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Sissejuhatus
Eestis on ligikaudu 2000 ettevõtet, mille tegevusalaks on metalltoodete tootmine ja kus
on vähemalt üks töötaja. Nende tegevus paistab välja ka töökeskkonna statistikas, paraku negatiivselt. Viimasel viiel aastal on metalltoodete tootmine olnud kõige suurema
tööõnnetuste arvuga tegevusala. 2016. oli nende arvuks 531. Tööõnnetustest viiendik
põhjustasid raskeid vigastusi ning kahe tulemuseks oli töötaja surm.
Konkreetsematest tegevusaladest on enim tööõnnetusi toimunud metallkonstruktsioonide ja muude metalltoodete tootmise, elektrimootorite ning tõste- ja teisaldusseadmete
tootmise tegevusalas.
Tööõnnetustega seotud tegevustest on enamesinev töö masinatega, millele järgnevad kukkumisega seotud juhtumid ning esemete purunemised, mis seejärel kukuvad
töötajale peale.
Ka tööst põhjustatud haigestumisi on olnud metallitöötlemisel suhteliselt palju. Ainult kaubanduses on haigestumiste arv veidi suurem, kuid seal on töötajate arv kordades suurem.
Need on olnud põhjused, miks tööinspektsioon on suhteliselt palju kontrollinud metalltoodete tootmisega tegelevaid ettevõtteid. 2016. a toimus sel tegevusalal 245 kontrolli.
Brošüüris tutvustame ohutegureid, mis võivad põhjustada haigestumisi ja tööõnnetusi
ning anname soovitusi nende ennetamiseks. Põhjalikumalt käsitleme masinatega töötamist, keevitustöid ja tõstetöid.
Lisaks kirjeldame terviskahjustuste ennetamist toetavaid tegevusi nagu näiteks töötajate
tervisekontrolli ja olmeruumide olulisust.
Loodame, et brošüürist leiavad mõtteid ohutumaks töötamiseks nii tööandjad kui töötajad ja nende koostöös väheneb tööõnnetuste ja haigestumiste arv ning seejärel ka
tööinspektsiooni kontrollide arv.
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Masinad
Metalli külmtöötlemisel kasutatakse mitmeid suhteliselt ohtlikke masinaid – pressid,
puurpingid, freespingid, treipingid, metallisaed, giljotiinid, lihvimispingid.
Masinate kasutamisel toimunud õnnetused on ühed sagedasemad metalliettevõtetes
toimunud tööõnnetustest. Metalli külmtöötlemiseks on vaja suuri jõudusid ning seetõttu
on oluline, et kasutaja ei püüaks rakendada veel suuremat jõudu kui masinal, vaid kasutaks mõistust. Tegevused, mille teostamisel toimub enim tööõnnetusi, on materjalide
etteandmine ja vastuvõtmine, jäätmete eemaldamine ning masinate seadistamine ja reguleerimine.
Masinatel, mida juhitakse käsitsi, on ohuallikaks liikuvad osad – pöörlevad, lõikavad, saagivad või pressivad.
Töötaja puuris profiililattidesse auke. Ta üritas puuri töötamise ajal detaili edasi liigutada
aga paremas käes olnud kinnas sattus puuri padruni piirkonnas puurile liiga lähedale. Puurpink rebis töötajal parema käe III sõrme koos kindaga kaasa.
Arvjuhtimisega tööpinkidel, mille juhtimine toimub arvuti abil (CNC-pink) on kokkupuute võimalus ohtlikult liikuva osaga väiksem ja enamuses õnnetusi on toimunud materjalide teisaldamisel.
Kannatanu asetas CNC-freespingi tööpinna servale detaili kaaluga 3,5 kg. Toode kukkus, teravam serv suunaga alla töötaja jala peale ning tekitas sellega varbaluu murru.
Ehkki masinate hooldus- ja seadistustöödele kuluv aeg moodustab väikese osa tööajast,
on sel ajal toimunud tööõnnetuste arvu osakaal suhteliselt suurem. Teine tegevus, mille
käigus tasub enne tegutsemist tavapäraselt rohkem ohutusele mõelda, on masina töös
tekkinud tõrgete kõrvaldamine.
