
 

 

EESTI MAAÜLIKOOL 

Tehnikainstituut 

 

 

 

 

 

 

Käti Kikas 

 

ALGKLASSIDE ÕPILASTE JA ÕPETAJATE ÕPIKESKKOND NING 

TÖÖKOORMUS 

LEARNING ENVIRONMENT AND WORKLOAD OF PRIMARY 

SCHOOL STUDENTS AND TEACHERS 

 

Bakalaureusetöö 

Tehnika ja tehnoloogia õppekava 

 

 

 

Juhendaja: doktorant Riin Raimla, MSc.Eng 

 

 

Tartu 2016 



2 

 
 

Eesti Maaülikool 

Kreutzwaldi 1, Tartu 51014 
Bakalaureusetöö lühikokkuvõte 

Autor: Käti Kikas Õppekava: tehnika ja tehnoloogia 

Pealkiri: Algklasside õpilaste ja õpetajate õpikeskkond ning töökoormus 

Lehekülgi: 65 Jooniseid: 15 Tabeleid: 18 Lisasid: 4 

Osakond: farmitehnika ja ergonoomika osakond 

Uurimisvaldkond: 4. Loodusteadused  ja tehnika; 4.14. Tootmistehnika ja 

tootmisjuhtimine; T500 Tööohutustehnoloogia 

Juhendaja: doktorant Riin Raimla, MSc.Eng 

Kaitsmiskoht ja -aasta: Fr. R. Kreutzwaldi 56, A107. 2016 

Uurimustöö eesmärk on uurida algklasside klassiruumide õppetingimusi ja õpetajate 

töökoormust ning õpilaste õppekoormust, mõõta sisekliima parameetreid ja kontrollida 

nende vastavust normväärtustele ja anda soovitusi paremate õppetingimuste loomiseks. 

Ankeetküsimustikule vastasid 1.-3. klassi õpilased ja õpetajad. Õpilaste küsitluses osales 

128 õpilast vanuses 6-10 aastat. Õpetajate küsitluses osales 9 naisõpetajat vanuses 27-55 

aastat. Õpetajate keskmine vanus oli 45 aastat. 

Sisekliima parameetrite väljaselgitamiseks mõõdeti koolis õhutemperatuuri, õhu suhtelist 

niiskust, õhuliikumiskiirust, tolmu osakeste sisaldust õhus, O2, CO2, valgustatust ja müra 

neljas punktis 0,8 m kõrguselt. 

Terviseamet tegi 2009-2010 aastal sihtuuringu „Kooli päevakava ja õppekorraldus. Ranitsa 

(koolikoti) raskus”. Uuringus selgus, et ainult 28% õpilaste ranitsate kaal oli alla 3 kg ning 

29% õpilastel kaalusid üle nelja kilogrammi. Selgus, et 51% 1. klassidele antakse koduseid 

ülesandeid. Minu uuringus tuli välja, et üle 3 kg kaalus 71,9% 1.-3.klassi õpilaste 

koolikottidest. 1. klassidele koduseid ülesandeid antakse 100%.  

Kaisa Jaakson tegin magistritöö pealkirjaga „Üldhariduskoolide õpetajate töökoormus ning 

tervisekäitumine”. Veidi üle poole õpetajatest peavad oma ametit pingeliseks, neljandik 

peab väga pingeliseks, 7% normaalse pingega tööks. Õpetajaid häirivad füüsilised tegurid 
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on müra, tolm, mustus ja valgustus. Organisatoorsetest teguritest koolis kurdavad õpetajad 

aja- ning töövahendite puuduse üle. Kõige häirivamaks psühho-sotsiaalseks teguriks on 

töötamine vabal ajal. 

Minu uuringust selgus, et tööle hinnangut andes töötavad 33,3% õpetajatest normaalse 

pingega, 55,6% õpetajatest arvavad töö pingelisek ja 11,1% väga pingeliseks. Kõige 

rohkem häiriv füüsiline tegur on müra. Töökeskkonnas segav organisatoorne tegur on 

ajapuudus. Töökeskkonnas häiriv psüüho- sotsiaalne tegur on töötamine vabal ajal.  

Sisekliima parameetritest selgus, et õhutemperatuur ja õhu liikumiskiirus vastasid kõikides 

klassides piirnormidele. 

Märksõnad: õppekoormus, õpetajad, algklassi õpilased, kooli sisekliima 
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The aim is to explore and analyze elementary school learning conditions and teachers 

workload and students learning load. 

128 students from 1.-3. class and 9 teachers responded to the questionnaire. 

Indoor climate parameters such as temperature, relative air humidity, air velocity, dust, O2, 

CO2, noise and lighting were measured in the elementary school. Measurement took place 

in four points in every class and in 0,8 m height.  

The Health Board did destination survey „School agenda and organization of studies. 

Satchel (school bag) gravity“ in 2009-2010. The study revealed that only 28% of students 

satchels weight was less than 3 kg. It turned out that 51% of 1.classes were given 

homework assignments. In my study it came out that 71.9% of students school bag weight 

more than 3kg and all of them were given homework.  

Kaisa Jaakson wrote “The workload of teachers in general education and health behavior”. 

Slightly over half of teachers consider their profession tense, one-fourth very tense and 7% 

normal tense. Most disturbing physical factors are noise, dust, dirt and lighting. 

Organizational factors in school that teachers complain about the most are the lack of time 

and tools. The most disturbing factor in the psycho-social development is working at 
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leisure time.  

In this study came out that 33,3% of the teachers think that their job is normal tense, 55,6% 

tense and 11,1% very tense. Most disturbing physical factors are noise and lightning. 

Organizational factors in school that teachers complain about the most are the lack of time, 

tools and outdated tools. The most disturbing factor in the psycho-social development is 

working at leisure time and students´ physical and mental violence.  

Indoor climate parameters showsthat the temperature and air velocity were normal. 

Keywords: students, teachers, teaching load, indoor climate 
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SISSEJUHATUS 
 

Õpetajate ja õpilaste pingutused muudab viljakamaks õpikeskkond. Õpikeskkonna alla 

kuuluvad koolikeskkond, koolikliima, kodused tingimused, huvitegevus ja õpilaste vaba 

aeg. Õpikeskkond jaotub füüsiliseks, vaimseks ja emotsionaalseks [1]. 

Põhikool on üldhariduskool, milles on võimalik põhihariduse omandamine. Põhikooli 

kooliastmed on [2]: 

1) I kooliaste – 1.- 3. klass; 

2) II kooliaste – 4.- 6. klass; 

3) III kooliaste – 7.- 9. klass. 

Esimeses kooliastmes võib olla õppetöö korraldamise alus üldõpetuslikus tööviisis. 

Olulisim ülesanne õpetajal on toetada iga õpilase õpimotivatsiooni ja eneseusku [3].  

Uurimustöö eesmärk on uurida algklasside klassiruumide õppetingimusi ja õpetajate 

töökoomust ning õpilaste õppekoormust, mõõta sisekliima parameetreid, kontrollida nende 

vastavust normväärtustele ja anda soovitusi paremate õppetingimuste loomiseks. 

Püstitatud eesmärgi saavutamiseks on läbi viidud järgmised ülesanded:  

1. Probleemi olemuse käsitlus ja teemakohaste kirjandusallikate analüüs. 

2. Algklasside klassiruumides esinevad ohutegurite välja selgitamine. 

3. Mõõtmiste teostamine klassiruumides ja nende võrdlemine piirnormidega ning 

klassiruumise siseselt. 

4. Ankeetküsitluse läbiviimine, uurimaks õpilaste õppekoormust ja õpetajate 

töökoormust. 

Töö uudsuseks on see, et on uuritud esimese kooliastme õpilaste õppekeskkonda, et 

võrrelda lisaks normväärtustele ka klasside siseselt tulemuste erinevuse olulisust. 

Töö aktuaalsuseks on see, et õpperuumitingimused ei vasta tihti normidele. Klassides võib 

olla liiga madal õhutemperatuur, väike õhuliikumiskiirusja suur müratase. Aktuaalsuseks 
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saab veel lugeda, et koolilapsed kannavad raskeid koolikotte, õppida antakse liiga palju 

ning kontrolltööd on ühel ja samal päeval. Päevakorras on õpetajate tervise probleemid.  

Varem on uuritud müra koolis ja selle mõju õpilastele. Selgus, et üle poole küsitlusele 

vastajatest häiris müra ja täheldati tervise probleeme. Terviseamet on uurinud koolikottide 

raskust ja on selgunud, et koolikotid ei vasta õigele kaalule. On koostatud sisekliima 

uuring, millest avaldub, et klassiruumi sisekliima on ebasoodne ning süsihappegaasi 

sisaldus ruumis ei vasta piirnormidele. On tehtud ka magistritöö, milles on uuritud 

õpetajate töökoormust. Järeldub, et õpetajatel on suur töökoormus.  

Tänan tööd juhendanud Riin Raimlat, kes on töö valmimisele kaasa aidanud.  
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1. PROBLEEMI OLEMUS 
 

1.1.  Algklasside õpikeskkond 

 

Terviseamet viis läbi aastatel 2009-2010 sihtuuringu „Kooli päevakava ja õppekorraldus. 

Ranitsa (koolikoti) raskus”. Uurimustöö eesmärk on uurida ja kirjeldada õppekorraldust ja 

päevakava koolides. Õpilaste vanemate valik toimus käepärasuse alusel, see tähendab, et 

uuringusse kaasati 1.-4. klassi õpilaste vanemad. Küsitleti igast koolist 20% 

lastevanematest. Küsimustikud sisaldasid kinniseid küsimusi, mille puhul oli uuritavatel 

võimalik valida pakutud variantide hulgast enda jaoks sobivaim. Kokku jagati 1350 

lastevanemate küsimustikku ning tagasi saadi 1062 täidetud küsimustikku, ehk 77%. 

Tulemustest järeldus, et kontrolltöid esineb esmaspäeval ja reedel ning esimese ja viimase 

tunni ajal. 35% vastanutest arvasid, et kooli tee on pikem kuni 3 km. 51% 1. klassidest 

antakse koduseid ülesandeid ning koolikoti raskus ei vasta nõuetele. Uuringu käigus 

selgus, et 378 õpilase ranitsad olid kaaluga üle 4 kg, 70 õpilase ranitsad kaaluga üle 5 kg 

[4]. 

Esimesest kuni kolmanda klassini on õpilastel koolikoti lubatud raskus koos sisuga kuni 

3,0 kg. Jalgsi käimisel ei või õpilase koolitee olla pikem kui 3 km. Õppekorralduse poolelt 

koduseid õpiülesandeid ei anta 1. klassis, õppeveerandi esimeseks ja pühadejärgseks 

päevaks. Õppepäevas võib olla üks kontrolltöö, millest teatatakse vähemalt 5 õppepäeva 

enne kontrolltöö toimumist. Kuni kolm kontrolltööd võib olla õppenädalas. Neid ei 

planeerita õppenädala esimesele ja viimasele päevale ega õppepäeva esimesele ja viimasele 

tunnile. Väljaarvatud siis, kui õppeaine on esmaspäeval ja reedel või ainult ühel neist 

päevadest või esimese või viimase tunnina [5].  

Terviseameti uuring andis soovitusteks, et koduste ülesannete tegemisel on vajalik 

nooremate klasside õpilastel võimaldada iga 30 minuti järel puhkust 10 minutit, pärast 

tunde koolist koju tulnud õpilastel peaks olema võimalus lõunatada ja seejärel puhata 

umbes 1 ja pool tundi vabas õhus. Lapsevanemad peavad jälgima, et laste kehaasend 

koduste ülesannete tegemisel oleks õige ning kindlustama hea valgustuse, vaikuse ja teised 
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õppimiseks olulised tingimused. Koolivahendite ostmisel tuleb arvestada nende raskust. 

Kasutada tuleks võimalikult kergeid koolitarbeid, näiteks kergeid vihikuid (12-24 lehte) ja 

lapsele tuleks osta eakohaselt ning kaalult sobiv koolikott [4]. 

Antonine Järviste tegi 1999. aastal koolides uuringu „Põhikoolide, keskkoolide ja 

gümnaasiumide õppekorralduse uuring“. Põhieesmärgiks oli saada õppekorralduse 

tervisekaitselisi aspekte kajastavaid andmeid ja neid analüüsida ning õpilaste tervist 

kahjustavate asjaolude ja olukordades ilmnemisel teha ettepanek õppekorraldust 

reguleeriva tervisekaitse õigusakti kehtestamiseks. Uuringus taodeldi ankeetide täitmist 

uuritavate poolt võimalikult mitmekülgselt ja vähemalt neljandikul sihtgrupist: eesti ja 

vene, maa-ja linnakoolidest ning mõlemast soost õpilastelt. Uuringus küsitleti ka 

õppealajuhatajaid ja õpetajaid. Hinnati tunniplaani ja kooli õppepäeva ajalist korraldust, 

õppeainete ja raamatute raskusastest. Tulemustest selgus, et varem kui kell 7 ärkavad 

linnalastest 52,7%, maalastest 56,3%, vene koolide lastest 65,6%. Koolituleku viisist 

selgus, et jala läksid eesti koolidest 54,3%, vene koolidest 60,7%  lastest. Jalgrattaga läksid 

eesti koolidest 0,9%, vene koolidest 0,4%. Bussiga läksid eesti koolidest 33,8%, vene 

koolidest 33,5%. Autoga läksid eesti koolidest 9,6%, vene koolidest 6%. Koolipäev kestis 

eesti koolides üle 8h 73,8%, üle 9 h on 35,3% ja vene koolides üle 8 h kestis 80,7%, ning 

üle 9 h 42,9% [6]. 

Vabariigi valitsuse määruse „Tervisekaitsenõuded koolidele“ on välja toonud nõuded 

ruumidele. Nõuded ruumide sisustusele on järgmised [7]: 

1. Õpilasel peab olema kasvule vastav ja ohutukoolilaud ja iste või koolipink; 

2. Koolipinkide ja -laudade asetus peab võimaldama õpilastel ja õpetajal vabalt liikuda; 

3. Õpilase õppetöökoha kaugus akendest javälisseinastpeab olema vähemalt 0,7 m; 

4. Õppetöökoha kaugus võib olla tahvlist 2 kuni 10 m; 

5. Klassitahvli pinnakate peab olema matt jaühtlase värvusega; 

6. Õpperuumi akendel peavad olema otsese päikesekiirguse ja õpperuumide 

ülekuumenemise vähendamiseks reguleeritavad heledavärvilised katted. 

Määruses on välja toodud, et õpperuumi sisustus ja mõõtmed peavad vastama läbiviidavale 

tegevusele, kõik õpperuumid võivad asuda kõigil maapealsetel korrustel, oluline on 

õppetöö läbiviimiseks piisava loomuliku valgustatuse olemasolu. Kõrgus peab olema 

vähemalt 2,5 m ja pindala peab olema vähemalt 2,0 m
2
 põhikooli õpilase kohta [7]. 
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1.2. Õpikeskkonna sisekliima 

 

Õpilaste õppeedukuse tagamiseks peab looma ja säilitama hea ja tervisliku sisekliima. 

Kuna lapsed hingavad kiiremini kui täiskasvanud ja nende hingamispiirkond on 

põrandapinnale lähemal kui täiskasvanutel, siis ei hinga nad sisse ainult väikseid osakesi, 

mis õhus hõljuvad, vaid ka suuremaid saasteaineid, mis hõljuvad põrandapinna lähedal [8]. 

Tervisliku sisekliima tagamisel on oluline, et töökeskkonna õhu suhteline niiskus ja 

õhutemperatuur ning õhu liikumiskiirus oleksid tööülesande täitmiseks sobivad, tuleb 

tagada töökohtade varustatus värske õhuga. Sobiva sisekliima määramisel tuleb arvestada 

töötajate arvu ruumis, töötajate füüsilist ja vaimset koormust, kasutatavate töövahendite 

spetsiifikat, tehnoloogilise protsessi laadi ning tööruumi suurust. Seega puuduvad 

õigusaktid või muul moel nõuded sisekliima parameetritele. Sobiva sisekliima 

soovituslikud väärtused on esitatud Eesti standardis EVS-EN 15251:2007 „Sisekeskkonna 

lähteparameetrid hoonete energiatõhususe projekteerimiseks ja hindamiseks lähtudes 

siseõhu kvaliteedist, soojuslikust mugavusest, valgustusest ja akustikast“ [9]. 

