusega, vaid säilivad terve tööpäeva vältel. 

Pulsisagedus langeb tööpäeva keskel, kuid tõuseb tööpäeva lõpuks, ehk näitab töövõime 

langust. Mälumaht langeb päeva keskel, kuid säilib samal tasemel ka päeva lõpus. 

Töövõime võrreldes päeva algusega (100 %), oli päeva keskel 97 % ja päeva lõpul 92 %. 
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3.3. Pulsi-video ja tööasendite hinnang 

 

Pulsi-video meetod võimaldab anda visuaalse ülevaate töötaja töökeskkonnast ja milliseid 

töövõtteid ja töötehnoloogiat tööprotsessis kasutatakse. Kuvatud tööprotsessi ajal on näha 

sõltuvalt töövõtetest töötaja pulsisageduse muutus, tema töö raskusaste ja summaarne 

energeetiline koormatus. Nähtud võimaldab määrata, kas kasutusel olevad töövõtted on 

sobivad või tervist kahjustavad. Pulsi-video meetodit on võimalik kasutada õppe eesmärgil 

klaasipuhuja töökeskkonna ja tööprotsessi (tööasendite) tutvustamiseks. Joonisel 3.16 on 

esitatud pulsi-video meetodil koostatud lõik videofilmist klaasipuhuja tööst. 

 

 

 Joonis 3.16. Pulsi-video meetodil koostatud klaasipuhuja lõik videost 

 

Joonisel 3.16 on näha klaasipuhujat kuumutusahju juures klaaseset kuumutamas. Joonise 

vasakul all nurgas on näha pulsisageduse graafikut. Graafikul on näidatud pulsisageduse 

muutus ajas. Lisatud on ka töö raskusastme ja energeetilise koormatuse lisaskaala. 

Diagrammi kollane joon näitab pulsisagedust alla 100 löögi/min ja punane joon 

pulsisagedust üle 100 löögi/min. Töö raskusaste pulsisageduse puhul alla 100 löögi/min on 

kerge (K) ja üle 100 löögi/min on keskmiselt raske (KR). 

 

Eesmärgil hinnata visuaalselt reaalajas töötaja tööasendeid täiendati pulsi-videot, kasutades 

RULA (Rapid Upper Limb Assessment e. kiire ülakeha hindamismeetod) ja REBA (Rapid 

Entire Body Assessment e. kiire kogu keha hindamismeetod) meetodit. Joonistel 3.17 ja 

3.18 on kohandatud videost pildid hindamaks tööasendit lähtuvalt RULA ja REBA 

meetodist. 
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Joonis 3.17. Klaasipuhuja tööasendi hindamine RULA meetodil 

 

Jooniselt 3.17 on näha klaasipuhujat klaaseset töötlemas klaasipuhumispingil. 

Klaasipuhuja liikuvad kehaosad on tähistatud punaste markeeringutega ja ühendatud 

punaste joontega (pea, õlg, küünarnukk jm). Kasutades RULA meetodit on võimalik 

analüüsida ja hinnata töötaja poolt kasutatavaid tööasendeid. Videol on esitatud RULA 

meetodi vorm. Märgitud on eraldi osa A ja B hinnangud ning tähistatud samade värvidega 

nagu RULA hindamislehel. Käesoleva tööasendi lõpphindeks saadi 4 ehk tööasend vajab 

täiendavat uurimist. Lõpphinne on esitatud valges ruudus. 

 

 

Joonis 3.18. Klaasipuhuja tööasendi hindamine REBA meetodil 
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Joonisel 3.18 on näha klaasipuhujat klaaseset kuumutamas. Liikuvad kehaosad on 

tähistatud punaste markeeringutega ja ühendatud punaste joontega. Kasutades REBA 

meetodit on võimalik analüüsida joonisel 3.18 esitatud tööasendit. Videol on samuti 

esitatud REBA meetodi vorm. Osa A ja B on eraldi välja toodud ning tähistatud samade 

värvidega nagu RULA hindamislehel. Lõpphindeks saadi 5 ehk keskmine risk, tööasend 

vajab täiendavat uurimist ja peatset muutmist. Joonisel on lõpphinne esitatud valges 

ruudus. 

 

3.4. Riskianalüüs 

 

Ankeetküsitlusele vastasid kaks klaasipuhujat ja kaks klaasipuhuja assistenti 

Klaasipuhujate tööstaaž  oli umbes 5 ja 8 aastat. Järgnevalt on välja toodud 

ankeetküsitluste tulemused ankeedis esitatud osade kaupa.  

 

Füüsikalistest ohuteguritest nimetati mõnikord häirivaks teguriks temperatuuri kõikumisi 

nii suvel kui talvel olenevalt ilmadest ning samuti ka tuuletõmbuse esinemist. Kuna 

töökeskkonnas on temperatuur kõrgem, on õhu suhteline niiskus madal. Vastajad olid 

arvamusel, et neid häirib kuiv ja tolmune õhk suvisel aastaajal. Klaasikojas A on ruumid 

õhutatavad akende, kunstliku ventilatsiooni ja ukse kaudu. Klaasikojas B on ruumid 

õhutatavad akende, ukse ning laeluukide kaudu. Klaasikojas A nimetati häirivaks teguriks 

valgustatust, mis on kohati hämar ning tekitab varje tööpiirkonda. Klaasikojas A on 

loomuliku valgustatust minimaalselt. Klaasikojas B olid vastajad valgustatusega rahul, 

kuna peamine valgus tööruumis on loomulik valgus. Kõikide vastajate arvates esineb 

töökeskkonnas müra igapäevaselt ning see häirib neid vähemalt korra nädalas. Põhilisteks 

müra allikateks peeti kuumutusahju sisselülitamist, sulatusahju ja teisi seadmeid.  

 

Keemilistest ohuteguritest nimetati kokkupuudet erinevate klaasivärvidega igapäevaselt 

ning harvem klaasipuhastusvahendite ja klaasiliimide kasutamist. 

 

Bioloogilistest ohuteguritest märgiti, et külmetushaigusi on põdenud kõik vastajad viimase 

kuue kuu jooksul ning nad on käinud haigena tööl. 
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Füsioloogilistest ohuteguritest enamus pidas klaasipuhumistööd füüsiliselt raskeks ning 

nende töös on sageli vaja raskusi teisaldada, esineb sundasendeid ja korduvliigutusi. Enam 

koormatud kehaosadest nimetati selja- ja kaela-õlapiirkonda ning käsi. 

 

Psühholoogilistest ohuteguritest nimetati tööd sageli vaheldusrikkaks, mis tähendab, et ei 

teki üksluisust ning sageli on võimalik pidada puhkepause vähemalt 30…60 minutit 

ärajaotatult tööpäeva jooksul. Mõnikord töötatakse ajapuuduses ja üksi, kuid üldjuhul olid 

kõik vastajad tööaegadega rahul. Lisaks tuleb klaasipuhujatel suhelda erinevate inimestega, 

nii turistide kui ka eraklientidega, mis võib olla vaimselt kurnav. 