Tööga seotud haigestumisi võivad põhjustada mitmed metallide töötlemisega seotud tegevused. Metalldetailid on rasked ja nende käsitsi tõstmine masinatele ja neilt ära põhjustab seljavigastusi ja käte haigestumist. Nahaprobleeme võivad põhjustada kokkupuude metallitöötlemisel kasutatavate emulsioonidega ning metalldetailide teravate äärte ja
karedate pindade tekitatud väga väikesed lõikehaavad. Tööprotsessis kasutatavate kemikaalide aerosoolid ja aurud võivad põhjustada silmade ärritust ning kahjustusi hingamisteedele. Kuulmiskahjustus võib tekkida, kui töötamise ajal ei kasutata sobivaid kuulmiskaitsevahendeid, sest näiteks giljotiinide ja stantspresside töötamisel võib müra tase olla
kuni 100 dB(A).
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Vastavusdeklaratsioon ja kasutusjuhend
Õnnetuste ennetamine peab algama juba masina ostmisel. Uue masina ostmisel tasub
jälgida, et masinal oleks vastavusmärgis ehk CE-märgis ning vastavusdeklaratsioon. Nendega kinnitab masina valmistaja, et toote ohutusele õigusaktidega sätestatud nõuded on
täidetud ning nõuetele vastavus on ettenähtud korras hinnatud ja tõendatud. Kasutaja
ülesanne on masina ohutust mitte halvendada ning sel moel tegutsedes võib eeldada, et
masinast tulenevatest põhjustest tööõnnetusi ei juhtu.
Kasutatud masina ostmisel on hea, kui sellel on olemas vastavusmärgis ning vastavusdeklaratsioon. Kui neid ei ole, on tööandjal keerulisem leida ja hinnata võimalikke ohtusid
masina kasutamisel.
Kui uute masinate puhul on kasutusjuhendi olemasolu tavapärane, siis kasutatud masinate ostul ei pruugi saada kasutusjuhendit kaasa. Uut masinat ostes tagab tootja või müüja,
et masinaga on kaasas juhised ja ohutusteave, mis on potentsiaalsele lõppkasutajale arusaadavas Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigi ametlikus keeles. Ainult nendel masinatel, mis on tehtud turul kättesaadavaks tarbijale (füüsilisele isikule, kes tegutseb eesmärgil,
mis ei ole seotud tema majandus- või kutsetegevusega), peavad olema kaasas vähemalt eestikeelsed juhised ja ohutusteave.
Kasutusjuhend on hea algallikas masina ohutusjuhendi koostamiseks. Nendes on masina
valmistaja välja toonud nõuded ja soovitused, kuidas ohutult töötada ja need on osaks
tööandja koostatavast ohutusjuhendist. Kui kasutusjuhendit pole, tasub teavet otsida internetist. Mõne seadme kohta võib sealt leida kasutusjuhendi või muud ohutusalast teavet
sarnaste masinate kohta. Põhjalik ohutusjuhend hõlbustab masina kasutajate juhendamist
ja väljaõpet. Kui masina ostmisel pakub põhjalikuma koolituse valmistaja esindaja, võib
ohutusjuhend tunduda väheoluline. Kuid masinat hiljem kasutama hakkavate töötajate juhendamisel on ohutusjuhend esmane teabeallikas ohutute töövõtete omandamiseks.

Masinate kontrollimine
Masina seisukorra kontrollimine on oluline osa ohutuse tagamisel. Üldnõuded, millele peab masin ja selle kasutamine vastama, on toodud Vabariigi Valitsuse 11.01.2000
määruses nr 13 „Töövahendi kasutamise töötervishoiu ja tööohutuse nõuded“. Suuremate masinate puhul toimub enne kasutuselevõttu selle töökohale paigaldamine ning
mõnel juhul ka kokkupanemine. Nende tegevuste järgselt tuleb tööandjal korraldada
masina korrasoleku ja paigalduse õigsuse kontroll, mille tulemused registreeritakse ning
neid säilitatakse töövahendi kasutusea lõpuni. Lisaks igapäevasele masina korrasoleku
kontrollimisele kasutaja poolt on masinate kontrollimine töökeskkonna sisekontrolli osa.