Kui tekivad terviseprobleemid või on tunda ruumides viibides ebamugavust, siis on tegu 

halva sisekliimaga. Kuid hoonest lahkudes sümptomid kaovad järk-järgult või taanduvad 

[10]. 

Tundemärgid, et tegu on halva sisekliimaga on [10]: 

1) silmade, nina või kurgu limaskestade ärritusnähud; 

2) nahaärritusnähud; 

3) peavalu või raskustunne peas; 

4) ebaloomulik väsimus või keskendumisraskused; 

5) iiveldus ja pearinglus. 

Halb sisekliima võib mõjutada mitmete haiguste arengut, eelkõige puudutab see 

hingamisteede nakkusi ja selliseid seisundeid nagu astma, bronhiit ja põsekoopapõletik 

[10]. 

Koolides tehti 2005-2006 aastal sisekliima uuring, mille eesmärk oli kontrollida koolide 

õpperuumide sisekliima parameetreid. Koolide õpperuumides kontrolliti järgmisi 

sisekliima parameetreid: ruumiõhu temperatuuri, õhu suhtelist niiskust, süsihappegaasi 
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sisaldust. Mõõtetulemused tõestavad, et koolide sisekliima seisund on ebasoodne. 

Süsihappegaasi kontsentratsioon siseõhus uuritud õpperuumidest 68% ei vastanud 

sotsiaalministri 29.08.2003.a. määrusele. Ruumiõhu temperatuuri ja õhu suhtelise niiskuse 

kohta olulised puuduseid ei avastatud [11]. 

Dubais tehtud uuringusse kaasati 4 põhikooli, kus mõõdeti 6-7 h koolipäeva jooksul 

füüsikalisi ja keemilisi parameetreid. Klassid olid valitud 1. kuni 5. klass ja õpilased olid 

vanuses 6-12 aastat. Mõõdetud keemilised parameetrid olid süsinikoksiid, süsinikdioksiid, 

lenduvad orgaanilised ühendid, formaldehüüd ja osoon. Mõõdetud füüsikalised 

parameetrid olid õhutemperatuur, õhu suhteline niiskus ja ventilatsioon. Mõõtmistest 

selgus, et süsinikdioksiid ja lenduvad orgaanilised ühendid olid kõikides koolides piisavalt 

suured, et põhjustada õpilaste tervisele ohtu ja ventilatsioon oli kõikides koolides ebapiisav 

[8]. Selleks, et laste tervis ei kahjustuks koolis õppides tuleks üle vaadata koolide 

sisekliima ja teha parandusi tervisliku sisekliima tagamiseks. 

 

1.2.1. Õhutemperatuur 

 

Sisekliima parameetritest olulisim on õhutemperatuur ruumis. Termoregulatsiooni abil 

kohaneb inimene ruumi õhutemperatuuriga. Minimaalne termoregulatsioon on optimaalse 

õhutemperatuuri juures. Optimaalne temperatuur rahuldab enamikku ehk 95% inimesi 

riietuse ja kehalise liikuvuse juures. Optimaalne õhutemperatuur alasti inimesel on 

28…30
o
C, kerges riietuses on 22…25 

o
C ja tavaliselt riides olles ja kerget tööd tegeval 

inimesel on 18…20 
o
C. Optimaalne õhutemperatuur on madalam siis kui tehakse raskemat 

kehalist tegevust [12]. 

Õhutemperatuuri normvahemikud sõltuvad töö kategooriast ja aastaajast. Energiakulust 

tööde tegemisel on lähtutud tööde jaotamisel raskuskategooriateks [13]. Juhendist 

„Töökeskkonna füüsikaliste ohutegurite parameetrite mõõtmine“ on välja toodud 

õhutemperatuuri normvahemikud külmal ja soojal aastaajal tabelis 1.1. 
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Tabel 1.1. Õhutemperatuuri soovitatavad normvahemikud sõltuvalt töö kategooriast ja 

aastaajast [13] 

Töö 

kategooria 

Külm aastaaeg Soe aastaaeg 

Õhu temperatuur, 
O
C 

Optimaalne Lubatud Optimaalne Lubatud 

Alu-

mine 

piir 

Ülemine 

piir 

Alumine 

piir 

Ülemine 

piir 

Alumine 

piir 

Ülemine 

piir 

Alumine 

piir 

Ülemine 

piir 

Ia (kerge) 20 24 19 25 23 25 21 26 

Ib (kerge) 19 23 18 24 22 24 20 25 

IIa 

(keskmise 

raskusega) 

17 20 16 23 21 23 18 24 

IIb 

(keskmise 

raskusega) 

16 19 15 21 20 22 16 23 

III (raske) 15 18 13 19 18 20 15 22 

 

Lahti seletatult on eeltoodud töö kategooriad [13]:  

1) Ia korral on töötaja energiakulu kuni 500 kJ/h. Need  tööd on näiteks sellised  mida 

tehakse istudes ja mis ei nõua füüsilist pingutust; 

2) Ib – töö, mida tehakse seistes või istudes või mis on seotud kõndimisega ning millega 

kaasneb mõningane füüsiline pingutus ja energiakulu 500–630 kJ/h; 

3)  IIa – tööd, mis on seotud kõndimisega ja kuni massiga 1 kg toodete või esemete 

teisaldamisega ningenergiakulu on vahemikus 630–840 kJ/h; 

4)  IIb – tööd, mida tehakse seistes, mis on seotud kõndimisega, massiga kuni 10 kg 

toodete või esemete teisaldamisega ningenergiakulu on vahemikus 840–1050 kJ/h; 

5) III (raske) – töö mida iseloomustab pidev liikumine ja massiga üle 10 kg toodete või 

esemete teisaldamine või kandmine ning töötaja energiakulu ületab 1050 kJ/h. 

Vabariigi Valitsuse poolt koostatud määruse „Tervisekaitsenõuded koolidele“ järgi peab 

õhutemperatuur olema klassiruumis vähemalt 19 °C [7]. Operatiivne õhutemperatuur kooli 

õpperuumis talvel on minimaalne 19 
o
C ja suvel maksimaalne 23 

o
C. Operatiivne 

õhutemperatuur on õhu ja ruumi piirete keskmiste kiirgustemperatuuride vahepealne 

temperatuur [13]. Eelpool mainitud määruse kohaselt peab õhutemperatuuri mõõtmiseks 

õpperuumis olema termomeeter [7]. 
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Klassiruumide operatiivne õhutemperatuur standardi EN 15251:2007 (E) kohaselt on 

toodud all olevas tabelis 1.2. 

 

Tabel 1.2. Soovitatavad sisetemperatuuridklassiruumide projekteerimisel [14] 

Hoonetüüp Sisekliima 

kategooria 

Operatiivne temperatuur, 
o
C 

Miinimum kütmisel (talvel)–

1,0 clo 

Maksimum jahutamisel 

(suvel) – 0,5 clo 

Klassiruum  

 

Istuv - 1,2m 

I 21,0 25,0 

II 20,0 26,0 

III 19,0 27,0 

 

Selgitus rakendatavate kategooriate kohta [14]: 

1) kategooria I – sisekliima kvaliteedile suured nõudmised. Soovituslik ruumides, kus 

viibib tundlik, erinõuetega inimesed ja nõrga tervisega; 

2) kategooria II – sisekliima kvaliteedile tavapärased nõudmised. Rakendada tuleks 

renoveeritavates ja uutes hoonetes; 

3) kategooria III – sisekliima kvaliteedile mõõdukad nõudmised. Rakendada võib 

olemasolevates hoonetes. 

Kõrge õhutemperatuur ja niiske õhk võivad soodustada mikroorganismide paljunemist, mis 

võivad põhjustada allergiat [15]. Ühest uuringust selgus, et kui vältida õhutemperatuuri 

väärtuse üle minemist piirnormist, siis on võimalik parandada hariduse omandamist [16].  

 

1.2.2. Õhu suhteline niiskus 

 

Õhu suhteline niiskus näitab suhet antud temperatuuril õhu küllastava veearu sisalduse ja 

õhus oleva veeauru sisalduse vahel. Õhu suhtelist niiskust väljendatakse protsentides. Kui 

õhk ei ole võimeline veeauru rohkem siduma, siis tähendab see seda, et tegemist on 

veeauruga küllastatud õhuga [13]. 

Juhendist „Töökeskkonna füüsikaliste ohutegurite parameetrite mõõtmine“ on välja toodud 

õhu suhtelise niiskuse normvahemikud külmal ja soojal aastaajal tabelis 1.3. 
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Tabel 1.3. Õhu suhtelise niiskuse soovitatavad normvahemikud sõltuvalt töö kategooriast 

ja aastaajast [13] 

Töö 

kategooria 

Külm aastaaeg Soe aastaaeg 

Õhu suhteline niiskus, % 

Optimaalne Lubatud 

ülemine 

piir 

Optimaalne Lubatud 

ülemine piir Alumine 

piir 

Ülemine 

piir 

Alumine 

piir 

Ülemine 

piir 

Ia (kerge) 40 60 70 40 60 65 

Ib (kerge) 40 60 70 40 60 70 

IIa 

(keskmise 

raskusega) 

40 60 70 40 60 70 

IIb 

(keskmise 

raskusega) 

40 60 70 40 60 75 

III (raske) 40 60 70 40 60 80 

 

Töö kategooriaks koolis on Ib (kerge). Külmal ja soojal aastaajal on optimaalne õhu 

suhtelise niiskuse piirid 40-60%. Lubatud ülemine piir on külmal ja soojal aastaajal 70%. 

Vabariigi Valitsuse poolt koostatud määruse „Tervisekaitsenõuded koolidele“ järgi on 

optimaalne õhu suhtelise niiskuse vahemik 40-60%, talvel on aga lubatud nädala keskmisel 

langeda 25%ni ja suvel tõusta 70%ni [7]. 

Madal õhu suhteline niiskus võib suurendada riski limaskestade ja naha kuivuseks. Lisaks 

võib madal õhu suhteline niiskus põhjustada ülemiste hingamisteede põletiku ja silma 

ärritus [17].  

 

1.2.3. Õhu koostis 

 

Elusorganismidele on õhu olulisemateks komponentideks niiskus, süsinikdioksiid ja 

hapnik. Rahulikus olekus vajab ööpäevas inimene 300 l hapnikku. Hapnikuvajadus 

suureneb 10…15 korda kehalise töö korral. Inimene hingab sisse hapnikku ja välja 

hingatakse süsinikdioksiidi ehk CO2. Inimese poolt väljahingatavas õhus on üle 100 korra 

rohkem süsinikdioksiidi sisaldust kui välisõhus. Mahu järgi ei või eluruumis CO2 sisaldus 

olla rohkem kui 0,1% [11]. Kui süsihappegaasi sisaldus ruumi õhus tõuseb üle normi, siis 



16 

see muudab inimese väsinuks [18]. Lubatud on maksimaalselt 1000 ppm süsihappegaasi 

õhus [19, 7].  

Uuringud on näidanud, et halb ventilatsioon võib põhjustada suuremat siseruumide 

saasteainete sisaldust, mis võivad omakorda mõjutada õpetajate ja õpilaste tervist. New 

Yorgi osariigi kümnes koolis viidi läbi uuring, kus selgus, et ligikaudu 20% mõõdetud 

süsinikdioksiidi sisaldusest klassiruumides oli üle piirnormi. Tulemused olid vahemikus 

352-1591 ppm. Lisaks selgus õpetajaid uurides, et neuro-füsioloogsed (peavalu, väsimus, 

keskendumisraskused) sümptomite esinemine kasvas olulisel iga 100 ppm-ga neil, kes 

andsid koolitunde ruumis, kus CO2 tase oli üle piirnormi ja nende seas, kus CO2 tase oli 

alla 1000 ppm, ei kasvanud oluliselt neuro-füsioloogiliste sümptomite esinemine [20]. 

O2 sisalduse normväärtus õhus on 20…21% [21]. Vastuvõetav hapniku madalaim piir 

kinnistes ruumides on 19,5%. Hapnikuvaene kontsentratsioon on OSHA andmetel vähem 

kui 19,5% [22]. 

Väga väikseid aineosakesi nimetatakse tolmuks, need satuvad õhku ja püsivad õhus 

hõljuvana. Kui õhku on sattunud vedela ja/või tahke aine osakesi siis on tegemist 

aerosooliga, mis on ka iseenesest õhus hõljuv tolm. Tolm võib osutuda tõsiseks 

probleemiks, sest tolmu tekitab inimtegevus [23]. Tolmuprobleem tekib enamasti 

ruumides, kus on palju vaipu, pappe või pabereid [10]. 

Peente PM10- osakeste saastatavuse taseme piirväärtused ja saastetaluvuse piirmäärad on 

[24]: 

1) 50 µg/m
3
on 24 tunni keskmine saastatuse taseme piirväärtus;   

2) 25 µg/m
3
on  24 tunni keskmine saastetaluvuse piirmäär;   

3) 40 µg/m
3
on kalendriaasta keskmine saastatuse taseme piirväärtus;   

4)  8 µg/m
3
on saastetaluvuse kalendriaasta keskmine piirmäär. 

Eriti peente PM2,5-osakestega saastatuse taseme sihtväärtus, piirväärtus ja saastetaluvuse 

piirmäärad on [24]: 

1) 25 µg/m
3
on kalendriaasta keskmine sihtväärtus alates 01.01.2010, see on tase, mis 

on rakendatav inimese tervise kaitseks;   

2) saastetaluvuse piirmäär on alates 01.01.2015 0 µg/m
3 

ja kalendriaasta keskmine 

saastatuse taseme piirväärtus on 25 µg/m
3
. 
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Iraanis viidi läbi uuring, kus mõõdeti klassiruumides PM10, PM2,5 ja PM1 konsentratsiooni 

ja väliskeskkonna PM2,5 konsentratsiooni. Kõikide klassiruumide keskmine PM1 

konsentratsioon oli 17,6 µg/m
3
, PM2,5 µg/m

3
oli 46,6 µg/m

3
 ja PM10 oli 400,9.µg/m

3
. 

Väliskeskkonna keskmine PM2,5 oli 36,9 µg/m
3
. Kõrgeim sise- ja väliskeskkonna PM2,5 

kontsentratsioon mõõdeti Shahed poistekoolis, kus siseruumi PM2,5 oli 69,1 µg/m
3 

ja 

väliskeskkonna PM2,5 oli 115,8 µg/m
3
. Tulemustest selgus, et siseruumideskeskmine PM2,5 

ja PM10 ja väljaskeskkonnas PM2,5 olid kõrgemad kui standardid ette antud PM2,5 ja PM10 

piirnormid ning sise- ja väliskeskkonna peente osakeste kontsentratsioonivahel esines 

korrelatsiooni [25].  

 

1.2.4. Õhu liikumiskiirus 

 

Optimaalne õhu liikumiskiirus on 0,03 kuni 0,1 m/s. Kui õhu liikumiskiirus on madal, siis 

koguneb inimese lähedusse väljahingatud õhk ja naha ainevahetusprotsessid häiruvad [26].  

Juhendist „Töökeskkonna füüsikaliste ohutegurite parameetrite mõõtmine“ on välja toodud 

õhu liikumiskiiruse normvahemikud külmal ja soojal aastaajal tabelis 1.4. 