 

Isikukaitsevahenditest kasutatakse igapäevaselt silma- ja kätekaitsevahendeid. Mõnikord 

nädalas kasutatakse hingamiskaitsevahendeid ja kaitseriideid ning üldse ei kasutata 

kaitsejalanõusid. Kõik vastajad vastasid, et on saanud põletada tööprotsessi ajal ning 

pidasid võimalust saada põletada sagedaseks võimaluseks. 

 

Terviseprobleemidest, mis vastajate arvates ühiselt mõjutab nende töövõimet aegajalt, 

peeti emotsionaalset pinget, väsimust ning närvilisust/rahutust. Ebameeldivaks peeti 

keskendumishäireid ja mäluprobleeme. Kuna klaasipuhuja töö on mitmekülgne ja töö 

protsess on kiire ning nõuab keskendumist, on oluline öise une pikkus ja puhkus. 

 

Foto- ja vaatlusmeetodit kasutades toimus klaasikoja A (joonis 3.19) ja B (joonis 3.20) 

hoone tingimuste hindamine.  
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Joonis 3.19. Klaasikoda A ülevaade: 1 – kuumutusahi; 2 – sulatusahi; 3 – 

jahutusahi; 4 – klaasipuhumispink 

 

Jooniselt 3.19 on näha, et klaasikoda A asub kivist hoones. Tööseadmed on paigutatud 

vastavalt kasutamise vajadusest lähtuvalt. Ruumis on minimaalselt loomulikku valgust. 

Ruumi valgustavad kaks lampi, mis on aga paigutatud liiga kõrgele ja ei taga töökoha 

piisavat valgustatust. Ruumis on õhutusavad ja sundventilatsioon olemasolu.  

 

 

Joonis 3.20 Klaasikoda B ülevaade: 1 – klaasipuhumispink; 2 – sulatusahi; 3 – 

jahutusahi; 4 – kuumutusahi 
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Jooniselt 3.20 on näha, et klaasikoda asub puidust hoones. Tööseadmed on paigutatud 

lähestikku, et oleks mugav kasutada. Ruumis on palju loomulikku valgust, kuna hoonel on 

nii paremal kui vasakul pool aknad. Lisaks on seintele üles paigutatud ka kaks valgustit 

juhul kui on vaja valgust juurde. Hoonele on projekteeritud lae luugid, mille abil saab 

reguleerida õhuvahetust. 

 

Klaasikoja A ja B töökeskkonna ohutegurite hinnang on esitatud tabelis 3.7. Riskitaseme 

hindamisel on lähtutud tabelist 2.8. 

 

Tabel 3.7. Klaasikoja A ja B ohutegurite riskihinnang 

Ohutegur Riski iseloomustus Riskitase Soovitus 

FÜÜSIKALISED OHUTEGURID 

1 2 3 4 

Õhutemperatuur Õhutemperatuur tõuseb oluliselt 

tööseadmete kasutamisel.  

II 

Soovitav kuumusest 

tingitud väsimuse 

tekkimisel koheselt minna 

jahedamasse ruumi. 

Tarbida piisavalt vedelikku 

tööpäev jooksul. 

Õhu suhteline 

niiskus 

Õhu suhteline niiskus langeb 

temperatuuri tõustes. II 

Soovitav nahakuivuse 

tekkimisel kasutada 

niisutavaid kreeme. 

Ventilatsioon Õhu liikumise kiirus on normi 

piires. 
I 

Riski vähendavaid 

abinõusid ei ole tarvis. 

Müra Müra tekitavad erinevad seadmed, 

kuid on alla 85 dB (A) ning saab 

puhkepausil välja lülitada. 

II 

Soovitav on töö ajal häiriva 

müra vähendamiseks 

kasutada kõrvatroppe. 

Valgustatus Klaasikojas A on minimaalne 

loomulik valgustatus. 

Üldvalgustatus ankeetküsitluse 

põhjal on mõnikord häiriv (hämar 

valgustatus ja varjud 

tööpiirkonnas). Klaasikojas B on 

enamasti loomulik valgustatus ja 

saab kasutada ka üldvalgustatust. 

II I 

Klaasikojas A on soovitav 

olemasolevad valgustid 

vahetada välja 

effektiivsemate valgustite 

vastu. Klaasikojas B ei 

vajata riski vähendavaid 

abinõusid.  

Torkevigastused Erinevate 

klaasipuhumistööriistade 

kasutamise tulemusena võib 

esineda torkevigastusi. Oleneb 

valmistatavast esemest, milliseid 

ja kui palju erinevaid tööriistu 

tuleb kasutada. 

II 

Soovitav on olla ettevaatlik 

ja tähelepanelik erinevate 

tööriistade kasutamisel. 

Enne tööd alati valmis 

panna enimkasutatavad 

tööriistad. 

Põletushaavad On võimalik saada põletada, kuna 

seadmed töötavad kõrgetel 

temperatuuridel ning 

töövahenditest põhiline on 

puhumispiip, mis sulamassi 

töötlemisel kuumeneb. 

III 

Soovitav on kasutada 

spetsiaalseid kaitseriideid, 

kindaid, kinniseid jalatseid, 

pikki pükse selleks, et 

vähendada põletushaavade 

tekkimise ohtu. 
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Tabel 3.7. Järg 

KEEMILISED OHUTEGURID 

1 2 3 4 

Klaasivärvid  Erinevad klaasivärvid on näiteks 

pulbervärvid, mis sisaldavad 

metallioksiide. Võib tekkitada 

naha- ja silmaärritust. Tolmu 

tekkimisel ohtlik ka 

hingamisteedele. Kasutatakse 

peaaegu igal tööpäeval. 

II 

Soovitav on erinevate 

klaasivärvide kasutamise 

ajal kanda kaitsekindaid ja 

respiraatorit. Vältida tolmu 

tekkimist. Tolmu korral 

vältida sissehingamist. 

Klaasiliimid Kasutatakse klaaside liimimisel 

epoksiidliimi. Ärritab silmi ja 

nahka, kokkupuutel nahaga võib 

põhjustada ülitundlikkust. Vältida 

kemikaali sattumist keskkonda. 

II 

Nahale sattumisel pesta 

koheselt rohke seebi ja 

veega. Kanda sobivaid 

kaitsekindaid ja silmade 

või näokaitset. 

Tule ja 

plahvatusoht 

Kuumutusahjud töötavad 

gaasipõhiselt ning neid 

kasutatakse peaaegu igal 

tööpäeval. Kasutatakse tehnilist 

propaani, mis on eriti tuleohtlik 

ning rõhu all, kuumenemisel võib 

plahvatada. 

III 

Soovitav on regulaarselt 

kontrollida gaasipaaki, 

hoida eemal 

soojusallikatest, kuumadest 

pindadest, sädemetest. 

Hoida hästi ventileeritavas 

kohas. 

BIOLOOGILISED OHUTEGURID 

Viirused, 

bakterid, 

haigusetekitajad 

Viirustesse nakatumise oht 

gripihooajal. On samuti 

eksponeeritud rohkem 

turismihooajal kui klaasikoda 

külastavad paljud turistid. 

Klaasipuhumispiibu kasutamine 

mitme inimese poolt. 

Töövahendiga sisselõikamine. 