Et sisekontroll ei oleks formaalne, tuleb masina kontrollimisse kaasata töötajad, kes tunnevad masina tööpõhimõtteid, kasutusviisi ja võimalikke ohte.
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Kaitseseadised
Olulisemad abinõud õnnetuste vältimiseks masinatega töötamisel on nõuetekohaste kaitsekatete või –seadiste olemasolu, sobivate juhtimisviiside ja –seadiste kasutamine ning
masina valmistaja ettenähtud ohutuseadiste korrasolek.
Kaitsekatted on kõige tüüpilisemad vahendid masinaga ohutu töö tagamiseks ja ennekõike
käte vigastuste ennetamiseks. Need annavad füüsilise kaitse, et töötaja ei saaks puudutada liikuvaid osasid. Kaitsepiirded võivad olla kinnitatud või reguleeritavad. Kinnitatud kaitsepiirded on enamlevinud kaitsmaks masina tööorgani ajami ohtlikult liikuvaid osi kohtades,
kuhu kasutaja ligipääs ei ole masina töötamise ajal nõutav. Nende kinnitamiseks kasutatakse
kinnitusvahendeid (tavaliselt poldid, mutrid) ning neid saab eemaldada ainult tööriistu kasutades. Selline kate eemaldatakse tavaliselt ainult hooldusja remonditööde ajal. Kui katet on vaja eemaldada sagedamini, siis kiputakse minema lihtsamat kuid ohtlikumat
teed – katet ei panda tagasi. Taolist olukorda on tihti näha
puurpinkidel, mille padruni ajami rihmülekanne asub pingi
ülemises osas horisontaalselt ja rihmarataste abil saab
muuta puuri pöörlemiskiirust. Pärast kiiruse muutmist
jäetakse kaitsekate kohale kinnitamata põhjendades
seda vajaduse lähiajal jälle puuri kiirust muuta. Kui juhendamise ja kontrolliga ei suudeta vältida ilma kaitsekatteta rihmülekande kasutamist, tuleb kasutada näiteks blokeeringuga kaitsekatet, mis välistab puurpingi
käivitamise kui kaitsekate on paigaldamata.
Kohtades, kus ligipääs liikuvatele osadele on tööprotsessist tulenevalt vajalik, kasutatakse
kinnitatud kaitsepiirde asemel reguleeritavat kaitsepiiret, mis piirab ligipääsu liikuvatele
osadele alades, kus ligipääs on protsessi jaoks vajalik. Erinevalt kinnitatud kaitsepiiretest
peab reguleeritavat kaitsepiiret olema võimalik hõlpsasti reguleerida ilma tööriistu kasutamata ning tagatud peab olema kaitsepiirde püsimine määratud asendis. Reguleeritav kaitsepiire on näiteks metalli saagimiseks kasutataval masinal, mille tööorganiks on saeleht.
Sõltuvalt saetava materjali mõõtudest tuleb kaitsepiirdega reguleerida saelehe ja kaitsepiirde vahe nii väikseks, et töötaja sõrm ei saa sattuda vastu saelehte. Tavaliselt loetakse
ohutuks vahet, mis on kuni 6 mm, kuid sõltuvalt masina ja kaitsepiirde konstruktsioonist
võib olla vajadus vähendada seda kuni 4 mm-ni. Täpsemat teavet reguleeritavate kaitsepiirete asendite kohta saab masina kasutusjuhendist ning selles olev teave tuleb töötajatele
edastada ohutusjuhendi kaudu.
Blokeeringuga kaitsekatet kasutatakse kohtades, kuhu on mittetöötava masina korral vajalik sage juurdepääs (näiteks töödeldava detaili kinnitamiseks), kuid töötava seadme puhul
peab ala olema piirestatud. Masinat ei ole võimalik käivitada kui blokeeringuga kaitsekate
ei ole asetatud ohuala ette ning kaitsekatte avamisel masina töötamise ajal masin seiskub.
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Selline kaitsekate on kasutusel treipinkidel padrunite kohal. Detaili padrunisse kinnitamise või sealt
vabastamise ajal masin seisab ja blokeeringuga
kaitsekate on üleval võimaldades mugavalt padruni juures töötada. Treimise ajal peab kaitsekate
olema all ja kaitsma töötajat kokkupuutumise eest
ohtlikult pöörleva padruniga.