 

Tabel 1.4. Õhu liikumisekiiruse soovitatavad normvahemikud sõltuvalt töö kategooriast ja 

aastaajast [13] 

Töö kategooria Külm aastaaeg Soe aastaaeg 

Õhu liikumiskiirus,m/s 

Optimaalne, 

mitte üle 

Lubatud,  

mitte üle 

Optimaalne, 

mitte üle 

Lubatud, 

mitte üle 

Ia (kerge) 0,1 0,1 0,1 0,2 

Ib (kerge) 0,1 0,2 0,2 0,3 

IIa (keskmise raskusega) 0,2 0,3 0,3 0,4 

IIb (keskmise raskusega) 0,2 0,4 0,3 0,5 

III (raske) 0,3 0,5 0,4 0,6 

 

Õhu liikumiskiirus on seotud eralduva soojuse konvektsiooniga ning tõmbetuul mõjutab 

soojusmugavust. Suvehooajal aitab ventilatsioon vähendada jahutusenergia tarbimist. 

Vastupidine efekt saadakse talvel kui kõrge õhu liikumiskiirus tähendab ka suuremat 

soojusenergia tarbimist. On olemas kaks õhu liikumiskiiruse piirangut: siseruumide õhu 

liikumiskiirus ei tohi suvehooajal olla üle 0,9 m/s ning talvehooajal ei tohi olla alla 

0,15 m/s [27]. 
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Vabariigi Valitsuse poolt koostatud määruse „Tervisekaitsenõuded koolidele“ järgi peab 

kooliruumides õhu liikumiskiirus olema väiksem kui 0,21 m/s [7]. 

 

1.2.5. Müra  

 

Haridusasutustes esineb nii häirivat kui ka koormavat müra, veel esineb müra mis 

põhjustab jäävaid kuulmiskahjustusi. Müra põhjustab stressi, kõrget vererõhku, väsimust 

jms ning võib rikkuda kuulmist. Kui ruumis viibib korraga palju inimesi, siis tekib häiriv 

müra ka tavalise õppetöö käigus. Rühmatöö on õppetöö, mis on mürarikas, sest see nõuab 

üheaegset aktiivset vestlust [10].   

Tasase ilmaga looduses on optimaalne müra 10-20 dB(A). Talutav müra kontoris on 50-

55 dB(A), mis ei sega töö tegemist. Keskendumist hakkab takistama üle 60 dB(A)  müra. 

Seda teeb näiteks telefonihelin, teiste inimeste jutt, sissekostev tänavamüra, telefoniga 

kõnelemist segab 70 dB(A), inimeste omavahelist suhtlemist 80 dB(A) [26].  

Välja on toodud erinevates situatsioonides müra [26]: 

1) 20 dB(A) on sosin 1 m kauguselt; 

2) 40 dB(A) on vaikne ruum; 

3) 60 dB(A) on keskmise valjusega jutuajamine; 

4) 75 dB(A) on inimesi täis ruum; 

5) 75 dB(A) on sõiduauto 15 meetri kauguselt; 

6) 80-90 dB(A) on tiheda liiklusega tänav. 

Tabelis 1.5. on väljatoodud maksimaalne lubatav müratsoonis viibimise aeg. 

 

Tabel 1.5. Maksimaalne lubatav müratsoonis viibimise aeg [13] 

Ekvivalentne müratase, dB(A) Maksimaalne lubatav müratsoonis viibimise aeg 

85 8 tundi 

88 4 tundi 

91 2 tundi 

94 1 tund 

97 30 minutit 

100 15 minutit 
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Kuni 8 tundi võib olla 85 dB(A) müratasemega piirkonnas. 8-tunnisel tööpäeval ei tohi 

ületada mürataset 85 dB(A). See normväärtuste kombinatsioon iseloomustab summaarset 

müraenergiat, mis on inimese kuulmiselundile kokkuleppeliselt ja teaduslikult põhjendatult 

lubatud [28, 13]. 

EVS-EN 15251:2007 kohaselt on lubatud müratase koolis klassiruumides 30 kuni 40 

dB(A) [14]. Sotsiaalministeeriumi poolt koostatud määruses „Müra normtasemed elu- ja 

puhkealal, elamutes ning ühiskasutusega hoonetes ja mürataseme mõõtmise meetodid“ on 

välja toodud, et müra normtase klassides on 40 dB(A) [28]. 

Holger Saare tegi 2011 uurimustöö pealkirjaga „Müra koolis ja selle mõju õpilastele”  

Antud uurimistöös on püstitatud eesmärgiks mürataset mõõta Kohila Gümnaasiumis ja 

võrrelda seda Jüri Gümnaasiumi müratasemega ning selgitada välja, kas ja kuidas müra 

koolis mõjutab Kohila Gümnaasiumi õpilasi.Mõõtetulemustest selgus, et Jüri 

Gümnaasiumi koolitundide keskmine müratase on 4,2 dB(A) võrra väiksem, söökla 

müratase 8,6 dB(A) võrra ning koridori müratase 9,1 dB(A) võrra väiksem Kohila 

Gümnaasiumi müratasemest. Vahetundide keskmine müratase oli 69,6 dB(A), tundide 

keskmine müratase 56,9 dB(A) ja tühjade ruumide keskmine müratase oli 31,5 dB(A). 

Küsitlusest selgus, et 48-st õpilasest 33 häirib müra. Kõige müra rikkamaks tunniks 

peetakse kunstiõpetuse tundi. 28 õpilast arvavad, et müra kahjustab nende tervist. 22 

õpilasele on müra põhjustanud terviseprobleeme, näiteks peavalu ja väsimust. Uurimistöö 

tulemustest võib järeldada, et müratase koolitundides ei mõju sealviibijate tervisele 

kahjulikult. Kuid lärm vahetunni ajal sööklas ning koridoris võib pikapeale tekitada 

väsimust, stressi ja vähendada õppimisvõimet [29].  

 

1.2.6. Valgustatus 

 

Valgustus on tähtsamaid mõjureid töökohal, kuna inimene saab nägemise kaudu umbes 

90% infost, mida ta tööks kasutab. Halva valgustusega langeb tööviljakus [26]. Mitte 

piisav ja ülemäärane valgustihedus võivad põhjustada tööõnnetusi, silmade väsimist ja 

nägemise halvenemist [13]. Lugemisel ja kirjutamisel nõutakse Euroopas enamasti 

valgustatust vähemalt 400 lx. Encyclopaedia of Health and Safety (1998) soovitab sel 

puhul 500 lx. Optimaalsed väärtused kui pidevalt loetakse või kirjutatakse, peaks tööpinnal 

olema 500-900 lx [26]. 
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Soovituslik valgustustiheduse tase klassiruumides peab olema 300 lx standardi 

„Sisekeskkonna algandmed hoonete energiatõhususe projekteerimiseks ja hindamiseks, 

lähtudes siseõhu kvaliteedist, soojuslikust mugavusest, valgustatusest ja akustikast“ järgi 

[14]. 

 

1.3.  Tervisehäired 

 

Peavalu on paljude haiguste üks tunnustest. Peavalude põhjuseid on ka palju. Kõige enim 

levinum põhjus on stress. Stressi põhjustavad näiteks suhted inimeste vahel, lahkhelid tööl, 

kartus töölt vallandamise pärast, ebasoodsad töö- ja olmetingimused. Eelnimetatud 

asjaolud võivad mõjuda negatiivselt psüühikale ja võivad kujuneda kroonilised või ägedad 

närvipinged. Üks stressi tunnus on peavalu [30]. 

Silmade intensiivsel kasutamisel tekib silmade väsimus. Intensiivne kasutamine on näiteks 

pikemat aega lugemine, töötamine arvutiga või autojuhtimine. Tavaliselt pole silmade 

väsimine tõsine vaid lihtsalt tüütu, häiriv ja ebameeldiv. Silmahaigusele võib viidata 

silmade väsimus. Silmahaigust on vaja ravida. Kui pole võimalik töötada muudmoodi, et 

silma ei väsiks, siis on olemas ka teisi meetmeid, mis vähendavad seda. Silmade väsimus 

vähendab keskendumisvõimet. Silmade väsimuse sümptomite taandumiseks võib minna 

päevi [31].   

Terviseprobleemile võivad viidata ka unehäired. Põhjusteks võivad olla stress, 

depressioon, isiksuse- või psüühikahäired. Unehäired võivad tekkida ka kehaliste 

haigustega. Mitteorgaanilised unehäired on düssomniad ja parasomniad. Düssomnia korral 

on häiritud une kestus, režiim või kvaliteet. Parasomniad on näiteks unesrääkimine, 

norskamine, uneärevus, uneskäimine. Insomnia ehk unetuse korral on uni katkendlik, 

uinumine raskendatud ja inimene pole hommikuks välja puhanud. Unetuse puhul on vaja 

ravida põhihaigust nagu näiteks psüühika- või hingeeluhäiret. Kui unetus häirib 

igapäevaelu kvaliteeti siis on vajalik arsti abi ning uuringut [32].  

Kaisa Jaakson tegi magistritöö aastal 2009 pealkirjaga „Üldhariduskoolide õpetajate 

töökoormus ning tervisekäitumine”. Eesmärk oli saada ülevaade ja anda hinnang õpetajate 

töökoormusele, ajabilansile ja tervisekäitumisele. Viidi läbi ankeetküsitlus. Veidi üle poole 

(51%) õpetajatest peavad oma ametit pingeliseks. Enam kui neljandik (28%) arvab, et 
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nende töö on väga pingeline. 7% eelmisest grupist vähem oli neid pedagooge, kes peavad 

oma ametit normaalse pingega tööks ning seda, et õpetajaamet ei ole üldse pingeline, ei 

arva ükski vastanutest. Õpetajaid enam häirivad füüsilised tegurid on müra (64%), tolm 

(18%), mustus (10%) ja valgustatus (8%.) Organisatoorsetest teguritest koolis kurdavad 

õpetajad kõige enam aja-ning töövahendite puuduseüle. Kõige rohkem häirivamaks 

psühho-sotsiaalseks teguriks on töötamine vabal ajal [33].  
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2. UURIMUSTÖÖ METOODIKA 
 

2.1.  Uuritavad 

 

Uuringus osalesid ühe vabalt valitud kooli 1.-3. klassi õpilased. 1.- 3. klassis õpib kokku 

187 õpilast. Küsitluses osales 128 ehk 68,4% õpilastest. Vastajad olid vanuses 6-10 aastat. 

Tabelis 2.1 on välja toodud klassid, osalejate arvud ja vanused. 

 

Tabel 2.1. Klassid, osalejate arvud ja vanuste vahemik 

Klass 
Osalejate arv Vanus  

Poisid Tüdrukud Kokku Vahemik aastates Keskmine 

1.a 7 11 17 6-8 7 

1.b 6 6 12 7-8 7 

1.c 6 3 9 7-8 7,6 

2.a 7 8 15 8-9 8 

2.b 2 4 6 8-9 8,3 

2.c 7 6 13 8-9 8,8 

3.a 5 12 17 9-10 9,4 

3.b 15 5 20 9-10 9,4 

3.c 10 9 19 9-10 9,3 

 

Lisaks õpilastele osalesid uuringus ka nende õpilaste õpetajad. Küsitluses osales 9 

naisõpetajat, kes on vanuses 27-55, keskmine vanus on 45 aastat. 

 

2.2.  Ankeetküsimustik 

 

Ankeetküsitlus on kõikne uuring –küsimustikud jagati kõikidele õpetajatele ja õpilastele. 

Vastamine on vabatahtlik ja anonüümne. Vastaja nime ei küsita ning küsimustikud 

kodeeritakse. Õpetajate küsimustikud jagas ja korjas kokku uurija isiklikult ning tulemused 

ei sattunud kõrvaliste isikute kätte. Õpilaste küsimustik on tehtud Google Form vormides. 

Joonisel 2.1 on välja toodud õpilaste küsitlusankeedi päis. Kogu küsimustik on lisas 2. 
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Joonis 2.1. Õpilastele suunatud küsitlusankeedi päis 

 

Õpetajate küsitlemisel kasutati õpetajate tööstressiküsimustikku (Cooper, 1984; Mykletun, 

1997; Merisalu, 2000) ning tehti lühemaks ja kohandati vastavalt uuringu eesmärgile ja 

ülesannetele. Sooviti teada saada töökoormust ja tervisekäitumist õpetajatel. Joonisel 2.2 

on välja toodud õpetajate küsitlusankeedi päis. Kogu küsimustik on lisas 1. 

 

 

Joonis 2.2. Õpetajatele suunatud küsitlusankeedi päis 

 

Õpilastele muudeti küsimused lastepärasemaks, aga aluseks võeti sama küsimustik. 

Küsimuste koostamisel oli tähelepanu pööratud õpilase koolikoti raskuse uurimisele. 

Ankeetküsimustikule vastamine oli vabatahtlik ja anonüümne.Tulemused analüüsitakse 

grupi tasemel ja isikuandmeid ei avaldata. 

 

2.3.  Sisekliima parameetrite mõõtmine 

 

Sisekliima parameetrite väljaselgitamiseks mõõdeti ühes koolisõhutemperatuuri, õhu 

suhtelist niiskust, õhuliikumiskiirust, tolmuosakeste sisaldust õhus, O2, CO2, valgustatust ja 
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müra. Mõõtmised viidi läbi kuupäeval 05.02.16 ajavahemikus 8:00-10:42. Mõõtmised tehti 

0,8 m kõrguselt põrandapinnast. Mõõturite tehnilised andmed on väljatoodud tabelis 2.2. 

 

Tabel 2.2. Mõõturite tehnilised andmed, mida kasutasin sisekliima parameetrite 

mõõtmiseks 

Nimetus Mark Mõõtepiirkond Mõõteviga 

Müramõõtur 
Sound Level Datalogger  

DVM173SD [34] 
30…130 dB(A) +/- 1,4dB 

Hapnik FYA600O2 [35] 0…100% 1% 

Süsinikdioksiid FYA600CO2 [35] 0…2,5% 2% 

Valgustatus FLA 623-VL [35] 0…26000 lx 1% 

Õhusuhteline niiskus 

1) Temperatuur 

2) Niiskus 

Almemo D6 [35] 

 

 

-20…+80 °C 

5…98% 

 

0,2 °C 

+/- 1,8% 

Õhuliikumiskiirus 

1) Temperatuur 

2) Õhuliikumiskiirus 

FVA935-TH5Kx [35] 

 

-20…+70 °C 

0…20 m/s 

 

0,2 °C 

+/- 0,2 m/s 

Aerosool-spektromeeter Grimm 1.108 [36] 1…100,000 µg/m
3 

+/- 2% 

 

Mõõtmisi tehti üheksas klassis. Igas klassis võeti neli punkti kus tehti mõõtmisi. Igas 

punktis mõõdeti 2 minutit 10 minutilise intervalliga, välja arvatud tolmu sisalduse 

mõõtmisel, kus intervalliks oli 1 minut. Mõõtekohtade asukoht ruumis on toodud joonisel 

2.2. 

 

 

Joonis 2.3. Klassiruumi skeem ja mõõtepunktid 

 

Punktis üks asub õpetaja laud ning 2, 3 ja 4 on õpilaste lauad. Mõõtetulemuste andmeid 

analüüsitakse kogu klassi tulemuste keskmistega ja võrreldakse neid klasside siseselt 

omavahel. Andmete analüüsimiseks kasutatakse Microsoft Excel 2010 programmi, kus 
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leitakse tulemuste aritmeetilised keskmised ja standardhälbed, mille arvutamiseks on 

kasutatud valemeid 1.1 ja 1.2. 

Aritmeetilise keskmise leidmise valem [37]: 

𝑥 =
1

𝑁
 𝑥𝑖
𝑁
𝑖=1          (2.1) 

kus 𝑥  on väärtuste aritmeetiline keskmine; 

N – tulemuste arv; 

𝑥𝑖  – parameetri i-es väärtus 

 

Standardhälbe arvutamise valem [37]: 

𝜎 =  
 (𝑥𝑖−𝑥 )

2𝑁
𝑖

𝑁
        (2.2) 

kus  σ on standardhälve 

𝑥  – väärtuste aritmeetiline keskmine; 

N – tulemuste arv; 

𝑥𝑖  – parameetri i-es väärtus 

 

Mõõtetulemuste statistiliselt analüüsiks on kasutatud t-testi, mille abil on võrreldud 

klasside siseselt tulemusi ja ka vastavust piirnormidega. T-test on läbi viidud tasuta 

kättesaadavas programmis, milleks on Graphpad [38].  