II 

Viirusnakkuste kaitseks 

vaktsineerimine. Soovitav 

on kasutada 

klasipuhumispiibu 

puhumisel erinevaid 

otsikuid turistide 

külastusajal. Oluline on 

isiklik hügieen (nt 

kätepesu). Nahavigastuse 

korral mõne tööriistaga 

teetanuse süsti vajadus. 

FÜSIOLOOGILISED OHUTEGURID 

Füüsilise töö 

raskus 

Oleneb valmistatava klaaseseme 

keerukusest ja raskusest. II 

Soovitav on pidada 

puhkepause väsimuse 

tekkimisel. 

Sundasendid Esineb igal tööpäeval klaaseset 

valmistades. Sundasendid ei ole 

pidevad, kuna töö on liikuva 

iseloomuga (nõuab püsti ja istudes 

töötamist). 

II 

Soovitav on pidada aegajalt 

puhkepause ja teha kehalisi 

harjutusi kehas tekkivate 

pingete vähendamiseks. 

Samade 

liigutuste 

kordused 

Esineb igal tööpäeval klaaseset 

valmistades. Tööprotsess hõlmab 

mitmeid samade liigutuste 

korduseid teatud aja vältel. 

II 

Soovitav on pidada aegajalt 

puhkepause ja teha kehalisi 

harjutusi kehas tekkivate 

pingete vähendamiseks.  
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Tabel 3.7. Järg 

PSÜHHOLOOGILISED OHUTEGURID 

1 2 3 4 

Keskendumine Tööprotsess nõuab keskendumist 

ja kiiret tegutsemist, mis mõjub 

organismile koormavalt.  II 

Soovitav on aegajalt pidada 

puhkepause ning teha 

spetsiaalseid füüsilisi 

harjutusi keha 

lõdvestamiseks. 

Üksi töötamine Esineb üksi töötamist, kui 

valmistatakse lihtsamaid 

klaasesemeid. Raskemate ja 

keerukamate esemete 

valmistamisel aitab abiline.  

II 

Enamasti töötatakse 

kahekesi. Üksi töötades on 

ohu korral võimalik saada 

abi ka teistelt inimestelt, 

kes töötavad majas. 

Suhtlemine Eraklientidega ning turistidega 

suhtlemine võib olla väsitav. 
I 

Riske vähendavaid 

abinõusid ei ole tarvis. 

Töö üksluisus Töö on mitmekülgne ning 

klaasipuhujad saavad oma tööd ise 

planeerida ja jaotada. 

I 

Riske vähendavaid 

abinõusid ei ole tarvis. 

 

Klaasikodade riskianalüüsi põhjal saab teha järgnevaid järeldusi: 

1. Füüsikalistest ohuteguritest põhjustab õhutemperatuuri tõusu erinevate tööseadmete 

kasutamine, näiteks kuumutusahi. Õhutemperatuuri tõusuga aga langeb õhu 

suhteline niiskus, mis võib tekitada nahakuivust. Müratase on alla piirnormi, küll 

aga peetakse seda häirivaks. Sellest lähtuvalt on soovituslik kasutada vastavaid 

kõrvatroppe, mis summutavad müra kuid võimaldavad kuulda omavahelist suhtlust. 

Klaasikojas A on soovitatav lisada juurde valgusteid või asendada olemasolevad 

effektiivsemate vastu. Põletushaavade ja torkevigastuste vältimiseks on soovitatav 

kasutada kaitsevahendeid. 

2. Mõlemas klaasikojas kasutatakse peaaegu igal tööpäevl erinevaid klaasivärve ning 

harvem ka klaasiliime. Klaasivärvide ja klaasiliimide ning muu keemia kasutamisel 

on soovitatav kasutada kaitsekindaid, respiraatorit ning silma- või näokaitset. 

Klaasivärvide kasutamisel on oluline mitte tekitada tolmu, mis võib mõjuda 

ärritavalt nii nahale kui ka hingamisteedele. Kuumutusahi töötab gaasipõhiselt 

(tehniline propaan). Propaan on väga tuleohtlik ning rõhu all võib see 

kuumenemisel plahvatada. Gaasipaaki tuleb hoida eemal soojusallikatest ja hästi 

ventileeritavas kohas. 

3. Bioloogilised ohutegurid mõjutavad klaasipuhujaid enim turismihooajal kui 

klaasikodade külastatavus on suur. Klaasipuhumisel on soovitatav kasutada 

erinevaid puhumispiibu otsikuid (külastajatele ühekordsed otsikud, et vältida 

nakkusohtu). 
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4. Füsioloogilistest ohuteguritest on klaasipuhujad eksponeeritud luu- ja lihaskonna 

vaevuste tekkele kuna nende töö on füüsiliselt raske, esineb sundasendeid ja 

korduvliigutusi. 

5. Psühholoogilistest ohuteguritest esineb klaasipuhujate töös keskendumishäireid 

kuna töö on füüsiliselt koormav ja töötempo kiire. Esineb ka üksi töötamist ning 

vahetevahel võib olla väsitav ka klientidega ning turistidega suhtlemine, eriti 

turismihooajal. 

6. Riskitase jäi I, II ja III kategooriasse vastavalt ohutegurile 4, 13 ja 2 korral. 

 

Klaasipuhumiskodades, kus uuring toimus, koostati töö autori osalusel tööohutusjuhend. 

Juhend sisaldab ohutusnõudeid ja käitumisjuhiseid õnnetusjuhtumi korral, millele tuleb 

klaasikojas töötades ja viibides tähelepanu pöörata. Juhend on esitatud lisas C. 
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KOKKUVÕTE 
 

Uurimistöö eesmärgiks oli välja selgitada ja hinnata klaasipuhuja töökeskkonna 

ohutegurid, määrata klaasipuhujate töö raskusastet, energeetilist koormatust ja päevane 

töövõime muutus, koostada pulsi-video meetodi ja tööasendi hindamise video ning 

riskianalüüs. Uurimistöö põhjal teeb autor järeldused: 

1. Eestis tegutseb üheksa klaasikoda erinevatel eesmärkidel: õppetöö, kunst, 

eritellimustööde valmistamine ja turistidele klaasipuhumise tutvustamine. 

2. Kirjanduse uuringud on näidanud, et põhilised probleemid klaasikodades on 

puudulik ventilatsioon ja kuumus töökeskkonnas, mis tuleneb tööseadmetest. 

Klaasipuhujatel on füüsiliselt pingutav töö, esineb sundasendeid, korduvliigutusi 

ning töö tempo on kiire. Töötaja kaitseks põletuste eest tuleb kasutada 

mittepõlevast materjalist valmistatud tööriietust ning kasutada õigeid töövõtteid. 

3. Uurimistöö viidi läbi kahes erinevas klaasikojas. 

4. Sisekliima mõõtmistulemustest selgus, et klaasikodade töökeskkonnas on pärast 

lõunat normist oluliselt kõrgem õhutemperatuur (28,3…28,8 ᵒC) ja madalam õhu 

suhteline niiskus (20,6…24,9 %). See on tingitud klaasipuhuja töös kasutatavatest 

seadmetest, kuna need töötavad kõrgetel temperatuuridel: klaasikuumutusahi, 

sulatusahi ja jahutusahi. 