Juhtimisseadised
Juhtimisseadiste sobivus ja korrasolek loovad võimaluse tööõnnetuste ärahoidmiseks.
Masina juhtimisseadised peavad olema hästi nähtavad, asjakohaselt märgistatud ning
nende funktsioonid arusaadavalt ja üheselt mõistetavad. Kuna metallide töötlemisel kasutatakse õlisid ja emulsioone ning tekib tolmu, on tõenäone töökeskkonnas olevate esemete määrdumine. Masina juhtimisseadiste tekstid ja märgid, mis uuel seadmel olid hästi
nähtavad, muutuvad ajapikku häguseks ja need ei pruugi olla enam arusaadavad. Töötaja,
kes hakkas seda masinat kasutama uuena, võib arvata, et tal polegi vajadust märgistusest
aru saada, sest talle piisab mingi nupu või hoova asukoha teadmisest. Kuid tema puhkuse
või haigestumise ajal hakkab masinal tööle keegi teine, kelle jaoks nii raskesti nähtav kui
arusaadav märgistus võib olla põhjuseks ohuolukorda sattumisel. Rääkimata ohuolukorrast, kus keegi kaastöötajatest tuleb masinalt töötajat päästma.
Töötaja töötas rullvaltsidega painutuspingil, millel olid juhtimisseadmetest kaugemas otsas
soontega rattad torude painutamiseks. Ühe toru painutamisel toimus tema jaoks ootamatu toru
liikumine ja käsi jäi ratta ja painutatava toru vahele. Seetõttu ei ulatanud ta enam ise juhtimisseadisteni ega saanud käe vabastamiseks valtse liiguta. Appi tõttas kaastöötaja, kes püüdis käe
vabastamiseks hakata valtse koos ratastega teineteisest eemale juhtima. Kuna juhtimisseadistel
oli märgistus kulunud, vajutas ta nuppe õnnetusse sattunu õpetuste järgi. Paraku ei mõistnud nad
teineteist ja valtsi tõstmise asemel vajutas ta nuppu, mis pani valtsi pöörlema ja seetõttu sai käsi
veel rohkem lömastada.
Töövahendi käivitumine võib toimuda ainult selleks ettenähtud juhtimisseadise tahtliku mõjutamisega ning selle ettekavatsematu kasutamine ei tohi põhjustada lisaohtu. Jalaga juhitavatel masinatel on tavaliselt juhtimisseadiseks jalgpedaal, millel on kaitsekate. Kate on paigaldatud selleks, et jalgpedaali läheduses liikudes ei saaks keegi kogemata astuda pedaalile, mille
tulemuseks oleks masina käivitumine. Sagedasti on ettevõtetes näha kasutuses pedaale, mille
kate on purunenud või teadlikult eemaldatud. Põhjuseks tuuakse, et nii on mugavam töötada.
Töötsükli lõppedes piisab ainult jala tõstmisest pedaali kohale ja siis saab hakata sättima kohale järgmist detaili. Kuid kui töötaja millegipärast kaotab tasakaalu või jalg lihtsalt väsib, võib
jalg sattuda pedaalile ja masin hakkab tööle ajal, mil töötaja käed on ohualas. Väga head ohutustaset pakuvad jalgpedaalid, mille kasutamisel tuleb pedaali hoida keskmises asendis. Kui
pedaali vajutada lõpuni, masin seiskub ja liikuvad osad liiguvad algasendisse. Selline pedaal
välistab õnnetuse ka siis, kui töötaja kaotab tasakaalu ja jalg jääb pedaalile.
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Masina kasutaja alalises töötamiskohas peab olema vabalt juurdepääsetav töökindel seadis
masina hädaseiskamiseks ja ohutusse seisundisse viimiseks. Masinate ohutuse kontrollimisel tasub vaadata, kas hädaseiskamisseadised on kasutatavad kohtades, kus töötaja tavapäraselt tööülesandeid täidab. Eriti kasutatuna ostetud masinate puhul on juhtunud, et hädaseiskamisseadis on küll olemas aga ohuolukorras selle kasutamine võimatu. On olukordi, kui
ka töötamiskoha lähedal olevat hädaseiskamisseadist ei saa kasutada. Põhjuseks näiteks
seadise ette asetatud materjalid või muud esemed, mis takistavad selle hõlpsat rakendamist
või on seenekujulist lülitit kasutatud hoopis nagina.