 

2.4.  Vaatlusmeetod 

 

Vaatlusmeetodit on kasutatud uurimisobjekti hindamiseks. Vaatlus tehti 02.05.2016 

ajavahemikus 10:43 kuni 11:00. Vaatlus viidi läbi esimeses, teises ja kolmandas klassis. 

Fotod pildistati LG G4s telefoniga ning mõõdud mõõdeti KDS NEOLOCK 25 KS25-50 

mõõdulindiga. Mõõdeti laudade kõrgust ja toolide istumiskoha kõrgust, et analüüsida 

mööblite erinevust klasside vahel.  

Kõik toolid ja lauad on reguleeritavad. Lauad ja toolid on iga õpilase järgi parajaks tehtud 

ja kõikidel õpilastel puutuvad jalad vastu maad.  
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3.  ALGKLASSIDE ÕPIKESKKONNA TULEMUSED 
 

3.1.  Sisekliima mõõtetulemused 

 

3.1.1.  Õhutemperatuur mõõtetulemused 

 

Vabariigi Valitsuse poolt koostatud määruse „Tervisekaitsenõuded koolidele“ järgi peab 

õhutemperatuur olema klassiruumis vähemalt 19 °C [7]. Joonisel 3.1 on välja toodud 

õhutemperatuuri mõõtetulemused ning musta joonega on märgitud minimaalne lubatud 

väärtus. 

 

 

Joonis 3.1. Õhutemperatuuri mõõtetulemusedüheksas klassiruumis, *** p<0,001 

 

Joonisel 3.1. on kujutatud esimeste, teiste ja kolmandate klasside õhutemperatuur. 

Omavahel on võrreldi klasside siseselt õhutemperatuuri. Võrdlusest selgus, et 1. a, 1. b ja 

1. c klasside tulemused on omavahel statistiliselt olulise erinevusega (p<0,001). Klasside 

2. a, 2. b ja 2. c vahel oli samuti statistiliselt oluline erinevus ning ka klasside 3. a, 3. b ja 
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3. c vahel (p<0,001). Kõikide klasside õhutemperatuuri mõõtetulemused jäävad normi 

piiridesse. Kõige madalam keskmine temperatuur on 21,36±0,2
o
C 3. b klassis. Kõige 

kõrgem keskmine temperatuur on 23,63±0,07
o
C 2. a klassis. Normi piiridesse jäävad 

tulemused tänu selle, et koolis on uus küttesüsteem. Küttesüsteemi uuendamisega pole 

klassides enam külm vaid on soe ja vahel isegi palav. Palavuse vastu aitab klasside 

tuulutamine, akente lahti hoidmine.  

 

3.1.2.  Õhu suhtelise niiskuse mõõtetulemused 

 

Vabariigi Valitsuse poolt koostatud määruse „Tervisekaitsenõuded koolidele“ järgi on 

optimaalne õhu suhtelise niiskuse vahemik 40-60%, talvel on aga lubatud nädala keskmisel 

langeda 25%ni [7]. Joonisel 3.2 on välja toodud õhu suhtelise niiskuse mõõtetulemused 

ning musta joonega on märgitud lubatud õhu suhteline niiskus talvel. 

 

 

Joonis 3.2. Õhu suhtelise niiskuse mõõtetulemusedüheksas klassiruumis, **p<0,01,  

***p<0,001 

 

Joonisel 3.2. on kujutatud esimeste, teiste ja kolmandate klasside õhu suhteline niiskus. 

Ükski klass ei ületa lubatud ülemist piiri. Õhu suhteline niiskuse tulemusega probleeme ei 
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ole, kui võtta arvesse, et mõõtmised on tehtud külmal aastaajal. Klasside siseselt esines 

statistiliselt olulist erinevust 1. a ja 1. b vahel ning 1. a ja 1. c vahel. Samuti esines 

statistiliselt olulist erinevust 2. a, 2. b ja 2. c ning 3. a, 3. b ja 3. c klasside vahel.Klassis 

2. a oli õhu suhteline niiskus kõige kõrgem, milleks oli 38,3±0,3%. Kõige madalam 

tulemus oli 1.a klassis, kus õhu suhteline niiskus oli ainult 27,3±1,4%. Õhu suhteline 

niiskus on küll normipiirides, aga kui õpetajad või õpilased tunnevad, et õhu suhtelist 

niiskust on vähe siis võib osta klassiruumi õhuniisutaja. Kui õhu suhtelist niiskust on liiga 

vähe, siis on silmad kuivad ja ärritunud ning kuivustunne on ka ninas ja suus. 

 

3.1.3.  Õhu liikumiskiiruse mõõtetulemused 

 

Vabariigi Valitsuse poolt koostatud määruse „Tervisekaitsenõuded koolidele“ järgi peab 

kooliruumides õhu liikumiskiirus olema väiksem kui 0,21 m/s [7]. Joonisel 3.3 on välja 

toodud õhu liikumiskiiruse mõõtetulemused ning mustaga on märgitud lubatud ülemine 

piir. 

 

 

Joonis 3.3. Õhu liikumiskiiruse mõõtetulemused üheksas klassiruumis, **p<0,01,  

***p<0,001 
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Joonisel 3.3. on kujutatud esimeste, teiste ja kolmandate klasside õhu liikumiskiirus. 

Joonisel on välja toodud klasside omavahelise võrdluse tulemused, milles selgus, et 

esimese klassi 1. a, 1. b ja 1. c on kõik omavahel statistiliselt olulise erinevusega. Klassid 

2. a, 2. b ja 2. c on samuti statistiliselt erineva olulisusega, kolmandad klassid ei erinenud 

üksteisest oluliselt.Ühegi klass tulemus ei ületa lubatut õhu liikumiskiirust. Kõige väiksem 

õhu liikumiskiirus on 0,121±0,001 m/s, mis on 1.c klassis. Kõige suurem õhu 

liikumiskiirus on 0,148±0,047 m/s, mis on 2.c klassis. 

 

3.1.4.  Õhu koostise mõõtetulemused 

 

Õhu koostise alla kuuluvad tolmu osakeste, süsinikdioksiidi ja hapniku sisaldused õhus. 

PM10 suuruste osakeste saastatuse taseme piirväärtus on 50 µg/m
3
 ja PM2,5 piirväärtus on 

25 µg/m
3
 [24]. Hapnikuvaene kontsentratsioon on vähem kui 19,5% hapniku õhus [22] ja 

CO2 sisaldus ei tohi ületada Vabariigi Valitsuse poolt koostatud määruses 

„Tervisekaitsenõuded koolidele“ välja toodud piiri, milleks on 1000 ppm-i. Joonisel 3.4 on 

välja toodud PM10 suurused osakesed ja musta joonega saastatuse taseme piirväärtus. 

 

 

Joonis 3.4. PM10 suuruste tolmuosakeste mõõtetulemusüheksas klassiruumis, **p<0,01,  

***p<0,001 
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Joonisel 3.4. on kujutatud esimeste, teiste ja kolmandate klasside tolmu PM10 väärtused. 

Tolmu osakeste tulemuste puhul ei ole uuritud klassi sisest erinevust, vaid vastavust 

normväärtuse ületamisele. Analüüsist selgus, et kõik kolmanda klassi ruumid on 

statistiliselt oluliselt üle piirnormi. Kõige suurem väärtus mõõdeti klassis 3. c ja 

tulemuseks on 78,8±4,9µg/m
3
, mis ületab piirväärtust 28,8 µg/m

3
. Kõige väiksem väärtus 

on 1.c klassis ja selleks on 22,3±2,4µg/m
3
. Joonisel 3.5 on välja toodud PM2,5 ja PM1 

mõõtetulemused. Tolmu sisaldus viies klassis ületab saastatuse taseme piirväärtust, see 

võib tuleneda sellest, et klassides koristatakse halvasti. Veel võib olla põhjuseks vaipade 

mitte puhastamine ning paljude esemete olemasolu klassis (kapid, riiulid). Asjade peale 

koguneb kiirelt tolm. Koristajad peaksid rohkem pöörama tähelepanu tolmule ning kõik 

kohad märja lapiga üle käima. 

 

 

Joonis 3.5 PM2,5 ja PM1 suuruses tolmuosakestemõõte tulemusedüheksas klassiruumis 

 

Joonisel 3.5. on kujutatud esimeste, teiste ja kolmandate klasside tolmu PM2,5 ja PM1 

väärtused. PM2,5 piirväärtus on 25 µg/m
3
 ja tulemustest selgub, et ükski klass ei ületa 

piirnormi. Kõige rohkem on 3.c klassis, seal on 12,7±0,5 µg/m
3 

ning kõige vähem on 2.b 

klassis, seal on 3,0±0,3 µg/m
3
. PM1 puhul oli kõige väiksem tulemus 2. b klassis, milleks 

oli 0,9±0,1 µg/m
3
 ja kõige suurem tulemus 3. c klassis, kus oli 2,7±0,1 µg/m

3
. Joonisel 3.6 
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on välja toodud süsinikdioksiidi tulemused ning musta joonega on välja toodud piir, mida 

ei tohi ületada. 

 

 

Joonis 3.6. Süsinikdioksiidi sisalduse mõõtetulemusedüheksas klassiruumis, ***p<0,001 

 

Joonisel 3.6. on kujutatud esimeste, teiste ja kolmandate klasside süsinikdioksiidi sisaldus 

klassides. Kõikides klassides ületab statistiliselt oluliselt süsinikdioksiidi sisaldus 

piirväärtust, milleks on 1000 ppm (p<0,001). Jooniselt on näha ka, et klasside omavaheline 

erinevus on statisiliselt oluline, seega klassid 1. a, 1. b ja 1. c erinevad üksteisest, samuti 

2. a, 2. b ja 2. c  klasside tulemused omavahel ning 3. a, 3. b ja 3. c klasside tulemused. 

Kõige rohkem ületab 2. a klassis, seal on 2410±238 ppm. Kõige vähem ületab 1. a klassis 

1049±75 ppm. Joonisel 3.7 on välja toodud hapniku sisalduse tulemised ning on märgitud 

musta joonega 19,5%. 
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Joonis 3.7. Hapniku sisalduse mõõtetulemused üheksas klassiruumis, ***p<0,001 

 

Joonisel 3.7. on kujutatud esimeste, teiste ja kolmandate klasside hapniku sisaldust. 

Kõikides klassides jääb tulemus alla 19,5%, mis on ka statistiliselt oluliselt alla antud 

väärtust (p<0,001). Klasside siseses võrdluses esineb 1. a, 1. b ja 1. c klasside tulemuste 

vahel staatistiliselt oluline erinevus. Klasside 2. a, 2. b ja 2. c vahel samuti ja klasside 3. a, 

3. b ja 3. c vahel esineb ka statistiliselt oluline tulemuste erinevus. Kõige väiksem tulemus 

on 2. a klassis, kus on 18,18±0,01% hapnikku. Kõige rohkem hapnikku on 3. b klassis, kus 

on 18,59±0,03% hapnikku. Ventilatsioon ei ventileeri piisavalt õhku, peaks mõtlema 

tugevama ventilaatori vastu vahetamisele. Ventilaatori abil tuleks uus õhk klassi ning vana 

õhkkäiks klassis ringi ning vahetuks uue vastu. Värske õhk on hapnikurikas ning soodustab 

õppimist ja keskendumist. 

 

3.1.5.  Valgustatuse mõõtetulemused 

 

Soovituslik valgustustiheduse tase klassiruumides peab olema 300 lx standardi EVS-EN 

15251:2007 järgi. Joonisel 3.8 on välja toodud valgustatuse tulemused  ning musta joonega 

on märgitud 300 lx. 
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Joonis 3.8. Valgustatuse mõõtetulemused üheksas klassiruumis 

 

Joonisel 3.8. on kujutatud esimeste, teiste ja kolmandate klasside valgustatus. Kõikides 

klassides peale ühe on valgustatuse tase rohkem kui 300 lx. 3. a klassis on 41±10 lx 

sellepärast, et projektor töötas ja sealt vaadati videosid. Tuled ei põlenud ja ruloo oli all. 

Kõige rohkem valgustatust on 2. b klassis, seal on 685±146 lx. Statistiliselt oluliselt 

erinesid tulemused klasside 1. a ja 1. b ning 1. b ja 1. c vahel. Erinevus oli ka klasside 2. a 

ja 2. c ning 2. b ja 2. c vahel. Statistiliselt oluliselt erinesid ka kolmandad klassid, kus 

erinesid kõik kolm klassi üksteisest. Kui vaadatakse projektorist lihtsalt videosid ja ei 

kirjutata, siis pole vaja valgustust. Kui aga peab ka kirjutama, siis peavad rulood lahti 

tegema või/ja valgustuse tööle panema. Valgustuse tööle panek oleneb ka sellest, mis ilm 

väljas parasjagu on. Teistes klassides olid rulood üleval ja valgustid töötasid. 

 

3.1.6.  Müra mõõtetulemused 

 

EVS-EN 15251:2007 kohaselt on lubatud müratase koolis klassiruumides 30 kuni 

40 dB(A) [14]. Samuti on määruses „Müra normtasemed elu- ja puhkealal, elamutes ning 

ühiskasutusega hoonetes ja mürataseme mõõtmise meetodid“ välja toodud, et müra 
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normtase klassides on 40 dB(A) [28]. Joonisel 3.9 on välja toodud mürataseme tulemused 

ning musta joonega on märgitud maksimaalne lubatud müratase. 

 

 

Joonis 3.9. Mürataseme mõõtetulemusedüheksas klassiruumis, *p<0,05, **p<0,01,  

***p<0,001 

 

Joonisel 3.9. on kujutatud esimeste, teiste ja kolmandate klasside müra klassis. Kõikides 

klassides on statistiliselt oluliselt suurem müratase piirväärtusest (p<0,001). Väiksem 

müratase on 43,2±5,3 dB(A) ning suurim on 62,7±9,5 dB(A). Kui klassiruumis on üle 

60 dB(A) hakkab see takistama keskendumist. Üle 60 dB(A) on ainult ühes klassis. 

Statistiliselt oluliselt erinesid 1. a ja 1. c klass ning 1. b ja 1. c klass. Teisest klassist 

erinesid omavahel statistiliselt oluliselt 2. a ja 2. b ning 2. b ja 2. c klass. Kolmandast 

klassist erinesid statistiliselt oluliselt kõik klassid omavahel. Müra saab klassiruumis 

vähendada nii, et tehakse iseseisvaid ülesandeid paberil, tahvelarvutis või siis tahvlil. 

Müratase on kohe märksa suurem kui õpetaja küsitleb õpilasi ja õpilased vastavad. Uurija 

arvates peavad aga õpilased ja õpetajad tunniajal omavahel suhtlema, et õpilased saaksid 

rohkem teemast aru ja õpiksid arutlema. Mürataset aitab vähendada ka see, kui õpilased 

vastavad õpetajale ükshaaval ja tavalise häälega mitte hõigates. Veel on võimalus 

klassiruumidesse paigaldada mürapüüdjad seinadele või lagedesse, need vähendavad 

mürataset.  
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3.2.  Ankeetküsimustiku tulemused 

 

3.2.1.  Õpetajate küsimustiku tulemused 

 

Õpetajate küsitlusest võttis osa 9 õpetajat, kellest kaheksal on kõrgharidus ja ühel 

rakenduslik kõrgharidus. Ankeedile vastanute õpetajana töötamise staaž on 1-37 aastat, 

keskmine on 22 aastat. Viis õpetajat on ainult algklasside õpetajad ja õpetavad eesti keelt, 

matemaatikat, loodusõpetust, kunstiõpetust, tööõpetust ja inimeseõpetust. Üks õpetaja 

annab peale nende ainete veel 4-ndale klassile matemaatikat, teine õpetaja annab 4-6. 

klassile eesti keelt, kolmas õpetaja annab saksa keelt ja neljas annab loodust ja majandust. 

Kõik õpetajad on täiskohaga tööl. 