5. Klaasikodades mõõdeti müra, mis jäi alla kehtestatud piirnormi, 85 dB (A). Müra 

peamised põhjustajad on kuumutusahi, sulatusahi ja ventilatsiooniseade. Müra peeti 

vahetevahel häirivaks teguriks. 

6. Valgustatuse mõõtmistulemustest selgus, et klaasikojas A on mõõdetud valgustatus 

koos lisavalgustitega piisav. Ankeetküsitluse põhjal selgus, et valgustatus on 

mõneti häiriv. Tehti ettepanek valgustatus kohandada vastavaks. Klaasikojas B on 

enamasti loomulik valgustatus ning saab kasutada ka üldvalgustust. 

Ankeetküsitlusest selgus, et klaasikoja B valgustatust peeti piisavaks. Töökohal 

mõõdetud valgustatus oli klaasitöötlemise soovituslikust piirnormist oluliselt 

madalam, kuid vastas klaasipuhumise soovituslikule normile. 

7. Klaasikojas A naissoost klaasipuhuja kahel erineval tööpäeval mõõdetud keskmise 

pulsisageduse järgi oli tööraskusaste kerge. Klaasikojas B meessoost klaasipuhuja 
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kahel erineval tööpäeval mõõdetud keskmise pulsisageduse järgi oli tööraskusaste 

keskmiselt raske. 

8. Naissoost klaasipuhuja summaarne energeetiline koormatus kahel erineval 

tööpäeval jäi vahemikku 158…305 W ning meessoost klaasipuhujal oli see 

275…625 W. 

9. Töövõime olenes mõlemal klaasipuhujal valmistatavatest esemetest. Kergemate 

esemete valmistamisel töövõime säilis ning raskemate esemete valmistamisel 

töövõime langes tööpäeva lõpuks. 

10. Pulsi-video meetod võimaldab hinnata pulsisageduse muutust tööprotsessi käigus 

ning seda on võimalik kasutada õppevahendina töö raskusastme ja energeetilise 

koormatuse määramiseks. 

11. Pulsi-videole lisati ka tööasendite hinnangud lähtuvalt RULA ja REBA meetodist 

ning kokkuvõttes saadi RULA lõpphindeks 4, ehk klaasipuhuja tööasendid vajavad 

täiendavat uurimist, REBA lõpphindeks saadi 5 ehk keskmine risk, vajab täiendavat 

uurimist ja peatset muutmist. 

12. Ankeetküsimustikust selgus, et füüsikalistest ohuteguritest häirib klaasipuhujaid 

suvisel ajal mõnikord töökeskkonnas olev kuumus ja õhu kuivus. Keemilistest 

ohuteguritest puutuvad klaasipuhujad igapäevaselt kokku erinevate 

klaasivärvidega: klaasipurude ja –pulbritega. Füsioloogilistest ohuteguritest peeti 

klaasipuhumist füüsiliselt raskeks, esineb sundasendeid ja korduvliigutusi. 

Psühholoogilistest ohuteguritest ilmnes, et võib esineda keskendumishäireid ning 

töö on pingelisem turismihooajal. 

13. Foto- ja vaatlusmeetodit kasutades oli võimalik näidata reaalne klaasipuhuja 

töökeskkond ning milliseid seadmeid kasutatakse. Klaasikodades seadmete 

paigutus on tööprotsessist lähtuv. 

14. Riskianalüüsist selgus, et töökeskkonnas esines plahvatus ja põletusoht, 

riskitasemega III. Tuleb rakendada ettevaatusabinõud 3–5 kuu jooksul ning tuleks 

ohutekkimise tõenäosus täpsemalt kindlaks teha. Enamus ohutegureid hinnati 

peamiselt riskitasemega II. Riskianalüüsist lähtuvalt esinevad klaasikodades 

järgmised ohutegurid: soovituslikust kõrgem temperatuur, soovituslikust madalam 

õhu suhteline niiskus, mõnikord häiriv müra, klaasikojas A mõnikord häiriv 

valgustatus, torkevigastused, põletushaavad, klaasitöötlemisel kasutatavad 

kemikaalid, turismihooajal suurenev risk nakatuda haigustesse, füüsilise töö raskus, 
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sundasendid, samade liigutuste kordused, üksi töötamine ja keskendumishäired. 

Vastavalt ohutegurile ja riskitasemele tehti soovitused nende vähendamiseks. 

 

Uurimistöö põhjal annab autor soovitused töökeskkonna parendamiseks: 

1. Kuumusest tingitud väsimuse korral koheselt minna jahedamasse ruumi ning 

tarbida piisavalt vedelikku tööpäeva vältel. Nahakuivuse korral kasutada 

niisutavaid kreeme, näiteks Aloe Vera geeli. 

2. Klaasikojas A on soovitav olemasolevad üldvalgustid vahetada effektiivsemate 

vastu, näiteks LED valgustite ning üldvalgusteid võiks olla kahe asemel neli. 

3. Erinevate ohtude vähendamiseks nagu põletushaavade, torkevigastuste, 

kemikaalide kasutamise, müra jaoks on oluline kasutada kaitsevahendeid nagu 

näiteks kuumust tõrjuvast materjalist valmistatud riideid, kindaid, kanda 

kaitsejalanõusid, kaitseprille, isikukaitsevahendeid kemikaalidega töötades (nt 

respiraator), häiriva müra vähendamiseks kanda spetsiaalseid kõrvatroppe, mis 

võimaldavad kuulda kõnet kuid summutavad müra. 

4. Plahvatusohu vähendamiseks hoida gaasipaak eemal soojusallikatest ja kuumadest 

pindadest. Gaasipaaki tuleks hoida hästi ventileeritavas kohas. 

5. Füsioloogiliste ja psühholoogiliste ohutegurite vähendamiseks pidada meeles 

puhkepauside tähtsust ning soovitav on teha lihaste lõdvestusharjutusi. 

6. Regulaarsed kehalised harjutused võiksid kuuluda klaasipuhujate tervise 

edendamise programmi. 

7. Ergonoomiliste tööasendite ja töövahendite kasutamise tutvustus võiks olla osa 

haridusprogrammides. 

  



63 
 

 

 

KIRJANDUS 

 

1. Sotsiaalministeerium. Töökeskkond. [WWW] http://www.sm.ee/et/tookeskkond 

(27.02.2015) 

2. Tööelu. Töökeskkond. Sisekliima. [WWW] http://www.tooelu.ee/et/ 

Tookeskkond/tookeskkonna_korraldus/sisekliima (28.02.2015) 

3. Hugh, T. (1995). Five thousand years of glass. London: British museum press. 252 lk. 

4. Roosma, M. (1966) Hüti klaasikoda. Tallinn: kirjastus Kunst. 115 lk. 

5. Kutsekoda. Klaasipuhuja kutsestandard. [WWW] http://www.kutsekoda.ee/et/ 

kutseregister/kutsestandardid/10455017/pdf/klaasipuhuja-tase-5.1.et.pdf (10.03.2015) 

6. Äripäev. Maailma suurim klaastootja näeb Eestis tulevikku. [WWW] 

http://www.aripaev.ee/uudised/2014/11/25/maailma-suurim-klaasitootja-naeb-eestis-

tulevikku (28.02.2015) 

7. E. T. Schmid. (1998). Beginning glassblowing. - Bellingham Washington: Glass 

Mountain Press. 120 lk. 