Masina juhtimisviisi valikul tuleb eelistada ohutumat. Näiteks stantspresside juhtimine võib valmistaja poolt olla
ette nähtud kahel viisil – jalaga või kätega. Kui stantsitavat materjali ei anta ette käsitsi, on jalgpedaaliga juhtimine aktsepteeritav. Kuid kui detaile seatakse stantsile
käsitsi, tuleb kasutada käsitsijuhtimist. Kindlasti kahekäejuhtimist, et oleks välistatud ühe käe asumine ohualas
ja teisega juhtimisseadise mõjutamine. Kahekäejuhtimisel saab pressi käivitada ainult siis, kui mõlemad käed
on samaaegselt juhtimisseadisel. Kindlasti tuleb vältida
kahekäelülituse ümberehitust selliseks, et seda saaks rakendada ühe käega.
Giljotiinkääride töötamisel on tihti vaja hoida kätega lõigatavat materjali ja masinat juhtida
jalgpedaaliga. Siis tuleb jälgida, et pedaal asuks lõiketerast nii kaugel, et sõrmed ei ulatuks
terani. Hea variant on pedaal põrandale kinnitada või paigaldada pedaali toitekaabel nii, et
pedaali ei saaks asetada kohta kus käed ulatuvad ohualasse.
Lisaks töötajat füüsiliselt ohualast eemale hoidvatele
kaitseviisidele on olemas ka ohutusseadised, mis töötaja ohualale lähenemisel seiskavad masina. Sellisteks on
näiteks valguskardinad ja rõhutundlikud matid. Valguskardinad, mida nimetatakse ka fotosilmadeks, on ohutusseadised, mis paigaldatakse masina või selle osa ümber.
Tavaliselt on need vertikaalsed kollased postid, mille vahel
liiguvad valguskiired. Kui masina kasutaja liigub postide
vahele, valguskardin rakendub ja seiskab masina. Rõhutundlikud matid on justkui vaibad, mis on asetatud ohuala
ette põrandala. Matile astudes masin seiskub.
Kõik kaitseseadised, mis masina valmistaja on ette näinud, peavad kogu kasutusaja olema
kohal ja töökorras. Nende eemaldamine on ohutuse teadlik vähendamine ja seega töötaja
ohtu seadmine.
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Ohud keevitustöödel
Keevitamine kui materjalide liitmisprotsess on levinud paljudes erinevates majandusharudes. Valmistatakse metallkonstruktsioone, konveiereid, mahuteid, raame, auto keresid, järelhaagiseid jm. Keevistöödele on kõrgemad nõudmised elektri-, soojusjaamade ja katlamajade seadmete valmistamisel ja remondil. Keevitamistöödega seostuvad eelkõige järgmised
ohutegurid: elektrilöögioht, tule- ja plahvatusoht, põletusoht, mitteioniseeriv kiirgus (sealhulgas optiline, elektromagnetiline), müra ja vibratsioon, kukkumine tellingutelt või redelilt.
Sissehingatavas õhus olevad ained võivad tekitada haigestumist ja kutsehaigestumist ning
lämbumisoht on töötamisel piiratud või kitsastes ruumides. Lisaks kaasneb sundasendis
sagedate keevisõmbluste tegemisega ülekoormus luulihaskonnale ning raskuste käsitsi teisaldamise koosmõjuga sagenevad vigastused ning luulihaskonna vaevused.
Metallide liitmiseks kasutatakse peamiselt sulakeevitusprotsesse, milles toimub sulatatud
lisamaterjali ja põhimaterjali segunemine ning nende tardumisel moodustub keevisõmblus ehk keevisliide. Enamlevinuid sulakeevitusprotsesside ohutegureid käsitleme ka käesolevas trükises.