Käesoleval trimestril on õppetundide nädalane koormus keskmiselt 23 tundi. Kahel 

õpetajal 21, kahel 22, kolmel 23 ja kahel 24 tundi. Õppetundide ettevalmistamisele päevas 

kulub keskmiselt 3,3 tundi, kõige vähem kulub 2 tundi ja kõigerohkem 6 tundi. Keskmiselt 

päevas kulub õppedokumentatsiooni vormistamiseks trimestri alguses tund, trimestri 

keskel kulub ka tund aega ja trimestri lõpus kulub 2 tundi. Klassijuhataja töökoormuste 

täitmiseks kulub keskmiselt 2,5 tundi, kõige vähem kulub 0,5 tundi ja kõige rohkem 

8 tundi. Erialaseks enesetäiendamiseks kulub  keskmiselt 4 tundi. Kontrolltööde ja 

kirjandite parandamiseks kulub nädalas keskmiselt 3,5 tundi.  

Enam häiriv organisatoorne tegur töökeskkonnas on ajapuudus, selle valisid kõik töötajad. 

Veel valisid kuus õpetajat töövahendite puudus, neli valisid aegunud töövahendid, kaks 

nõuded suuremad kui suudan kanda, kaks puhkeruumi vajadus, üks probleemid 

informatsiooni liikumisega. Enim häirivad psühho-sotsiaalsed tegurid töökeskkonnas on 

töötamine vabal ajal, selle valisid 6 õpetajat. Veel valiti õpilastevaheline füüsiline ja 

vaimne vägivald, mõlemat valiti 4 korda. Kahel korral valiti tööst tingitud probleemid 

kodus. Üksikud valisid tunnustuse puudumine, kaastöötajate koostöö puudus ja raske 

ettepanekuid läbi suruda. 

Kõige rohkem häiriv füüsiline tegur on müra. Neljal korral valiti valgustatust. Vähem valiti 

tolm, ruumide umbsus, suhteline õhuniiskus. Ükski õpetaja ei valinud õhutemperatuuri. 

Hinnangu tööle andsid 3 õpetajat, et on normaalse pingega, viie arvates on pingeline ja üks 

arvas, et on väga pingeline töö. Lisaks õpetajatööle töötavad väljaspool kooli neli õpetajat. 
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Tööpäevadel saavad õpetajad magada keskmiselt 6 tundi, viis õpetajat 6 tundi ja kolm 

8 tundi. Nädalavahetustel saavad õpetajad keskmiselt magada 8,5 tundi, kõige vähem 

7 tundi ja kõige rohkem 10 tundi. Laupäev ja pühapäev pole kuuel õpetajal täielikult vaba, 

et nad saaksid kasutada seda puhkuseks ja hobidega tegelemiseks. Kolm õpetajat saavad 

laupäeva ja pühapäeva kasutada täielikult puhkuseks ja hobidega tegelemiseks.  

Keskmiselt vaatavad õpetajad televiisorit tööpäevadel 0-4 tundi. Üks õpetaja ei vaata 

üldse, neli vaatavad kuni tund, kolm vaatavad 1-2 tundi ja üks vaatab 3-4 tundi. 

Nädalavahetusel vaatavad õpetajad televiisorit 1-4 tundi. Üks õpetaja vaatab kuni tund, 

seitse vaatavad 1-2 tundi ja üks vaatab 3-4 tundi.  

Tervise enesehinnangut hindab üks õpetaja väga heaks, neli heaks ja neli rahuldavaks. 

Arste külastavad kuus õpetajat kord aastas ja kolm õpetajat harvem kui kord aastas. 

Tervisehäiretest kaebavad õpetajad kõige rohkem silmade väsimust, öist ärkamist, 

uinumisraskusi, allergiat ja peavalu. Vähem aga südametegevuse häireid, kõrget ja madalat 

vererõhku, hingamistalituse häireid, liigeste probleeme, valu jalgades, valu kaelas, 

hääleprobleeme, hormonaalseid häireid ja depressiooni. Ravimeid kasutavad 3 väga harva, 

neli aeg-ajalt/ vajadusel ja kaks peaaegu iga päev. Rahusteid kasutavad 2 väga harva ja 7 

mitte kunagi. 

 

3.2.2.  Esimese klassi õpilaste küsimustiku tulemused 

 

Küsitluses osales kokku 38 esimese klassi õpilast. 1. a klassist 11 õpilast ärkavad 6:30-7.00 

ja 5 õpilast 7:00-7.30 ja magama lähevad vahemikus 20.30- 22.00. 1. b klassist neli õpilast 

ärkavad 6:30-7.00 ja kaheksa õpilast 7:00-7.30 ja magama lähevad vahemikus 21.00-

22.00. 1. c klassist neli õpilast ärkavad 6:30-7.00 ja viis õpilast 7:00-7.30 ja magama 

lähevad vahemikus 21.00-22.00. Tabelis 2.1 on välja toodud vastanute elukoha asukohad 

ja kuidas liigutakse kooli ja kodu vahel. 

 

Tabel 3.1. Esimeste klasside elukoha asukoht ning kuidas liikleb kooli ja kodu vahel. 

Klass Elukoha asukoht Kuidas liikleb kooli ja kodu vahel 

Maal Linnas Autoga  Jala Bussiga 

1 2 3 4 5 6 

1. a 2 14 10 5 1 
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Tabel 3.1. järg 

1 2 3 4 5 6 

1. b 6 6 2 9 1 

1. c 1 8 6 3 - 

 

Tabelist 3.1 on näha, et rohkem õpilasi elab linnas, kui maal. 1. a klassi õpilaste koolitee 

pikkus nendel, kes maal elavad keskmiselt 12000 m ja need, kes linnas elavad, nendel on 

keskmiselt koolitee pikkus 1900 m. 1. b klassi õpilaste koolitee pikkus nendel, kes maal 

elavad on keskmiselt 16600 m ja need, kes linnas elavad nendel on keskmiselt koolitee 

pikkus 1300 m. 1. c klassi õpilaste koolitee pikkus sellel, kes maal elab on 15000 m ja 

need, kes linnas elavad, nendel on keskmiselt koolitee pikkus 2600 m.  

Kõik 1.a klassi õpilased vastasid, et neile antakse õppida ja 1 vastas, et talle antakse peale 

vaheaega esimeseks koolipäevaks õppida. Kõik 1.b klassi õpilased vastasid, et neile 

antakse õppida ja 2 vastajat on vastanud, et neile antakse peale vaheaega esimeseks 

koolipäevaks õppida. Kõik 1.c klassi õpilased vastasid, et neile antakse õppida ja 4 vastajat 

on vastanud, et neile antakse peale vaheaega esimeseks koolipäevaks õppida.  

Keskmiselt kulub 1. a klassi õpilastel õppimiseks tund aega ja nädalavahetusel kulub 

õppimiseks kaheksal inimesel tund aega, viiel inimesel pool tundi ja kolmel inimesel kaks 

tundi. 1. b klassi õpilastel kulub keskmiselt õppimiseks tund aega ja nädalavahetusel kulub 

õppimiseks viiel inimesel tund aega, kolmel inimesel pool tundi ja kuni 1,5 tundi neljal 

inimesel. Keskmiselt kulub 1. c klassi õpilastel õppimiseks tund aega ja nädalavahetusel 

kulub õppimiseks viiel inimesel tund aega, ühel inimesel pool tundi, 2 tundi ühel ja kuni 

3 tundi kahel inimesel. 

Päevas on 1. a klassi õpilased arvutis keskmiselt pool tundi kuni tund aega ja arvutit 

kasutavad õpilased mängimiseks, õppimiseks, info otsimiseks ja telesaadete/ filmide 

vaatamiseks. Päevas on 1. b klassi õpilased arvutis keskmiselt 1,5 tundi. Arvutit kasutavad 

õpilased mängimiseks, õppimiseks, ja telesaadete/ filmide vaatamiseks. Päevas on 1. c 

klassi õpilased arvutis keskmiselt 1,5 tundi ja nad kasutavad arvutit mängimiseks. 

Õpilased 1. a klassis arvavad, et nad õpivad tunnis paremini kui tehakse rühmatöid ja 

uuritakse teemat omaette. Vähem õpivad, kui tehakse esitlusi, arutletakse, kasutatakse 

arvuteid ja kuulatakse klassikaaslasi. Õpilased 1. b klassist õpivad tunnis paremini, kui 

tehakse rühmatöid ja arutletakse. Vähem õpivad kui uuritakse teemat omaette. Õpilased 
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1. c klassist õpivad tunnis paremini, kui tehakse rühmatöid, arutletakse ja vaadatakse 

teemakohaseid filme. Vähem õpivad, kui  kasutatakse arvuteid, uuritakse teemat omaette ja 

kuulatakse klassikaaslasi. Kõige raskem õppeaine 1. a klassi jaoks on eesti keel ja kõige 

kergem matemaatika. 1. b jaoks on kõige raskem ja kergem õppeaine eesti keel. 1. c klassi 

jaoks on kõige raskem õppeaine eesti keel ja kõige kergem matemaatika. 

Koolikoti raskus 1. a klassis on keskmiselt 3 kg, kõige väiksem kaalunumber on 1,5 kg ja 

kõige suurem 5 kg, kokkuvõttes 1. a klassis ei vasta koolikoti raskus nõuetele 40%. 

Koolikoti raskus klassis 1. b on keskmiselt 3,1 kg, kõige väiksem kaalunumber on 1 kg ja 

kõige suurem 4 kg, 1. b klassis ei vasta koolikoti raskus nõuetele 55%. Koolikoti raskus 

1. c klassis on keskmiselt 3,6 kg, kõige väiksem kaalunumber on 2 kg ja kõige suurem 

5 kg, tulemusest selgus, et 1.c klassis ei vasta koolikoti raskus nõuetele 71%. 

Lisaks koolis õppimisele on mitmed lapsed seotud ka huviringide ja sportimisega. Tabelis 

3.2 on välja toodud osalejate arvud ja huviringide nimetused, kus õpilased osalevad. 

 

Tabel 3.2. Huviringide nimetused ja osalejate arvud 

Klass Huviringis osalemine Huviringid, kus osaletakse 

Jah Ei 

1. a 13 3 kunstiring, muusikakool, spordikool, tantsukool, 

käsitööring, ujumine 

1. b 10 2 kunstiring, mudilaskoor, rahvatants, tantsukool, jalgpall, 

muusikakool, spordikool, käsitööring 

1. c 7 2 mudilaskoor, spordikool, jalgpall, rahvatants, ujumine 

 

Tabelist on näha, et üksikud õpilased ei osale huviringides. 1. a klassi õpilased arvavad, et 

nende klass on sõbralik, õppimishimuline, töökas ja lõbus ning enda arvates on nad 

klassikaaslasena head sõbrad, abistajad ja kuulajad. 1. b klassi õpilased arvavad, et nende 

klass on sõbralik, õppimishimuline ja sõbralik ning enda arvates on nad klassikaaslasena 

head sõbrad ja abistajad. 1. b klassi õpilased arvavad, et nende klass on sõbralik ja lõbus. 

Kõik 1.c klassi õpilased on enda arvates klassikaaslasena head sõbrad.  

Sisekliima poolelt häirib kõige rohkem kõikide kolme klassi õpilasi müra, õhutemperatuur 

ja ruumide umbsus. Müra häirib õpilasi, sest see segab õppimist, ei saa keskenduda ja 

väsitab ning õpilased ei kuule õpetajat. Õhutemperatuur häirib, sest talvel on klassid 
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külmad ja kevadel palavad. Ruumide umbsus häirib, sest siis on õhupuudus. Seitse inimest 

vastanutest ei oska öelda miks see tegur neid häirib. 

 

3.2.3.  Teise klassi õpilaste küsimustiku tulemused 

 

Küsitluses osales kokku 34 teise klassi õpilast. 2. a viis õpilast ärkavad 6:30-7.00 ja 

kümme õpilast 7:00-7.30 ja magama lähevad õpilased vahemikus 21.00-22.00. 2. b kõik 

vastajad ärkavad vahemikus 7:00-7.30 ja magama lähevad õpilased vahemikus 21.00-

22.00. 2. c klassist kuus õpilast ärkavad 6:30-7.00 ja seitse õpilast 7:00-7.30 ja magama 

lähevad õpilased vahemikus 20.30-22.30. Tabelis 2.3 on välja toodud vastanute elukoha 

asukohad ja kuidas liigutakse kooli ja kodu vahel. 

 

Tabel 3.3. Teiste klasside elukoha asukoht ning kuidas liikleb kooli ja kodu vahel. 

Klass Elukoha asukoht Kuidas liikleb kooli ja kodu vahel 

Maal Linnas Autoga  Jala Bussiga 

2. a 1 14 5 9 1 

2. b - 6 1 5 - 

2. c 4 9 6 6 1 

 

Tabelist 3.3 on näha, et rohkem õpilasi elab linnas, kui maal. 2. a klassi õpilaste koolitee 

pikkus nendel, kes maal elab, on 7000 m. Linnas elavatel lastel on keskmiselt koolitee 

pikkus 1300 m. 2. b koolitee pikkus on keskmiselt 1300 m, kõige pikem tee on 3000 m ja 

lühem 200 m. 2. c koolitee pikkus nendel, kes maal elavad on keskmiselt 16250 m ja need, 

kes linnas elavad, nendel on keskmiselt koolitee pikkus 1400 m. 

Küsitlusest selgus, et kõik teise klassi õpilased vastasid, et neile antakse õppida. 2. a 4 

vastajat, 2. b 1 vastajat  ja 2. c neli vastajat on vastanud, et neile antakse peale vaheaega 

esimeseks koolipäevaks õppida. 2. a klassi õpilastest vastasid kaks, 2. b õpilastest vastasid 

kaks ning 2. c õpilastest viis vastasid, et neil on olnud mitu kontrolltööd ühel päeval sel 

trimestril.  

2. a õpilased vastasid kõige rohkem, et neil kulub õppimiseks tund aega. 2. b õpilased 

vastasid, et õppimiseks kulub keskmiselt tund. 2. c õpilased vastasid, et kõige vähem kulus 

õppimiseks tundaega 6 inimesel ja kõige rohkem 2 tundi viiel inimesel. 2. a kulub 
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nädalavahetusel õppimiseks kuuel inimesel tund aega, seitsmel inimesel pool tundi ja kuni 

1,5 tundi kahel inimesel. 2. b kulub nädalavahetusel kulub õppimiseks kahel inimesel tund 

aega, kahel inimesel pool tundi, kuni 1,5 tundi ühel inimesel ja kuni 2 tundi ühel inimesel. 

2. c kulub nädalavahetusel õppimiseks kõige vähem kuni pool tundi ja kõige rohkem 

rohkem kui 3 tundi. Enamus ehk 5 õpilasel kulub kuni tund õppimiseks.  

2. a klassi koolikoti raskus on keskmiselt 3,8 kg, kõige väiksem kaalunumber on 2 kg ja 

kõige suurem 7 kg. 2. a klassis ei vasta koolikoti raskus 61,5% õpilastest. 2. b klassi 

koolikoti raskus on keskmiselt 4,25 kg, kõige väiksem kaalunumber on 3,5 kg ja kõige 

suurem 5 kg. 2. b klassis ei vasta koolikoti raskus 100% õpilastest. 2. c klassi koolikoti 

raskus on keskmiselt 4,2 kg, kõige väiksem kaalunumber on 2 kg ja kõige suurem 7 kg. 

2. c klassis ei vasta koolikoti raskus 69% õpilastest.  

Päevas on 2. a klassi õpilased arvutis keskmiselt 1,3 tundi ning kasutavad arvutit peamiselt 

õppimiseks ning mängimiseks. 2. b klassi õpilased on keskmiselt 1,3 tundi ning kasutavad 

pealmiselt ainult mängimiseks. 2. c klassi õpilased on arvutis keskmiselt tund aega ning 

kasutavad pealmiselt mängimiseks ja õppimiseks.  