8. Saare, M. Käsikirjalised materjalid. Klaasipuhuja tööseadmete ja töövahendite 

ülevaade. 4 lk. 

9. O´Connor, E. (2006). Glassblowing tools: extending the body towards practical 

knowledge and informing a social world. Sociology Department, Constellation Journal, 

New School for Social Research. Vol. 29, pp 177 – 193. 

10. Töötervishoiu ja tööohutuse seadus. (2015). Riigi Teataja. [WWW] 

https://www.riigiteataja.ee/akt/126022015017 (03.03.2014) 

11. Robertson, J. (2007). Scientific glassblowing safety. Journal of Chemical Health and 

Safety. pp 25 – 30. 

12. Liiske, M. (2002). Sisekliima. Tartu: EMÜ. 188 lk. 

13. Pourmahabadian, M. Adelkhah, M. Azam, K. (2008). Heat exposure assessment in the 

working environment of a glass manufacturing unit. Department of Occupational 

Health, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran. Vol. 5, pp 141 – 147. 

14. Saks, O. Vilbaste, M. Kinnas, S. Kepler, K. (2010). Töökeskkonna füüsikaliste 

ohutegurite parameetrite mõõtmine. Juhend Tartu Ülikooli Keemia Instituudi katsekoja 

Sotsiaalministeeriumi tellimusel. [WWW] https://www.sm.ee/sites/default/ 



64 
 

files/contenteditors/eesmargid_ja_tegevused/Too/Tookeskkond/tookeskkonna_fuusikal

iste_ohutegurite_parameetrite_mootmine.pdf (10.03.2015) 

15. Tosso, H. Merisalu, E. (2012). Riskijuhtimise alused, terviseriskid. Tallinn: TTÜ 

kirjastus. 214 lk. 

16. Eesti Standard EVS-EN 12464-1:2011 Valgus ja valgustus. Töökohavalgustus. Eesti 

Standardikeskus. 

17. Töökeskkonna ohutuse ja töötervishoiu käsiraamat. (2004). Tallinn: Ten- Team OÜ. 

232 lk. 

18. Tööinspektsioon. Töökeskkonna ohutegurid. Luu- ja lihaskonna vaevused. [WWW] 

http://vana.ti.ee/index.php?page=982& (11.03.2015) 

19. Bazroy, J. Roy, G. Sahai, A. Soudarssanane, M, B. (2003). Magnitude and risk factors 

of injuries in a glass bottle manufacturing plant. Department of Preventive and Social 

Medicine. Journal of Occupational Health. Vol. 45, pp 53 – 59. 

20. Olanrewaju, M. Oriowo, B. Chou, R. Cullen, A, P. Robinson, B, E. (1997). 

Occupational exposure to optical radiation and the ocular health status of glassblowers. 

Elsevier Science Ltd. Ophtal, Physiol. Opt. Vol. 17. No. 6. pp 483 – 491. 

21. Doughty, M, J. Oriowo, O, M. Cullen, A, P. (2002). Morphometry of the corneal 

endothelium in glassblowers compared to non-glassblowers. Journal of Photochemistry 

and Photobiology B: Biology. Vol. 67, pp 130 – 138. 

22. Schiödt, M. Larsen, V. Bessermann, M. (1980). Oral findings in glassblowers. 

Community Dent. Oral Epidemiol. Vol. 8, pp 195 – 200. 

23. McKinnon, S, H. Utley, R, L. (2005). Heat stress. Understanding factors and measures 

helps SH&E professionals take a proactive management approach. pp 41 – 47. 

24. Zuskin, E. Butkovic, D. Mustajbegovic, J. (1992). Respiratory function in glass 

blowers. Published in PubMed. Occupational Health and Safety. Vol 119, pp 227 – 30. 

25. Haidak, M. (2013). Tartu Tervishoiu Kõrgkooli õppejõudude ja üliõpilaste 

töökeskkond ja töövõime. Magistritöö. Eesti Maaülikool, tehnikainstituut, farmitehnika 

ja ergonoomika osakond. Tartu: EMÜ. 123 lk. 

26. Reppo, B. Lindsaar, I. (2001). Lüpsja töö raskusaste ja energeetiline koormatus 

masinlüpsil. Eesti Maaülikool. Tartu: EMÜ. 67 – 70 lk. 

27. Füüsiline töökoormus, määramismeetodid, töökoormuse optimeerimine. Töötervishoiu 

spetsialistide täiendkoolituse materjal. [WWW] http://www.tooelu.ee/UserFiles/ 

Sotsiaalministeeriumi%20t%C3%A4iendkoolitused/Gapeyeva_TTS_koolitus_4Sept20

14c.pdf (08.04.2015) 



65 
 

28. An energy expenditure estimation method based on heart rate measurement. (2007). 

Firstbeat Technologies. Ltd. [WWW] http://www.firstbeat.com/userData/ 

firstbeat/Energy_Expenditure_Estimation.pdf (15.03.2015) 

29. Anjos L, A. Ferreira J, A. Damiao J, J. (2007). Heart rate and energy expenditure 

during garbage collection in Rio de Janeiro, Brazil. Cad Saude Publica. Vol 23(11), pp. 

2749 – 2755. 

30. Reppo, B. (2012). Tööstus- ja põllumajandusergonoomika. Õppematerjal. Tartu: Eesti 

Maaülikool, tehnikainstituut, farmitehnika ja ergonoomika osakond. 

31. Kont, K. Reppo, B. (2013). AS Olerex räni teenindusjaama klienditeenindajate töö 

raskusaste ja energeetiline koormatus. Tartu: Eesti Maaülikool, tehnikainstituut, 

farmitehnika ja ergonoomika osakond. VII magistrantide teaduskonverentsi inimene ja 

tehnoloogiad ettekannete täistekstid. 136 lk. 

32. Reppo, B. Saarna, U. (1996). Lüpsjate energeetiline koormatus torusselüpsi erineval 

tehnoloogial. Tartu: Eesti põllumajandusülikooli teadustööde kogumik. 89 – 93 lk 

33. Ereline, J. (2010) Biomehaaniline ergonoomika. Õppematerjal. Tartu Ülikool, 

kehakultuuriteaduskond, spordibioloogia ja füsioteraapia instituut. Tartu: TÜ. 

34. Reppo, B. (2012). Töötehnoloogia. Õppematerjal. Eesti Maaülikool, tehnikainstituut, 

farmitehnika ja ergonoomika osakond. Tartu: EMÜ. 

35. Klaasikoja info. [WWW] http://www.olustveremois.ee/23-moisa-kojad-

klaasikoda.html (28.04.2015) 

36. Klaasikoja info. [WWW] http://www.klaasipuhumine.ee/Klaasipuhumine (28.04.2015) 

37. Sisekliima. Eesti standard EVS 839:2003. Eesti standardikeskus. 

38. Tuure, V, M. (1991). Maatilan töiden fyysisen kuormittavuuden määrittäminen. 

Helsinki: Työtehaseura ry. 130 lk. 

39. Tuure, V, M. (1995). Työympäristö kylmissä pihotaissa. Helsinki: Helsingin Yliopista. 

143 lk. 