Tööstuses on enimlevinud kaarkeevitus, mille puhul keevitatavad materjalid sulatatakse elektrilise kaarlahenduse poolt eralduva soojusenergia toimel. Põhiliselt keevitatakse
tööstuses terast, kuid kasvab alumiiniumi sulamite keevitamise maht. Järgnevalt teeme
põgusa sissejuhatuse enamlevinud keevitusprotsessidesse, et paremini mõista tööga
kaasnevaid ohutegureid.
Käsikaarkeevituses ehk elektroodkeevituses kasutatakse lisamaterjalina elektroode, millel on peal elektroodikate. Erineva kattega (A - happelise, B - aluselise, C - tsellulooskattega, R - rutiilkattega) elektroodid eraldavad keevitamisel töökeskkonda erinevaid töötajale
kahjulikke aineid. Elektroodkeevituse eeliseks on mitmesugustes ilmastikuoludes ja väga
mitmesuguste materjalide keevitamise võimalus.
Kaitsegaaskaarkeevitus ehk traatkeevitus on laialt levinud metalliettevõtete siseruumides
tehtavatel keevitustöödel eelkõige kõrgema tootlikkuse ja hea kvaliteedi tõttu kuna puuduvad elektroodi vahetamisest tingitud katkestused ja keevitamisel ei teki räbu. Traatkeevituse agregaat koosneb vooluallikast, traadietteandemehhanismist, peavoolikust, keevituspõletist ning kaitsegaasiballoonist koos reduktori ja voolikuga. Traatkeevitusel inertgaasi
keskkonnas (MIG) on levinud argooni kasutamine ning kaitsegaasina kasutatakse laialdaselt ka argooni ja süsihappegaasi segu. Eelistatakse alumiiniumi keevitamisel. Traatkeevitusel aktiivgaasi keskkonnas (MAG) kasutatakse kaitsegaasina süsihappegaasi. Keevitatakse süsinik- ja legeerteraseid, sealhulgas roostevaba terast.
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Inertgaasi keskkonnas sulamatu elektroodiga kaarkeevituses (TIG) kasutatakse tavaliselt puhast argooni või argooni segu vähese lämmastikoksiidiga, harvemini heeliumit.
Elekterkaarkeevitusprotsessis põleb kaarleek sulamatu volframelektroodi ja keevitatava
materjali vahel. Võimalik on keevitada kõiki metalle.
Gaaskeevituse (GW) osatähtsus on uute keevitustehnoloogiate kasutuselevõtuga langenud. Vajaminev kuumus metalli sulatamiseks saadakse põlevgaasi ja hapniku segust
süüdatud leegist. Põlevgaasiks võib olla atsetüleen, propaan või butaan. Enamikel juhtudel
kasutatakse gaaskeevitusel lisametalli traadi kujul. Gaaskeevituse eeliseks on see, et see
sobib peaaegu kõikide laiemalt kasutatavate metallide keevitamiseks.

Tule- ja plahvatusoht
Gaaskeevitus- ja elekterkeevitustöö, metalli lihvimine nurklihvijaga ning metalli lõikamine
põlevvedeliku või ketaslõikuriga on tuleohutuse seaduse kohaselt tuletööd. Tuletöö tegemisel tuleb vältida tulekahju tekkimist ning kasutada meetmeid tulekahju tekkimise võimaluse
vähendamiseks, tulekahju kiireks avastamiseks, tule leviku tõkestamiseks ja selle kiireks
kustutamiseks. Tuletöö tegemise kohale ja tuletöö tegemisele on sätestatud nõuded siseministri 07.09.2010 määrusega nr 47 „Tuletöö tegemisele esitatavad nõuded“.
Tuletöö tegemise koht puhastatakse ja põlevmaterjal eemaldatakse või kaetakse süttimisekindlalt vähemalt 3 meetri raadiuses. Selles alas asuv põlevast materjalist tarind ja piire
kaetakse süttimisekindlalt või valatakse veega üle. Kui sellest kaugemal asub põlevmaterjal,
mis võib lenduvatest sädemetest kergesti süttida, võetakse tarvitusele abinõud vältimaks
selle süttimist.