2. a õpilased vastasid, et õpivad tunnis paremini kui tehakse rühmatöid, arutletakse, 

vaadatakse teemakohaseid filme, kuulatakse klassikaaslasi, kasutatakse arvutit. 2. b 

õpilased vastasid, et õpivad tunnis paremini kui tehakse rühmatöid ja arutletakse. 2. c 

õpilased vastasid, et õpivad tunnis paremini kui arutletakse.  

Üheksa 2. a õpilase arvates jäetakse kodutöid parajalt, nelja 2. b õpilase ning üheteist 2. c 

õpilase arvates ka. Palju jäetakse 2. a klassi kahe, 2. b klassi ühe ning 2. c klassi õpilaste 

arvates palju. Nelja 2. a klassi õpilase arvates vähe ning liiga palju 2. b ja 2. c ühe inimese 

arvates. 

2. a klassi 9 õpilase arvates on tunniväliseid tegevusi parajalt, 2.b klassi 4 õpilase ning 2.c 

klassi 5 õpilase arvates on tunniväliseid tegevusi parajalt. 2. a klassist 4 õpilast arvab, et on 

vähe ja 2 et on palju. 2. b õpilastest 2 ja 2. c õpilastest 2 arvavad, et võiks rohkem olla. 

2. a ja 2. c klassi õpilastest kõik nõustusid, et neil on tunniks vajalik alati kaasas, 2. b 

klassist üks õpilane ei nõustunud.  
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2.a klassi arvates on kõige raskem õppeaine eesti keel ja kõige kergem kehaline kasvatus. 

2.b klassi arvates on kõige raskem õppeaine on matemaatika ja kõige kergem inglise keel. 

2.c klassi arvates on kõige raskem õppeaine eesti keel ja kõige kergem matemaatika.  

Lisaks koolis õppimisele on mitmed lapsed seotud ka huviringide ja sportimisega. Tabelis 

3.4 on välja toodud osalejate arvud ja huviringide nimetused, kus õpilased osalevad. 

 

Tabel 3.4. Huviringide nimetused ja osalejate arvud 

Klass Huviringis osalemine Huviringid, kus osaletakse 

Jah Ei 

2. a 13 2 Trummiõpe, muusikakoolis, tantsukoolis, spordikoolis, 

käsitööringis. 

2. b 5 1 Ujumistrennis, suusatamistrennis, spordikoolis. 

2. c 13 - Spordikoolis, käsitööringis, jalgpallis, tantsukoolis, 

käsitööringis, kunstiringis, joogas, ujumisõppes, 

kunstiteraapias, iluvõimlemises. 

 

Tabelist on näha, et kolm õpilast ei osale huviringides. 

Kõikide teise klassi õpilaste arvates on nende klass sõbralik, töökas ja õppimishimuline. 

Kõik arvavad, et nad on head sõbrad ja abistajad. 

Sisekliima poolelt häirib kõige rohkem kõikide kolme klassi õpilasi müra, õhutemperatuur 

ja ruumide umbsus. Müra häirib õpilasi, sest see segab õppimist, paneb pea valutama, ei 

saa keskenduda ja väsitab. Õhutemperatuur häirib, sest talvel on klassid külmad ja kevadel 

palavad. Häirib ruumide umbsus.  

 

3.2.4.  Kolmanda klassi õpilaste küsimustiku tulemused 

 

Küsitluses osales kokku 56 kolmanda klassi õpilast. 3. a klassi kümme õpilast ärkavad 

6:30-7.00 ja seitse õpilast 7:00-7.30 ning magama lähevad õpilased vahemikus 20.30-

23.00. 3. b klassi kuus õpilast ärkavad 6:30-7.00 ja neliteist õpilast 7:00-7.30 ning magama 

lähevad õpilased vahemikus 20.00-22.00. 3. c klassi üksteist õpilast ärkavad 6:30-7.00, üks 

õpilane ärkab 5.30-6.00 ja seitse õpilast 7:00-7.30 ning magama lähevad õpilased 

vahemikus 21.00-23.00. Tabelis 2.5 on välja toodud vastanute elukoha asukohad ja kuidas 

liigutakse kooli ja kodu vahel. 
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Tabel 3.5. Kolmandate klasside elukoha asukoht ning kuidas liikleb kooli ja kodu vahel. 

Klass Elukoha asukoht Kuidas liikleb kooli ja kodu vahel 

Maal Linnas Autoga  Jala Bussiga 

3. a 2 15 3 11 3 

3. b 1 19 9 11 - 

3. c 1 18 9 10 - 

 

Tabelist 3.5 on näha, et rohkem õpilasi elab linnas. 3. a koolitee pikkus nendel kes maal 

elavad on 12000 m ja 14000 m ning neil, kes linnas on keskmiselt koolitee pikkus 900 m. 

3. b koolitee pikkus sellel, kes maal elab, on 13000 m ning neil, kes linnas, nendel on 

keskmiselt koolitee pikkus 1500 m. 3. c koolitee pikkus sellel, kes maal elab, on 25000 m 

ning neil, kes linnas, nendel on keskmiselt koolitee pikkus 1700 m.  

3. a klassi koolikoti raskus on keskmiselt 5,2 kg, kõige väiksem kaalunumber on 4 kg ja 

kõige suurem 7 kg.3.a klassis ei vasta koolikoti raskus 100%. 3. b klassi koolikoti raskus 

on keskmiselt 3,7 kg, kõige väiksem kaalunumber on 1kg ja kõige suurem 6 kg. 3.b klassis 

ei vasta koolikoti raskus 70,6%. 3. c klassi koolikoti raskus on keskmiselt 4,4 kg, kõige 

väiksem kaalunumber on 2,7 kg ja kõige suurem 6 kg. 3.c klassis ei vasta koolikoti raskus 

88,2%.  

Kõik klassi õpilased vastasid, et neile antakse õppida. 3. a klassis vastasid kolm, 3. b 

klassis kuus ja 3. c klassis kuus, et neile antakse peale vaheaega esimeseks koolipäevaks 

õppida. 3. a klassi õpilastest kolm vastas, 3. b klassi õpilastest pooled vastasid ja 3. c klassi 

õpilastest üheksa vastas, et neil on olnud mitu kontrolltööd ühel päeval. 3. a kulub 

õppimiseks keskmiselt 1,3 tundi, 3. b kulub 1 tund ja 3. c 1,5 tundi. Nädalavahetusel kulub 

õppimiseks 3.a tund, 3.b 0,7 tundi ja 3. c 1,2 tundi. Keskmiselt on 3. a klassi õpilased tund, 

3. b klassi õpilased pool tundi ja 3. c klassi õpilased tund arvutis. Kõik kasutavad arvutit 

pealmiselt mängimiseks ja õppimiseks. 

3. a klassi õpilased arvavad, et tunnis õpivad nad paremini, kui tehakse rühmatöid, 

arutletakse ja uuritakse teemat omaette. 3. b klass arvab, et kui tehakse rühmatöid ja kui 

arutletakse. 3. c klass arvab, et kui arutletakse ja kasutatakse arvutit. 

Parajalt jäetakse kodutöid 3. a klassi 13 õpilase arvates, 3. b klassi 14 õpilase arvates ning 

3. c 10 õpilase arvates. Ühe 3. b klassi õpilase arvates jäetakse vähe. Kolme 3. a, viie 3. b 



43 

ja seitsme 3. c klassi õpilase arvates palju. Liiga palju jäetakse ühe 3. a ja kahe 3. c klassi 

õpilase arvates. 

3. a klassi 5 õpilase arvates on tunniväliseid tegevusi parajalt, 3. b klassi 7 õpilase ning 3. c 

klassi 9 õpilase arvates ka. Rohkem võiks olla kaheksa 3. a, kümne 3. b ja kaheksa 3. c 

klassi õpilaste arvates. 3. b klassi õpilased nõustusid, et neil on tunniks vajalik alati kaasas, 

3. a klassist üks ei nõustunud ja 3. c klassist kaks. 

3. a klassi arvates on kõige raskem õppeaine muusikaõpetus ja kõige kergem kehaline 

kasvatus. 3. b klassi arvates on kõige raskem õppeaine muusikaõpetus ja kõige kergem 

kehaline kasvatus. 3. c klassi arvates on kõige raskem õppeaine on inglise keel ja kõige 

kergem kehaline kasvatus. 

Lisaks koolis õppimisele on mitmed lapsed seotud ka huviringide ja sportimisega. Tabelis 

3.6 on välja toodud osalejate arvud ja huviringide nimetused, kus õpilased osalevad. 

 

Tabel 3.6. Huviringide nimetused ja osalejate arvud 

Klass Huviringis osalemine Huviringid, kus osaletakse 

Jah Ei 

3. a 17 - Spordikoolis, muusikakoolis, poistekooris, tantsukoolis, 

kunstiringis, jalgpallis, käsitööringis. 

3. b 16 4 Spordikoolis, jalgpallitrennis, rahvatantsus, käsitööringis, 

iluvõimlemises, tantsukoolis, muusikakoolis, laulukooris. 

3. c 17 2 Spordikoolis, ujumistrennis, poistekooris, tantsukoolis, 

käsitööringis, mudilaskooris, kunstiringis, rahvatantsus, judos, 

laskesuusatamises, muusikakoolis, mudilaskooris. 

 

Kõigi kolmandate klasside õpilaste arvates on nende klass sõbralik, töökas ja 

õppimishimuline. Enda arvates on õpilased head sõbrad, abistajad, kuulajad. 

Sisekliima poolelt häirib kõige rohkem kõikide kolme klassi õpilasi müra, õhutemperatuur 

ja ruumide umbsus. Müra häirib õpilasi, sest siis ei saa rahus olla, segab õppimist, väsitab 

ja pea hakkab valtama. Õhutemperatuur häirib, sest talvel on klassid külmad ja kevadel 

palavad. Ruumide umbsus häirib, sest siis on õhupuudus ja hakkab õpilastel halb. 
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4.  ALGKLASSIDE ÕPPERUUMIDE MÖÖBEL 
 

Vabariigi Valitsuse poolt koostatud määruse alusel peab õpilastel olema ohutu ja kasvule 

vastav koolilaud ja iste [7]. Esimestes klassides 1. a, 1. b ja 1. c oli sama mööbel ja 

uuringus kasutati seetõttu 1a klassi mööblit. Sama oli ka teise klassi ruumides ja vaatluseks 

valiti 2. a klass ja kolmanda klassi omadest valiti 3. a klass. Vaatluse teel pildistati ja 

mõõdeti mööbel üle ja mõõtetulemused on toodud allolevas tabelis 4.1. 

 

Tabel 4.1. Laudade ja toolide kõrgused 

Klass Laua kõrgus, m Tooli istumiskoha kõrgus, m 

1. klass 0,68 0,62 0,44 0,35 

2. klass 0,70 0,65 0,43 0,38 

3. klass 0,63 - 0,41 0,38 

 

Laudadel ja toolidel oli reguleerimise võimalus, et kohandada istumise osa õpilase jaoks 

sobivaks. Joonisel 4.1 on välja toodud esimese klassi lauad ja toolid.  

 

 

Joonis 4.1.1. klassi erinevate mõõtudega lauad ja toolid 

 

Toolide ja laudade reguleerimise kombineerimise teel saab leida õpilasele sobivad 

kõrgused, et istumine väsitaks võimalikult vähe. Joonisel olevatel laudadel on ka asjade 

mahutamise võimalus sahtlite näol. Joonisel 4.2 on välja toodud teise klassi lauad ja toolid. 
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Joonis 4.2. 2. klassi erinevate mõõtudega toolid ja lauad 

 

Teise klassi toolid erinevad esimese klassi omadest tooli jalgade asetsemise poolest ja 

lauad sahtli puudumise poolest. Laual on olemas nagi koolikoti asetamise jaoks. Joonisel 

4.3 on välja toodud kolmanda klassi lauad ja toolid. 

 

 

Joonis 4.3. 3. klassi erinevate mõõtudega lauad ja toolid 

 

Toolid ja lauad on kõik vastavad Vabariigi Valitsuse määruses „Tervisekaitsenõuded 

koolidele“ välja toodud nõudele, et toolid ja lauad peavad olema ohutud ja kasvule 

vastavad [7], välja arvatud teise klassi lauad, millel on teravad ääred. Esimese ja kolmanda 

klassi laudadel on ümarad ääred, mis on ohutud, kui vastu minna. Määruses on ka välja 

toodud, et põhikooli õpilase jaoks peab ühe õpilase kohta olema ruumi 2 m
2 

[7], seega 

vaadates laudade asetust joonisel 4.2 ja 4.3, kus on foto tehtud laua hetkelisest asukohast 

klassiruumis, siis määruse kohaselt ei tohiks kaks lauda kõrvuti olla, vaid peaks jääma 

vahe vahele.  
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KOKKUVÕTE 
 

Bakalaureusetöö eesmärk oli uurida algklasside klassiruumide õppetingimusi, õpetajate 

töökoormust, õpilaste õppekoormust, mõõta sisekliima parameetreid ja kontrollida nende 

vastavust normväärtustele ja anda soovitusi paremate õppetingimuste loomiseks. 

Bakalaureusetöö põhjal võib teha järgmised kokkuvõtted, järeldused ja soovitused: 

1. Uuriti algklasside klassiruumide õppetingimusi ja õpetajate töö- ning õpilaste 

õppekoormust ning sisekliima parameetreid. Uurimiseks kasutati ankeet-, mõõte- ja 

vaatlusmeetodeid. Sisekliima parameetrite väljaselgitamiseks mõõdeti 

õhutemperatuuri, õhu suhtelist niiskust, õhu liikumiskiirust, tolmuosakeste, O2, 

CO2sisaldust õhus, valgustatust ja müra ning kontrolliti nende vastavust 

normväärtustega ja klasside vahelist erinevust. 

2. Uuringus osalesid 1.-3. klassi õpilased ja nende õpetajad, kokku oli 9 klassi. 

Sisekliima parameetreid mõõdeti üheksas klassiruumis.  

3. Sisekliima mõõtmised näitasid, et kõikides klassides oli õhutemperatuur ja õhu 

suhteline niiskus normi piirides. Kõige väiksem õhu suhteline niiskus oli 1. a 

klassis ja selleks oli 27,3±1,4%. Kõikides klassides oli õhu liikumiskiirus üle 

0,1m/s, see tähendab, et on ületatud optimaalset õhu liikumiskiirust. Üheski klassis 

ei ületa lubatut õhu liikumiskiirust ehk 0,2 m/s. Statistiliselt oluliselt ületavad PM10 

suuruses osakesed piirväärtust 3. a, 3. b, 3. c klassid (p<0,001). Kõige suurem 

PM10 väärtus oli 78,8±4,9 µg/m
3
, see ületab piirväärtust 28,8 µg/m

3
. PM2,5 suuruses 

osakesedei ületanud üheski klassis piirnormi. Kõikides klassides ületab 

süsinikdioksiidi sisaldus 1000 ppm, mis on statistiliselt oluliselt üle piirnormi 

(p<0,001). Kõige rohkem ületab 2. a klassis, seal on 2410±238 ppm. Kõikides 

klassides jääb statistiliselt oluliselt (p<0,001) hapniku tulemus alla 19,5% ehk 

klassiruumid on hapnikuvaesed. Kõigis klassis peale ühe on üle 300 lx valgustatus. 

3. a klassis on keskmiselt 41±10 lx sellepärast, et projektoriga vaadati videosid. 

Kõikides klassides on suurem müratase kui 40 dB(A). Väiksem müratase on 

43,2±5,3 dB(A) ning suurim on 62,7±9,5 dB(A). Kui klassiruumis on üle 60 dB(A) 

hakkab see takistama keskendumist. Üle 60 dB(A) on ainult ühes klassis. 
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4. Ankeetküsimustik jagati üheksale õpetajale paberil ja 187 õpilasele Google Form 

keskkonnas. Kõik õpetajad vastasid küsimustikule. Õpilastest vastas 68,4% ehk 128 

õpilast. Õpetajad olid vanuses 27-55 aastat ning keskmine vanus oli 45 aastat. 

Õpilased olid vanuses 6-10 aastat.  