40. Yu, Z. Völgyi, E. Wang, R. Ember, A. Wiklund, P. Alen, M. Tylavsky, F, A. Cheng, S. 

(2012). Comparison of heart rate monitoring with indirect calorimetry for energy 

expanditure evaluation. Journal of Sport and Health Science. Vol 1, pp 178 – 183. 

41. Ernest, O, E. Oludele, A. Boluwatife, A, O. Nissi, M, C. Iniobong, J, E. (2014). Design 

and construction of a microcontroller-based heartbeat monitoring device with display. 

International Journal of Engineering & Technology. Vol 3 (2), pp 279 – 289. 

42. Suunto t6 manuaal. [WWW] http://ns.suunto.com/Manuals/t6d/Userguides/ 

Suunto_t6d_UG_EN.pdf 



66 
 

43. Vererõhumõõturi CBP1 manuaal. [WWW] http://www.velleman.eu/downloads/ 

22/cbp1gbfrnlesdpt.pdf (06.04.2015) 

44. Lafayette hand dynamometer. Tehnilised andmed. [WWW] 

http://www.lafayetteevaluation.com/product_detail.asp?ItemID=828 (06.04.2015) 

45. Reaktsiooni test. Reaction time trainer. [WWW] http://www.fetchfido.co.uk/ 

games/reaction/reaction_test.htm (15.10.2014) 

46. Kuzmin, J. (2014). Töötaja energeetilise koormatuse määramise pulsavi meetod. 

(magistritöö). Eesti Maaülikool tehnikainstituut. Tartu. 

47. McAtamney, L. Corlett, N, E. (1993). RULA: a survey method for the investigation of 

work-related upper limb disorders. Working postures and movements: tools for 

evaluation and engineering. Edited by Delleman, J, N. Haslegrave, M, C. Chaffin, B, 

D. (2004). CRC Press LLC. 471 lk. 

48. McAtamney, L. Hignett, S. (2000) Rapid Entire Body Assessment (REBA). Applied 

Ergonomics. Elsevier Science Ltd. Vol 31, pp 201 – 205. 

49. Ansari, A, N. Sheikh, J, M. (2014). Evaluation of work posture by RULA and REBA: 

A case study. Journal of Mechanical and Civil Engineering. Vol 11, pp 18 – 23. 

50. Riskianalüüsi käsiraamat. (2012). Tallinn: TEN-TEAM OÜ. 223 lk. 

51. Töökeskkonna riskianalüüs. Õppevahend. (2008). Tartu Ülikool, Tervishoiu instituut. 

52. Tööinspektsioon. Töökeskkonna sisekontrolli korraldamine ja riskianalüüsi 

läbiviimine. [WWW] http://vana.ti.ee/public/files/Riski_hindamine.pdf (10.04.2015) 

53. Jõeorg, K. Riskianalüüs – Põhjalik riskianalüüs on ohutu töö nurgakivi. Riskianalüüs 

OÜ. [WWW] http://www.fastleader.com/admin/RISKIANALYYS.pdf (10.04.2015) 

54. Reppo, B. (2012). Töökindluse alused. Eesti Maaülikool, farmitehnika ja ergonoomika 

osakond. Tartu: EMÜ. 

55. Statistiliselt olulise erinevuse näitaja. T-test calculator. [WWW] 

http://www.graphpad.com/quickcalcs/ttest1/ (20.04.2015) 

  



67 
 

 

 

SUMMARY 

 

The aim of this study was to asses the glassblowers work environmental hazards, measure 

workload, energy expenditure, work ability, to compile a training video based on pulse-

video method, to assess working positions and draw up a risk assessment. Based on the 

study results the author make conclusions: 

1. In Estonia there are nine active glass workshops which work in different speciality: 

study, art, special orders for customers and work only on tourists seasons. 

2. Based on the literature the main problems in glass blowing workshops are 

inadequate ventilation and high temperature which is the result of glass melting 

furnance used. Glassblowers work is physically hard work, consists of constraint 

body positions, repetitive movements and the work is fast-paced. 

3. The indoor climate measurements showed that the temperature was high, which 

increased after noon (29 
o
C) compared to before noon (23 

o
C) and the change of 

temperature during the work shift was statisticaly significant (p< 0,001). Because 

of the glass melting furnace, glory hole and annealer in use the humidity in the 

working rooms was low (20,6…24,9 %). 

4. The noise was also measured. The results showed that it stayed below standard (85 

dB (A)). The main sources of noise are glass melting furnace, glory hole and from 

ventilation system. 

5. The illumination measurement showed that the illuminance was sufficent with the 

use of extra lightning in the glass shop A. The questionnaire survey showed that 

illumination is somewhat disturbing without using of extra lighting. It was 

proposed to adjust the lightning. Glass shop B is mainley illuminated by natural 

light and they also can use general lighting. 

6. The study group consisted of two (female and male) glassblowers from two 

workshops. 

7. Based on the average heart rate the female glassblowers’ work was physically light 

and the male glassblowers work was physically moderate. 

8. The energy expenditure of the female glassblower stayed between 158…305 W and 

the male glassblower 275…625 W. 
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9. The work performance depended on the glass object made. The work ability 

remained normal in making more simple glass objects while in making difficult 

glass objects the work ability dropped in the end of the day. 

10. The puls-video method allows to evaluate the heart rate during the working process 

and can be used as a learning tool to measure physical workload and energy 

expendiutre. 

11. Based on the puls-video method the working positions were assessed using RULA 

and REBA method. In RULA the final score was 4 which means futher 

investigation, change may be needed. In REBA the final score was 5 which means 

medium risk, where need for futher investigation and change soon. 

12. The questionnaire study revealed that the glassblowers marked from physical risk 

factors that sometimes the heat and air dryness affected them in summer season. 

From chemicals they mainly use different glasspowders to paint glass everyday. 

Glassblowers also stated that their work is physically hard, consists of constraint 

body positions and repetitive movements. From psychological risk factors there 

was mentioned need for constant concentration and stressful work during the tourist 

season. 

13. There was also used the observation method which showed how glassblowers work 

environment looked like and what equipment is used. The equipment layout was 

based on the work process. 

14. The risk assessment showed that there was fire and explosion risk because of use of 

propane (glory hole is gas-based). The risk score was III which means that during 3 

to 5 months the risk probability will be determined and measures have taken. The 

other risks were mainly categorized as level II. From risk assessment the main work 

environmental problems were: high temperature, low humidity, sometimes 

annoying noise, puncture injuries, burns, physically hard work, constraint body 

positions, repetitive movements and need for constant concentration. Based on the 

risk factors there were also given solutions how to reduce them. 

 

Based on the research results the author give recommendations how to improve the 

glassblowers work environment: 

1. When feeling heat fatique it is important immediately go to a cooler place and 

drink enough fluids during the workday. Against skin dryness use moisturizing 

creams like Aloe Vera cream. 



69 
 

2. In glass workshop A it is advisable to replace general lightning for more efficent 

lightning and instead of two there could be four light. 

3. Against different threats like burns, puncture injuries, chemicals used and noise it 

is important to use different individual protection equipment like heat reductive 

clothing, respirator, special glasses and ear plugs for noise reduction. 