Üks kuu ametis olnud renditöötaja (vanus 41) lihvis praami ninaosa vaheruumis nurklihvijaga keevisõmblusi. Gaaskeevitusseadmete voolikutest imbus kitsasse ruumi töötaja teadmata põlevgaasi
(propaani-butaani segu), mis õhuga segunemisel moodustas plahvatusohtliku keskkonna. Lihvimisel tekkinud säde tekitas plahvatuse ning töötaja riided süttisid põlema. Kannatanul ja kolleegidel ei õnnestunud riideid piisavalt kiiresti kustutada ning 90% kehapinnast katnud põletuste tõttu
kannatanu suri.
Paigutage tuletööks kasutatav tuleohtlik gaas, vedelik või muu põlevmaterjal tuletöö kohas või selle vahetus läheduses süüteallikate eest kaitstult. Hapniku- ja gaasiballoon ning
põlevvedeliku paak paigutatakse selliselt, et töötamisel oleks välditud nende kontakt leegi
ja sädemetega. Alalises tuletöö kohas paikneb gaasipõleti gaasiballoonikonteinerist vähemalt 10 meetri ning üksikust hapniku- ja gaasiballoonist vähemalt 5 meetri kaugusel.
Töötamisvaruks olev hapniku- ja gaasiballoon, põlevvedelik või muu põlevmaterjal paikneb
ohutul kaugusel küttekehast või muust tuleohuallikast ning vähemalt 10 meetri kaugusel
tuletöö kohast ja lahtise tule allikast.
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Kui tuletöö tegemisel töödeldakse mahutit, milles on hoitud põlevvedelikku või tuleohtlikku
gaasi, puhastatakse mahuti enne töötlemist süttimisohtlikest põlevmaterjali jääkidest. Õhust
raskemate tuleohtlike gaaside sealhulgas propaani kasutamisel tuleb arvestada, et need võivad süvenditesse ja madalamatesse kohtadesse luua õhuga segunedes plahvatusohtliku
keskkonna. Seetõttu tuleks eelistada õhust kergemat atsetüleeni.
Metallide gaaskeevitamisel ja -lõikamisel kasutatakse peamiselt atsetüleeni. Atsetüleen
on värvitu, terava küüslaugulõhnaga gaas, mille kestev sissehingamine põhjustab iiveldust,
peapööritust ning isegi mürgistust. Atsetüleen on plahvatusohtlik ning plahvatab sädemest
või leegist. Kaarkeevitusjuhtmeid tuleb hoida atsetüleeni- või hapnikuvoolikutest ja balloonidest eemal.
Kui rõhu all olev gaasiline hapnik puutub kokku orgaaniliste ainetega, nagu õlid, rasvad
või söetolm, võib toimuda isesüttimine. Hapnikuballoonid, -voolikud, seadmed tuleb puhastada rasvast ja õlist. Hapnik võib moodustada põlevgaasi või põlevvedeliku aurudega
plahvatusohtliku segu ning lahtise leegi või sädeme olemasolul plahvatada.
Gaaskeevituse põletid peavad ohutuse tagamiseks olema varustatud gaasi tagasivooluklappidega või tagasilöögikaitsmetega. Kui keevituspõletist väljuva gaasisegu väljavoolamise kiirus on väiksem gaasi põlemiskiirusest, võib keevitusleek kanduda põletisse ja hapniku suuremal ülerõhul tungib see atsetüleenivoolikusse. Kui kaitseklappe ei kasutata, võib
gaasisegu põlemise lööklaine levimine gaasivoolikutes viia nende purunemise ja ballooni
lõhkemiseni. Maksimaalse ohutuse tagamiseks kasutatakse kaitseklappe, mis sisaldavad
tagasivoolukaitset, leegikaitset, kuumuskindlat kaitset ning rõhutundlikku kaitset. Täiendavat asjakohast teavet saab edasimüüjatelt.
Gaaskeevituse ja kaitsegaasi keskkonnas keevitamise alustamise eel tuleb kontrollida
gaasivoolikute ühendusi põletite ja reduktoriga. Mõnes ettevõttes kohtab näpitsatega
kinni tõmmatud traatühendusi, mis võivad voolikuid vigastada ning põhjustada lekkeid.