5. Õpetajad on õpetajana töötanud 1-37 aastat ehk keskmiselt 22 aastat. Kõik õpetajad 

on täiskohaga tööl. Hinnangu tööle andsid 3 õpetajat, et töötavad normaalse 

pingega, viie arvates on töö pingeline ja ühe arvates on väga pingeline. Käesoleval 

trimestril on õppetundide nädalane koormus keskmiselt 23 tundi. Õppetundide 

ettevalmistamisele päevas kulub keskmiselt 3,3 tundi. Töökeskkonnas häiriv 

organisatoorne tegur on ajapuudus. Töökeskkonnas häiriv psühho-sotsiaalne tegur  

on töötamine vabal ajal. Müra on kõige rohkem häiriv füüsikaline tegur. Tervise 

enesehinnangut hindab üks õpetaja väga heaks, neli heaks ja neli rahuldavaks. 

Tervisehäiretest kaebavad õpetajad kõige rohkem silmade väsimust, öist ärkamist, 

uinumisraskusi, allergiat ja peavalu.  

6. 1. a klassis ei vasta koolikoti raskus 40%, 1. b klassis 55%, 1. c klassis 71%, 2. a 

klassis 61,5%, 2. b klassis 100%, 2. c 69%, 3. a klassis 100%, 3. b klassis 70,6% ja  

3. c klassis 88,2% nõuetele. Kõige suurem kaalunumber esimeses klassis oli 5 kg,  

teises klassis 7 kg ja kolmandas klassis 7 kg. Kõikidele õpilastele antakse kodus 

õppida, kuigi koduseid õpiülesandeid ei tohi anda 1. klassis, õppeveerandi 

esimeseks ja pühade järgseks päevaks. Keskmiselt kulub õpilastel õppimiseks 

nädala sees 1,2 tundi ja nädalavahetusel 1,1 tundi. Õpilased õpivad tunnis paremini 

kui tehakse rühmatöid. Kõige raskemad õppeained on 27,3% arvates eesti keel, 

19,5% arvates matemaatika, 18,8% muusika, 21,9% muud õppeained ja 12,5% ei 

oska öelda. Kõige rohkem häirib õpilasi müra, selle valisid 70,3% õpilastest. Müra 

häirib, sest see segab õppimist, keskendumist ning väsitab. 

7. Vaatlusmeetodiga uuriti laudade ja toolide kõrgust. Lauad ja toolid on 

reguleeritavad ja õpilaste jaoks parajaks tehtud. Kõikidel õpilastel puutuvad jalad 

vastu maad. 

Õpikeskkonna parendamiseks peab rohkem klasse tuulutama, sest siis tuleb klassidesse 

rohkem hapnikku. Ventilatsioonisüsteem tuleb korda teha, et õhk käiks ringi ja 

süsinikdioksiidi sisaldus oleks alla piirväärtust. Müra vähendamiseks peab korraldama 

õppetööd nii, et müratase oleks väiksem. Kuna tolmu on klassiruumides palju, siis tuleks 

ruume rohkem koristada.   
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LEARNING ENVIRONMENT AND WORKLOAD OF PRIMARY 

SCHOOL STUDENTS AND TEACHERS 

SUMMARY 
 

Teachers' working conditions, students´ learning burden and indoor climate parameters of 

elementary school classrooms were studied. For this research, there were used 

questionnaire, measurement and observation techniques. In order to identify the indoor 

climate parameters, there were measured air temperature, relative air humidity, air 

exchange rate, the dust particles in the air, O2, CO2, noise, lighting and their compliance 

with the limit values were verified. 

The study involved students from first to third grade and their teachers, total of nine 

classes. Indoor climate parameters were measured in nine classrooms. 

Indoor climate measurements showed that the air temperature was within normal limits in 

all classes. Relative humidity in all classes was normal. In all classes, the air velocity is 

over 0.1 m/s, this means that the optimal air velocity is exceeded. None of the classes does 

not exceed the permitted velocity, 0.2 m/s. In all classes, the carbon dioxide content 

exceeds 1000 ppm. In all classes, oxygen level is lower than 19.5%. This means classes are 

low on oxygen.Lighting must be 300 lx, all except one of the classes is. Noise level in all 

classes is higher than 40 dB(A). 

The questionnaire on paper was given to nine teachers. 187 students got Google Form link 

where they answered to the questionnaire. All teachers and 68.4%(128) of students 

responded to the questionnaire. Teachers were aged from 27 to 55. Average age was 45. 

The students were from 6 to 10 years old. 

Teachers have been working as a teacher from 1 to 37 years, an average of 22 years. All of 

the teachers have full-time work. 3 teachers evaluated their job to be not very intense, for 5 

of them it is intense and for one it is very stressful job. In this trimester, weekly load of 

lessons on average is 23 hours. Preparation of lessons takes approximately 3.3 hours per 
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day. Most disturbing factor in the working environment is the lack of time. Most disturbing 

psycho-social factor in the work environment is working in leisure time. Most disturbing 

physical factor is noise. On weekdays, teachers can sleep an average of 6 hours and 8.5 

hours on weekends. One of the teachers evaluates her health self-assessment to be very 

good, four of them think it is good and four think it is decent. Teachers complain about 

health problems such as eye fatigue, nocturnal awakening, difficulty in sleeping, headaches 

and allergies. Two of them use medicines regularly, 3 very rarely and 4 from time to time/ 

if necessary.  

In class 1. a  40% of the student´ schoolbags do not meet the requirements of the maximum 

weight of it. In class 1. b, 55% have heavier schoolbag than allowed, in class 1. c 71%, in 

class 2. a 61.5%, in class 2. b 100%, in 2. c 69%, in class 3. a 100%, in class 3. b 70.6% 

and in class 3. c 88.2% have heavier schoolbag. The heaviest schoolbag in first class 

weights 5 kg, in second 7 kg, and in third grade 7 kg. All students are given homework. On 

average, it takes students to study during the week approximately 1.2 hours and 1.1 hours 

during the weekend. 51.6% of students said that the best way of learning is during group 

assignments. 71.9% believe that homework given is not too much, 17.2% think it is much, 

3.9% think it is too much and for 7% homework given is not much. Most disturbing thing 

for 70.3% of students is noise, because it interferes with learning, concentration and it is 

tiring. 

Survey method made clear the heights of tables and chairs. Tables and chairs are adjustable 

and are adjusted for students. All pupils´ feet are against the ground. 
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Lisa 1. Õpetajate küsimustik 

 

Lugupeetud õpetaja! 

 

Olen Eesti Maaülikooli bakalaureuseõppe tudeng Käti Kikas ja ma teen oma lõputöö 

teemal „Algklasside õppekeskkond ja töökoormuse kognitiivne analüüs“.  Uurimustöö 

eesmärgiks on uurida algklasside õppetingimusi ja õpetajate töökoormust ning õpilaste 

õppekoormust ja analüüsida, kas mõõtmistulemused vastavad normväärtustele.  

Küsimustikule vastamisel märkige palun rist või linnuke sobiva vastusevariandi juurde ja 

vastamine on anonüümne ning vabatahtlik. Vastused kogub kokku uurija ja tulemused 

analüüsitakse grupi tasemel.  

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

 

Küsimustiku täitmise kuupäev     Kuupäev:  

 päev  kuu     aasta 

 

1. ÜLDANDMED 

1. Sugu: 

 Naine  Mees 

2. Teie vanus ................aastat 

3. Teie haridus 

 Kõrgharidus  Rakenduslik kõrgharidus  Kesk-eri Muu 

................... 

2. TEIE TÖÖ 

4. Mitu aastat olete töötanud õpetajana? …………… aastat 

5. Milliseid aineid õpetate koolis? ……………………………………..…………….. 

6. Teie töökoormus 

 Täiskoht  1,5 koht  0,5 koht  Töötan ja õpin 

7. Õppetundide nädalakoormus käesoleval trimestril: ........................ tundi/nädalas 

8. Mitu tundi keskmiselt päevas kulub õppetundide  

 ettevalmistamiseks?...................tundi 

9. Mitu tundi keskmiselt päevas kulub õppedokumentatsiooni vormistamiseks lisaks 

õppetundides tehtavale (klassipäevikud, e-kooli dokumendid, teised erinevad aruande 

vormid)? 
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Lisa 1. järg 

Õppeveerandi alguses ………………….…. tundi 

Õppeveerandi keskel ……………………… tundi 

Õppeveerandi lõpus ……………………….. tundi 

10. Mitu tundi päevas keskmiselt kulub Teil klassijuhataja töökohustuste 

täitmiseks?........................ tundi 

11. Mitu tundi nädalas kulub Teil erialaseks enesetäiendamiseks (erialase kirjanduse 

lugemine, erialasteltäienduskursustel osalemine jms) ? .........................................tundi  

12. Mitu tundi keskmiselt nädalas kulub kontrolltööde, kirjandite parandamiseks? 

...........................tundi 

13. Millised organisatoorsed tegurid Teid oma töökeskkonnas enam häirivad? 

 Puudub karjääri tegemise võimalus  

Probleemid informatsiooni liikumisega  

 Aegunud töövahendid  

 Töövahendite puudus  

 Puhkeruumi vajadus  

 Nõuded suuremad, kui suudan kanda  

 Ajapuudus 

 

14. Millised psühho-sotsiaalsed tegurid Teid oma töökeskkonnas enam häirivad?  

 Töötamine vabal ajal 

 Tööst tingitud probleemid kodus 

 Õpilastevaheline vaimne vägivald 

 Õpilastevaheline füüsiline vägivald 

 Õpilasepoolne vaimne vägivald 

 Õpilasepoolne füüsiline vägivald 

 Konfliktid kolleegide vahel 

 Kaastöötajate koostöö puudumine 

 Ebameeldiv tööõhkkond 

 Tunnustuse puudumine 

 Raske ettepanekuid läbi suruda 

 Ülemus ei kuula  

15. Millised füüsilised koolikeskkonna tegurid Teid oma töö juures kõige enam 

häirivad?  
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Valgustatus Suhteline õhuniiskus  Ruumide umbsus 

Tolm   Õhutemperatuur  Müra 

16. Hinnang tööle: 

Väga pingeline 

Pingeline 

Normaalse pingega 

Ei ole üldse pingeline 

17. Kas töötate lisaks õpetajatööle väljaspool kooli? 

Jah  Ei 

3. TEIE TERVIS 

18. Keskmiselt mitu tundi ööpäevas saate magada? 

Kui järgmisel päeval on tööpäev, siis .......... tundi 

Kui järgmisel päeval on puhkepäev, siis ........... tundi 

19. Kas laupäevad, pühapäevad on Teil vabad, kas saate neid täielikult kasutada 

puhkuseks ja oma hobidega tegelemiseks? 

 Jah  Ei 

20. Mitu tundi päevas vaatate keskmiselt televiisorit ? 

 

21. Mitu tundi päevas kasutate arvutit  huvialasel ja kutsetöö eesmärgil? 

 

22. Tervise enesehinnang 

 Väga hea  Hea  Rahuldav  Mitterahuldav 

23. Kui sageli külastate arste? 

 Vähemalt kord kuus  Kord aastas  Harvem kui kord aastas 

 

 
Ei vaata üldse kuni 1 tund 1- 2 tundi 3-4 tundi 

rohkem kui 4 

tundi 

Tööpäevadel      

Puhkepäevadel      

 
Ei kasuta kuni 1 tund 1- 2 tundi 3-4 tundi 

rohkem kui 4 

tundi 

Tööpäevadel      

Puhkepäevadel      
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24. Milliseid tervisehäireid kaebate? 

 Jah ei 

1. Südametegevuse häired (rõhumistunne rinnus, pisted südame piirkonnas 

jms) 

  

2. Kõrge vererõhk   

3. Madal vererõhk   

4. Seedetrakti häired   

5. Hingamistalitluse häired   

6. Liigeste probleemid   

7. Valu jalgades   

8. Valu kaelas   

9. Silmade väsimus   

10. Hääleprobleemid   

11. Hormonaalsed häired   

12. Allergia   

13. Radikuliit   

14. Peavalu   

15. Uinumisraskused   

16. Öine ärkamine   

17. Depressioon   

18. Väsimus   

19. Midagi muud  

 

25. Kui sageli kasutate ravimeid? 

 Mitte kunagi  Väga harva  Aeg-ajalt/ vajadusel        Peaaegu iga 

päev 

26. Kas tarvitate rahusteid? 

 Mitte kunagi  Väga harva  Aeg-ajalt/ vajadusel        Peaaegu iga 

päev 

 

 

 

Aitäh vastamast!   
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Lugupeetud õpilane! 

 

Olen Eesti Maaülikooli bakalaureuseõppe tudeng Käti Kikas  ja ma teen oma lõputöö 

teemal „Algklasside õppekeskkond ja töökoormuse kognitiivne analüüs“.  Uurimustöö 

eesmärgiks on uurida algklasside õppetingimusi ja õpetajate töökoormust ning õpilaste 

õppekoormust ja analüüsida, kas mõõtmistulemused vastavad normväärtustele.  

Küsimustikule vastamisel märkige palun rist või linnuke sobiva vastuse variandi juurde ja 

vastamine on anonüümne ning vabatahtlik. Vastused kogub kokku uurija ja tulemused 

analüüsitakse grupi tasemel.  

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

 

Küsimustiku täitmise kuupäev   Kuupäev:  

 päev  kuu     aasta 

 

1. Sugu: 

Poiss  Tüdruk 

2. Vanus …………… aastat 

3. Klass: 

1.  Klass 2. Klass 3. Klass 

4. Sinu elukoht: 

Elan linnas Elan maal 

5. Tõused hommikul kell: 

 5:30-6:00  6:00-6:30  6:30-7:00  7:00-7:30  7:30-8:00 

6. Koolitee pikkus ………. km 

7. Kuidas lähed kooli? 

Lähen kooli jala   Sõidan bussiga (linnast)  

Sõidan bussiga (maalt)  Mind tuuakse kooli sõiduautoga 

8. Kas käid mõnes huviringis? 

Muusikakoolis Spordikoolis (-ringis) Tantsukoolis (-ringis) 

Kunstiringis  Käsitööringis  Muu ……………. 

9. Magama lähed tavaliselt kell ………….. 
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10. Kui raske on Su koolikott? ……........ kg 

11. Kas sulle antakse koduseid ülesandeid? 

Jah  Ei 

12. Kas peale vaheaega esimeseks koolipäevaks antakse õppida? 

Jah  Ei 

13. Kas sul on olnud mitu kontrolltööd ühel päeval sel trimestril? 

Jah  Ei 

14. Kaua kulub aega õppimisele? (tundides) 

Kuni pool tundi  Kuni 1 tund  Kuni 1.5 tundi 

Kuni 2 tundi  Kuni 3tundi  Rohkem kui 3tundi 

 

15. Kaua kulutad õppimisele aega nädalavahetusel? 

Kuni pool tundi  Kuni 1 tund  Kuni 1.5 tundi 

Kuni 2tundi  Kuni 3tundi Rohkem kui 3tundi 

 

16. Milleks Sa arvutit tavaliselt kasutad? 

Õppimiseks  Sõpradega suhtlemiseks   Mängimiseks 

Internetist uudiste lugemiseks Info otsimiseks  

Telesaadete / filmide vaatamiseks 

17. Kaua oled päevas arvutis? 

 Kuni pool tundi  Kuni 1 tund   Kuni 1.5 tundi 

 Kuni 2tundi   Kuni 3tundi  Rohkem kui 3tundi 

18. Õpid tunnis paremini, kui … 

Me teeme rühmatööd  Uurin teemat omaette  Arutleme 

Vaatame teemakohaseid filme Teen esitlust ja esinen klassi ees 

Kuulan klassikaaslasi  Kasutan arvutit 

19. Koduseid töid jäetakse 

Liiga palju Palju Parajalt Vähe Liiga vähe 

20. Sinu arvates on tunnivälist tegevust ( õppekäigud, üritused, jmt ) 

Liiga palju Palju Parajalt Võiks rohkem olla  

Ei oska öelda Tegevus puudub 

21. Tunniks vajalik on Sul kaasas? 
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Täiesti nõustun Nõustun Pigem nõustun Pigem ei nõustu Ei 

nõustu   Üldse ei nõustu 

22. Milline on Sinu klass?  

Õppimishimuline Laisk Sõbralik Riiakas 

Rahulik Lärmakas Lõbus Üksmeelne  Töökas 

23. Kes oled Sina klassikaaslasena? Märgi oma pealmised rollid 

Abistaja Hea sõber Kuulaja Lepitaja Lobiseja 

Mängude algataja Märkaja Naljahammas Tülitseja 

Viriseja 

24. Missugune õppeaine on Sinujaoks raske? ……………… 

25. Missugune õppeaine on Sinujaoks kerge?……………… 

26. Millised allnimetatud teguritest Sind kõige rohkem häirivad koolis? 

Valgustatus Tolm Õhutemperatuur Suhteline õhuniiskus 

Müra   Ruumide umbsus 

Miks häirib?..................................................................................................................... 