4. To minimize fire and explosion risk it is important to keep the bottled gas away 

from heat sources and hot surfaces. It is also advisable to hold the bottled gas in a 

well ventilated place. 

5. To reduce physiological and psychological risk factors it is important to bear in 

mind the importance of ergonomic work positions and movements, optimal rest 

breaks and advised to make special relaxation exercises. 

6. Regular physical exercises could be included into health programs of glassblowers. 

7. Training courses on ergonomic postures and handling of equipment could be 

introduced in educational programme. 
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Lisa A. RULA ja REBA hindamismeetodid 

 

 

Joonis A.1. RULA meetodi hindamisleht 
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Lisa A järg 

 

 

Joonis A.2. REBA meetodi hindamisleht 
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Lisa B. Töökeskkonna ankeetküsimustik 

 

Lugupeetud vastaja! 

 

Palun Teil osaleda minu magistritöös, mis on seotud klaasipuhujate töökeskkonna ja 

töökoormatuse uurimisega. Palun vastata Teile alljärgnevalt esitatud küsimustele 

võimalikult objektiivselt või ligilähedaselt tunnetatud olukorrale. Uurimistulemused 

võimaldavad välja selgitada Teie töökeskkonna olukorda ja koostada soovitusi selle 

parendamiseks. Antud uuring on vabatahtlik ja anonüümne, kuna tulemused esitatakse 

üldistatud kujul ja isikuandmeid ei avaldata. Soovi korral võib küsimuste tekkimisel 

pöörduda uurija poole. 

 

Arles Nautras, EMÜ ergonoomika magistriõppe II kursuse üliõpilane;  

tel: 55543690; e-mail: arleseoma@gmail.com 

 

1. Üldküsimused 

 

1.1. Sugu □1 mees □2 naine 

 

1.2. Sünniaasta:………… 

 

1.3. Tööstaaž antud ametikohas:…… aastat/…… kuud (kui alla 1 aasta) 

 

1.4. Haridustase: □1 põhi □2 kesk □3 keskeri □4 kõrgem 

 

1.5. Täitmise kuupev:………… 

 

1.6. Põhitööaja kestus:………… tundi nädalas 

 

1.7. Kas teete mõnda lisatööd? □1 ei □2 jah 

Kui jah, siis millist? 

…………………………………………………………………… 

Keskmiselt……… tundi nädalas 

 

1.8. Kas Te suitsetate? □1 ei □2 jah  

 

Kui jah, siis mitu sigaretti päevas? ………  
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2. Füüsikalised ohutegurid 

 

2.1. Mikrokliima  

 

2.1.1. Kas Te olete rahul oma töökeskkonna õhu temperatuuriga? □1 ei □2 enamvähem □3 

jah 

 

Kui jah, siis jätkake vastamist küsimusega 2.1.2. 

Häiriv tegur 

Kas häirib? 
Kas mõnel aastaajal häirib 

rohkem, siis palun kirjutage, 

millisel aastaajal 

Pidevalt Mõnikord Vähe Ei 

häiri 

üldse 

1. Palav 

 
   □1               □2              □3          □4  

2. Jahe 

 
   □1               □2              □3          □4  

3. Temperatuuri suured 

kõikumised 
   □1               □2              □3          □4  

 

2.1.2. Kas Teie töökohas esineb häirivat tuuletõmbust? □1 pidevalt □2 mõnikord □3 ei 

 

2.1.3. Kas Te olete rahul õhu kvaliteediga oma tööruumis? □1 ei □2 mõnikord  □3 jah 

 

Kui jah, siis jätkake vastamist küsimusega 2.1.4. 

 

Häiriv tegur 

Kas häirib? 
Kas mõnel aastaajal häirib 

rohkem, siis palun kirjutage, 

millisel aastaajal 

Pidevalt Mõnikord Vähe Ei 

häiri 

üldse 

1. Umbne 

 
     □1          □2              □3         □4  

2. Niiske 

 
     □1          □2              □3         □4  

3. Kuiv õhk 

 
     □1          □2              □3         □4  

4. Halvad lõhnad 

 
     □1          □2              □3         □4  

5. Tolmune 

 
     □1          □2              □3         □4  

6. Muu 

……………………… 
     □1          □2              □3         □4  

 

2.1.4. Kuidas on Teie tööruum õhutatav? 

□1 ei ole õhutatav   □2 loomuliku ventilatsiooniga (akende kaudu) 

□3 kuntsliku ventilatsiooniga  □4 ukse kaudu 

□5 muu ……………………………… 
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2.2. Valgustus 

 

2.2.1. Kas Te olete rahul oma töökoha valgustusega? □1 ei □2 jah 

 

Kui jah, siis jätkake vastamist küsimusest 2.3.1. 

 

Kui ei, siis palun täpsustage, mis häirib. 

Häiriv tegur 

Kui sageli häirib 

Pidevalt Mõnikord Vähe Ei häiri 

üldse 

1. Ere valgustatus        □1                   □2                   □3              □4 

2. Hämar valgustatus        □1                   □2                   □3              □4 

3. Akende puudumine        □1                   □2                   □3              □4 

4. Varjud tööpiirkonnas        □1                   □2                   □3              □4 

5. Muu 

………………………………………………… 
       □1                   □2                   □3              □4 

 

2.3. Müra (3) 

 

2.3.1. Kas Teie töökeskkonnas esineb müra? □1 ei □2 jah 

 

Kui ei, siis jätkake vastamist küsimusest 2.3.1. 

 

Kui jah, siis: 

 

Kui sageli? □1 iga päev  □2 mõni kord nädalas 

                   □3 mõni kord kuus □4 harvem 

 

2.3.2. Nimetage müra allikad: 

………………………………………………………………………… 

 

2.3.3. Kuidas hindate müra tugevust? □1 tugev □2 keskmine □3 nõrk 

 

2.3.4. Kas antud müra häirib Teid? □1 iga päev  □2 mõni kord nädalas 

             □3 mõni kord kuus □4 ei häiri üldse 
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3. Keemilised ohutegurid 

 

3.1. Kas puutute kokku oma töökohas kokku keemiliste ohuteguritega? □1 ei □2 jah 

 

Kui ei, siis jätkake vastamist küsimusest 4.1. 

 

3.2. Milliste kemikaalidega puutute kokku oma töös? 

Nimetus 
Milliste tegevuste puhul kasutate 

seda kemikaali? 

Peaaegu 

terve 

päev 

Mõned 

korrad 

päevas 

Mõned 

korrad 

nädalas 

Harvem 

 

1. …………… 
 □1               □2              □3           □4 

 

2. …………… 
 □1               □2              □3           □4 

 

3. …………… 
 □1               □2              □3           □4 

 

4. …………… 
 □1               □2              □3           □4 

 

5. …………… 
 □1               □2              □3           □4 

 

4. Bioloogilised ohutegurid 

 

4.1. Kas Te olete viimase kuue kuu vältel põdenud külmetushaigusi? □1 ei □2 jah 

 

4.2. Kas Te olete haigena tööl käinud? □1 ei □2 jah 

 

4.3. Kui kaua Te olete töölt puudunud haiguse tõttu? □1 paar päeva □2 paar nädalat □3 

paar kuud 

 

4.4. Kas Teil on esinenud juhuslikke traumasid saastunud töövahendi(tega)? 

□1 ei 

□2 jah, millisel viisil: □1 torked □2 lõiked □3 muu:………………………… 

 

5. Füsioloogilised ohutegurid 

 

5.1. Kas Teie töö on füüsiliselt raske? □1 sageli □2 harva □3 ei 

 

5.2. Kas Teie töös on vaja raskusi teisaldada? □1 ei □2 jah 

 

5.3. Kas Teie töö juures esineb sundasendeid? □1 sageli □2 mõnikord □3 ei esine 

 

5.4. Kas Teie töö juures esineb korduvliigutusi? □1 sageli □2 mõnikord □3 ei esine 

 

5.5. Millised kehaosad on Teil kõige enam koormatud (esineb valusid nendes 

piirkondades)? 

□1 selg □2 puusad □3 jalad □4 kaela-õlapiirkond □5 käed □6 muu:……………………… 

 



77 
 

5.6. Kas kasutatavad töövahendid on mugavad ja hõlpsasti käsitletavad? □1 ei □2 jah 

 

6. Psühholoogilised ohutegurid 

 

6.1. Kas Teie töö on vaheldusrikas? □1 sageli □2 mõnikord □3 ei 

 

6.2. Kas Teil on töös võimalus pidada puhkepause (sh lõuna)? □1 sageli □2 mõnikord □3 ei 

 

Kui jah, siis mitu korda tööpäeva jooksul? …… ja kui kaua summaarselt: ……… (minutit) 

 

6.3. Kas töötate ajapuuduses? □1 sageli □2 mõnikord □3 ei 

 

6.4. Kas töötate üksi? □1 sageli □2 mõnikord □3 mitte kunagi 

 

6.5. Kas olete oma tööaegadega rahul? □1 sageli □2 mõnikord □3 ei 

 

7. Täiendavad küsimused 

 

7.1. Kas Te kasutate isikukaitsevahendeid oma töös? □1 ei □2 jah 

 

Kui ei, siis jätkake vastamist küsimusest 7.3. 

 

7.2. Kui tihti kasutate järgmisi kaitsevahendeid? 

Kaitsevahend 
Peaaegu 

igapäev 

Mõned korrad 

nädalas 

Mõned korrad 

kuus 

Üldse ei 

kasuta 

1. Hingamiskaitsevahendid           □1                           □2                              □3                         □4 

2. Silmakaitsevahendid           □1                           □2                              □3                         □4 

2. Kätekaitsevahendid           □1                           □2                              □3                         □4 

3. Kaitseriided           □1                           □2                              □3                         □4 

4. Kaitsejalanõud           □1                           □2                              □3                         □4 

 

7.3. Kas olete saanud tööprotsessi jooksul põletada? □1 ei □2 jah 

 

7.4. Kui sageli on võimalus saada põletust oma töös?  

□1 sageli □2 mõnikord □3 mitte kunagi 
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8. Teie tervis 

Probleem 

Ei ole 

esinenud 

(1) 

On 

esinenud, 

kuid ei 

häiri (2) 

Ebameeldiv, 

kuid ei 

mõjuta 

töövõimet 

(3) 

Ebameeldiv, 

mõjutab 

töövõimet 

(4) 

Põhjustas 

töövõimetust 

(võtsin vaba 

päeva, jäin 

haiguslehele) 

(5) 

1.Surin/ tuimus sõrmedes □ □ □ □ □ 

2. Valu randmetes □ □ □ □ □ 

3. Kaela-õlapinge □ □ □ □ □ 

4. Seljavalu □ □ □ □ □ 

5. Valu põlvedes □ □ □ □ □ 

6. Isutus või liigsöömine □ □ □ □ □ 

7. Peavalu □ □ □ □ □ 

8. Pearinglus, peapööritus □ □ □ □ □ 

9. Allergia/ ekseem □ □ □ □ □ 

10. Maovalud □ □ □ □ □ 

11. Hingamishäired □ □ □ □ □ 

12. Emotsionaalne pinge, 

kurnatus 
□ □ □ □ □ 

13. Valud rinnus □ □ □ □ □ 

14. Väsimus □ □ □ □ □ 

15. Keskendumishäired □ □ □ □ □ 

16. Unehäired □ □ □ □ □ 

17. Närvilisus/ rahutus □ □ □ □ □ 

18. Mäluprobleemid □ □ □ □ □ 
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Lisa C. Klaasipuhumiskoja ohutusjuhend 

 

KLAASI KUUMTÖÖTLUSKOJA OHUTUSJUHEND 

 

 

1. Üldnõuded 

 

1.1. Tööülesannet tohib asuda täitma alles siis, kui selleks on teada ohutud töövõtted. 

 Ohutusnõuete rikkumine võib põhjustada õnnetuse. 

1.2. Ära kasuta tööriistu ega seadmeid, mille käsitsemist ei ole sulle õpetatud. 

1.3. Klaasitööriistad – puhumispiibud, naablivardad, švakid, pintsetid, käärid, vormid, 

 rullimislauad, käsipõletid võivad olla põletavalt kuumad, isegi kui see nii ei tundu. 

1.4. Veendu, et tead, kus asuvad esmaabivahendid, ning et esmaabikapis oleks piisavalt 

 vajalikke vahendeid. 

1.5. Kui põletad või vigastad ennast, katkesta koheselt töö ja tegele vigastusega. 

1.6. Klaasipuhumise stuudios töötades kasuta alati kaitseprille, et vältida UV ja infrared 

 kiirgust ning klaasitükkide sattumist silma. 

1.7. Klaasiahju täitmisel, klaasi toormaterjali ning klaasipurude ja- jahudega tegelemisel 

kanna kaitseprille, kindaid ja respiraatorit. 

1.8. Riietuses eelista puuvilla ja linast. Sünteetilised materjalid võivad olla sulavad või 

 süttivad. 

1.9. Väldi rippuvaid ja lohvakaid riideid: salle, ehteid, lipse jms. Tööajaks kinnita pikad 

juuksed. 

1.10. Kanna madalaid, mugavaid ja kinniseid jalanõusid, et vältida nihestusi ning 

klaasitükkide sattumist nahale. Ära kunagi käi klaasipuhumise stuudios paljajalu 

või istu põrandale, seal võib olla teravaid ja kuumi klaasitükke. 

1.11. Ole ettevaatlik klaasijääkidega, need võivad olla kuumad, teravad ning sisemiste 

 pingetega ja plahvatusohtlikud. 

1.12. Ära tõsta üksinda liiga raskeid esemeid. 

1.13. Tarbi kuumas töötades pidevalt vett, et vältida vedelikukaotust. Töötamise vahel 

pea puhkepause. Kui tunned peapööritust, mine jahedamasse kohta ja puhka. 

1.14. Veendu, et tead, kus asub tulekustuti ja et oskaksid seda vajadusel kasutada. 

1.15. Raske tööõnnetuse puhul helista koheselt hädaabinumbril 112. 

1.16. Kuula tähelepanelikult juhendajat. 

1.17. Töö lõppedes korrasta alati töökoht. 
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