 

 

 

Aitäh vastamast!  

  



 

Lisa 3. Sisekliima parameetrite mõõtetulemused 

Mõõte- 

punkt 

Õhu- 

temperatuur  

t, 
o
C 

Süsinik-

dioksiid, 

% 

 

Süsinik-

dioksiid,  

Ppm 

Valgus-

tatus, 

E,lx  

 

Hapnik, 

% 

Õhu 

suhteline 

niiskus,  

W, % 

Õhu 

liikumise 

kiirus, 

m/s
2 

Müra  

dB(A) 

Tolm, 

PM10 

 

Tolm, 

PM2,5 

Tolm, 

PM1 

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

1. a    

1. 𝑥 
± 𝑆𝐷 

23,15±0,03 0,115±0,009 1146±92 512±3 18,42±0,01 27,4±2,3 0,123±0,004 56,2± 

4,6 

25,7± 

7,7 

3,8± 

0,3 

1,7± 

0,1 

2. 𝑥 
± 𝑆𝐷 

23,26±0,01 0,101±0,001 1007±14 437±1 18,40±0,00 26,2±0,0 0,123±0,002 56,9± 

4,1 

23,7± 

0,1 

3,4± 

0,4 

1,6± 

0,1 

3. 𝑥 
± 𝑆𝐷 

23,24±0,01 0,100±0,001 998±8 545±1 18,40±0,00 27,2±0,7 0,123±0,005 58,5± 

5,3 

23,4± 

2,6 

3,8± 

0,2 

1,7± 

0,1 

4. 𝑥 
± 𝑆𝐷 

23,20±0,02 0,105±0,001 1047±9 501±2 18,40±0,01 28,4±0,5 0,130±0,015 59,8± 

5,7 

26,9± 

5,4 

4,0± 

1,0 

1,7± 

0,1 

𝑥 𝑘𝑜𝑔𝑢
± 𝑆𝐷 

23,21±0,05 0,105±0,007 1049±75 499±40 18,40±0,01 27,3±1,4 0,125±0,008 57,9± 

5,0 

24,9± 

4,0 

3,7± 

0,5 

1,7± 

0,1 

1. b    

1. 𝑥 
± 𝑆𝐷 

22,04±0,01 0,129±0,006 1292±63 504±1 18,40±0,00 30,5±0,2 0,134±0,018 50,1± 

5,2 

42,7± 

4,5 

6,0 ± 

0,5 

2,0± 

0,1 

2. 𝑥 
± 𝑆𝐷 

21,98±0,01 0,133±0,001 1325±7 598±6 18,38±0,01 30,7±0,2 0,131±0,019 54,8± 

6,4 

46,3± 

3,3 

6,9 ± 

0,3 

2,2± 

0,0 

3. 𝑥 
± 𝑆𝐷 

21,96±0,02 0,128±0,001 1284±13 595±34 18,40±0,01 30,1±0,3 0,136±0,012 60,1± 

4,8 

73,8± 

3,6 

8,3± 

3,0 

2,5± 

0,5 

4. 𝑥 
± 𝑆𝐷 

21,91±0,01 0,130±0,002 1304±15 736±3 18,39±0,4 30,7±0,7 0,129±0,014 60,9± 

5,6 

58,6± 

12,7 

8,5± 

1,7 

3,1± 

0,0 

𝑥 𝑘𝑜𝑔𝑢
± 𝑆𝐷 

21,97±0,05 0,130±0,004 1301±36 609±85 18,39±0,02 30,5±0,4 0,132±0,016 56,4± 

6,9 

55,3± 

14,1 

7,4± 

1,7 

2,4± 

0,5 

 

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

1. c    

1. 𝑥 
± 𝑆𝐷 

23,19±0,04 0,146±0,001 1455±7 443±0 18,35±0,01 31,4±0,2 0,121±0,000 39,6± 

2,2 

20,4± 

1,8 

3,0± 

0,1 

1,2± 

0,1 

2. 𝑥 
± 𝑆𝐷 

23,33±0,03 0,149±0,001 1486±5 626±6 18,37±0,01 31,1±0,5 0,120±0,001 44,2± 

6,2 

25,7± 

0,7 

3,1± 

0,1 

1,2± 

0,0 

3. 𝑥 
± 𝑆𝐷 

23,41±0,02 0,148±0,001 1483±7 498±1 18,38±0,00 30,1±0,2 0,122±0,002 44,1± 

5,0 

20,8± 

1,3 

3,3± 

0,2 

1,2± 

0,1 

4. 𝑥 
± 𝑆𝐷 

23,47±0,02 0,147±0,000 1470±0 437±3 18,38±0,00 30,2±0,2 0,122±0,004 44,7± 

5,6 

22,3± 

3,2 

3,2± 

0,8 

1,2± 

0,0 

𝑥 𝑘𝑜𝑔𝑢
± 𝑆𝐷 

23,35±0,11 0,147±0,001 1474±13 501±77 18,37±0,02 30,7±0,7 0,121±0,002 43,2± 

5,3 

22,3± 

2,4 

3,1 0,3 1,2 

0,0 

2. a    

1. 𝑥 
± 𝑆𝐷 

23,53±0,03 0,206±0,009 2063±87 699±50 18,20±0,02 38,0±0,02 0,132±0,010 51,5± 

2,2 

49,9± 

3,2 

6,6± 

0,1 

1,7± 

0,1 

2. 𝑥 
± 𝑆𝐷 

23,61±0,02 0,236±0,006 2360±58 555±20 18,18±0,01 38,4±0,3 0,131±0,019 53,0± 

2,5 

55,0± 

0,6 

7,3± 

0,0 

1,8± 

0,1 

3. 𝑥 
± 𝑆𝐷 

23,67±0,01 0,255±0,004 2547±39 759±12 18,18±0,01 38,2±0,2 0,120±0,002 53,7± 

3,3 

50,9± 

0,7 

6,1± 

0,1 

1,6± 

0,1 

4. 𝑥 
± 𝑆𝐷 

23,72±0,01 0,267±0,002 2673±23 638±10 18,18±0,01 38,5±0,2 0,121±0,002 54,7± 

4,6 

47,0± 

6,9 

6,2± 

1,4 

1,6± 

0,1 

𝑥 𝑘𝑜𝑔𝑢
± 𝑆𝐷 

23,63±0,07 0,241±0,024 2410±238 663±81 18,18±0,01 38,3±0,3 0,126±0,012 53,2± 

3,4 

50,7± 

4,2 

6,6± 

0,7 

1,6± 

0,1 

2. b    

1. 𝑥 
± 𝑆𝐷 

23,12±0,02 0,149±0,009 1485±94 471±4 18,39±0,03 32,5±1,7 0,121±0,000 52,0± 

5,0 

31,0± 

4,2 

3,3± 

0,6 

0,8± 

0,0 

2. 𝑥 
± 𝑆𝐷 

23,22±0,03 0,135±0,003 1352±30 813±1 18,40±0,00 31,6±0,3 0,121±0,001 56,2± 

9,5 

25,9± 

1,1 

3,0± 

0,2 

0,9± 

0,1 

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

3. 𝑥 
± 𝑆𝐷 

23,32±0,02 0,126±0,001 1259±14 821±3 18,40±0,00 31,0±0,2 0,121±0,002 63,1± 

8,9 

31,1± 

1,3 

3,0± 

0,3 

0,9± 

0,0 

4. 𝑥 
± 𝑆𝐷 

23,37±0,01 0,123±0,000 1233±5 637±4 18,39±0,01 31,1±0,2 0,121±0,002 63,0± 

5,4 

34,6± 

8,5 

2,9± 

0,3 

0,9± 

0,1 

𝑥 𝑘𝑜𝑔𝑢
± 𝑆𝐷 

23,26±0,10 0,133±0,011 1332±111 685±14

6 

18,39±0,02 31,6±1,0 0,121±0,001 58,6± 

8,6 

30,6± 

4,9 

3,0± 

0,3 

0,9± 

0,1 

2. c   

1. 𝑥 
± 𝑆𝐷 

23,17±0,04 0,160±0,002 1602±20 510±3 18,34±0,02 31,2±0,5 0,133±0,012 51,6± 

6,0 

38,5± 

0,5 

4,3± 

0,1 

1,5± 

0,1 

2. 𝑥 
± 𝑆𝐷 

23,04±0,04 0,159±0,001 1588±11 482±3 18,32±0,00 30,5±0,2 0,128±0,007 53,7± 

5,2 

36,7± 

3,9 

4,2± 

0,6 

1,6± 

0,1 

3. 𝑥 
± 𝑆𝐷 

22,9±0,05 0,157±0,002 1568±22 547±2 18,32±0,00 31,1±0,3 0,129±0,008 57,2± 

7,8 

35,3± 

2,9 

4,0± 

0,0 

1,6± 

0,1 

4. 𝑥 
± 𝑆𝐷 

22,58±0,07 0,153±0,001 1525±7 645±6 18,32±0,01 30,8±0,2 0,204±0,069 45,8± 

3,9 

33,9± 

4,0 

4,1± 

0,1 

1,8± 

0,1 

𝑥 𝑘𝑜𝑔𝑢
± 𝑆𝐷 

22,90±0,23 0,157±0,003 1570±33 546±63 18,33±0,01 30,9±0,4 0,148±0,047 52,1± 

701 

36,1± 

3,0 

4,2± 

0,3 

1,6± 

0,2 

3. a    

1. 𝑥 
± 𝑆𝐷 

22,16±0,04 0,163±0,004 1627±37 33±2 18,37±0,01 33,3±0,4 0,137±0,026 70,9± 

3,1 

71,7± 

4,4 

6,6± 

0,2 

2,3± 

0,0 

2. 𝑥 
± 𝑆𝐷 

22,30±0,04 0,178±0,003 1782±26 35±3 18,36±0,01 33,3±0,5 0,144±0,031 71,7± 

2,0 

98,0± 

0,6 

7,9± 

2,0 

2,4± 

0,2 

3. 𝑥 
± 𝑆𝐷 

22,39±0,01 0,180±0,001 1795±9 37±2 18,36±0,01 32,7±0,3 0,131±0,034 55,5± 

5,5 

70,0± 

7,4 

7,0± 

0,2 

2,2± 

0,0 

4. 𝑥 
± 𝑆𝐷 

22,39±0,01 0,181±0,001 1808±7 58±2 18,35±0,01 32,8±0,1 0,126±0,006 52,8± 

4,3 

63,0± 

10,5 

6,2± 

0,4 

2,1± 

0,0 

𝑥 𝑘𝑜𝑔𝑢
± 𝑆𝐷 

22,31±0,10 0,175±0,008 1753±78 41±10 18,36±0,01 33,0±0,4 0,135±0,027 62,7± 

9,5 

75,9± 

15,5 

6,9± 

1,0 

2,2± 

0,1 

 

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

3. b    

1. 𝑥 
± 𝑆𝐷 

21,12±0,04 0,119±0,006 1194±0,006 500±8 18,62±0,01 31,8±0,2 0,119±0,004 56,9± 

6,8 

71,7± 

6,9 

11,8± 

0,6 

2,2± 

0,1 

2. 𝑥 
± 𝑆𝐷 

21,25±0,04 0,114±0,002 1138±17 519±3 18,61±0,01 31,7±0,2 0,140±0,051 58,9± 

7,1 

73,9± 

2,3 

8,8± 

0,1 

1,8± 

0,0 

3. 𝑥 
± 𝑆𝐷 

21,46±0,05 0,112±0,001 1115±12 526±4 18,59±0,01 31,6±0,6 0,121±0,003 62,2± 

4,9 

80,0± 

7,4 

10,8± 

2,1 

2,1± 

0,2 

4. 𝑥 
± 𝑆𝐷 

21,63±0,04 0,112±0,001 1118±13 495±1 18,55±0,01 32,3±0,1 0,122±0,004 56,3± 

5,9 

78,2± 

5,2 

8,3± 

2,5 

1,9± 

0,4 

𝑥 𝑘𝑜𝑔𝑢
± 𝑆𝐷 

21,36±0,20 0,114±0,004 1141±44 510±13 18,59±0,03 31,9±0,4 0,126±0,026 58,6± 

6,5 

75,9± 

5,6 

9,9± 

2,0 

2,0± 

0,2 

3. c    

1. 𝑥 
± 𝑆𝐷 

22,37±0,04 0,147±0,002 1472±19 425±9 18,43±0,01 34,1±0,7 0,141±0,032 57,2± 

6,0 

84,5± 

2,8 

13,0± 

0,0 

2,7± 

0,1 

2. 𝑥 
± 𝑆𝐷 

22,54±0,03 0,142±0,002 1423±17 528±5 18,44±0,04 34,1±1,6 0,139±0,020 53,7± 

2,7 

76,9±  

1,3 

13,1± 

0,3 

2,7± 

0,0 

3. 𝑥 
± 𝑆𝐷 

22,72±0,04 0,148±0,05 1478±50 737±2 18,43±0,01 32,9±0,8 0,120±0,001 55,1± 

7,4 

77,4± 

2,3 

12,3± 

0,7 

2,6± 

0,1 

4. 𝑥 
± 𝑆𝐷 

22,85±0,04 0,145±0,001 1453±10 828±1 18,40±0,00 32,9±0,2 0,127±0,010 49,0± 

5,1 

76,5± 

8,3 

12,3± 

0,1 

2,6± 

0,0 

𝑥 𝑘𝑜𝑔𝑢
± 𝑆𝐷 

22,62±0,19 0,146±0,004 1456±35 629±16

3 

18,42±0,03 33,5±1,1 0,131±0,021 53,7± 

6,2 

78,8± 

4,9 

12,7± 

0,5 

2,7± 

0,1 
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Lisa 4. Lihtlitsentslõputöö salvestamiseks ja lõputöö üldsuselle kättesaadavaks 

tegemiseks ning juhendaja(te) kinnitus lõputöö kaitsmisele lubamise kohta 

 

 

Mina, _________________________________________________________________,  

(autori nimi) 

sünniaeg _______________,  

1. annan Eesti Maaülikoolile tasuta loa (lihtlitsentsi) enda loodud lõputöö 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

________________________________________________________________________, 

(lõputöö pealkiri)  

mille juhendaja(d) on_____________________________________________________,  

(juhendaja(te) nimi)  

1.1. salvestamiseks säilitamise eesmärgil,  

1.2. digiarhiivi DSpace lisamiseks ja  

1.3. veebikeskkonnas üldsusele kättesaadavaks tegemiseks 

kuni autoriõiguse kehtivuse tähtaja lõppemiseni;  

2. olen teadlik, et punktis 1 nimetatud õigused jäävad alles ka autorile;  

3. kinnitan, et lihtlitsentsi andmisega ei rikuta teiste isikute intellektuaalomandi ega 

isikuandmete kaitse seadusest tulenevaid õigusi.  

 

 

 

Lõputöö autor ______________________________ 

(allkiri) 

 

Tartu, ____________________  

(kuupäev)  

 

 

Juhendaja(te) kinnitus lõputöö kaitsmisele lubamise kohta  

Luban lõputöö kaitsmisele. 

 _______________________________________   _____________________  

(juhendaja nimi ja allkiri)                            (kuupäev) 
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