Kasutada tuleb selleks ettenähtud kinnitusklambreid.
Tuletöö tegemise kohas on kuni 10 meetri kaugusel vähemalt kaks 6 kg tulekustutusaine
massiga tulekustutit, mis on valmis koheseks kasutamiseks.
Tuletööd võib osutada isik, kellel on kutsetunnistus või kes on läbinud tuletööde tegemise
koolituse ja kellel on tuletöötunnistus. Tunnistus tõendab tuletöö tegija edukat tuletöö tegemise koolituse läbimist ning ohutu tuletöö tegemiseks ettevalmistuse saamist. Tunnistus kehtib selle väljastamise kuupäevast kuni viis aastat. Juhime tähelepanu, et tunnistuse
omamine ei väldi tuleohtu, vaid vajalik on igapäevaselt järgida koolitusel omandatut ja ohutuid töövõtteid. Pärast tuletöö lõpetamist vaadatakse tuletöö koht hoolikalt üle, sädemete
langemise koht valatakse vajadusel veega üle ning tagatakse tuletöö koha pidev kontroll
kuni tuleohu äralangemiseni. Tuletöö tegemise lõpetamisel tagab tuletöö koha kontrolli
üldjuhul tuletöö tegija.
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Elektrilöögi oht
Elektrist tuleneva tervisekahjustuse raskus sõltub keha läbiva voolu tugevusest, keha elektrilisest takistusest, voolu kulgemisest kehas, voolu all olemise ajast ja vahelduvvoolu korral ka sagedusest. Sõltuvalt kokkupuute laadist on tervisemõjudeks põletused, kudede ja elundite kuumenemine, vere ja koevedelike elektrolüütiline lagunemine, närvisüsteemi ja talitlusprotsesside
halvamine jm. Kui elektrilöögi või -trauma korral seiskub süda ja hingamine, võib inimene surra.
Keevitaja võib eelkõige kokku puutuda kaarkeevituse vooluahelaga ning selle toiteahelaga.
Elektritrauma saamine kaarleegist on tõenäoline olukorras, kus elektroodi vahetatakse märgade kinnastega või kinnasteta. Kui seade on sisse lülitatud, on elektrood ja keevitusvooluahel alati pinge all. Kergemateks tagajärgedeks on naha pindmised põletused, elektrimärgid,
naha metalliseerumine - voolu juhtiva metalli osakesed kanduvad naha pinnale ja naha alla.
Järgnevalt on nimetatud abinõud, mida järgides välditakse või vähendatakse elektrist tulenevat terviseriski. Enne töö alustamist kontrollige keevitusaparatuuri ja juhtmestiku korrasolekut ning maandusklambri kinnitumist. Elektriseadmetel avastatud mittevastavused tuleb
kõrvaldada enne töö alustamist tööandja määratud pädeva isiku poolt, kelleks üldjuhul ei ole
töid teostav keevitaja.
Vältige kaablite jätmist keevitatavate detailide alla ning risti üle liikumisteede. Ärge vedage
neid uste või luukide vahelt läbi. Ehitise või seadme osade kasutamine tagasivoolujuhtidena on keelatud. Kinnitage maandusklamber keevitatava detaili või keevituslaua külge keevisõmblusele mõistlikult lähedale ning vältige detaili pingestamist järjestikku ühendatud metallilehtede, torude või muude voolu juhtivate osade kaudu.
Keevitusagregaati vooluvõrku ühendades ei pööranud seitse aastat ettevõttes töötanud lukksepp (vanus 57) tähelepanu purunenud isolatsiooniga ühenduspistikule. Tekkinud lühis ja voolukaar tekitasid vasaku käe sõrmedele põletusi. Töötaja oli seetõttu 15 päeva töövõimetuslehel.
Töötaja pidi katkisest ühenduspistikust teadlik olema või seda kontrollima. Sellise seadmega
töötamisest tuleb keelduda.
Ettevõttes kuus aastat töötanud keevitaja (vanus 47) sai surmava elektrilöögi käsikaarkeevitusseadme elektroodihoidikult. Töötamisekoha põrandal oli vesi ning keevitaja jalanõud ja riietus olid
märgunud.
Ohutuse tagamiseks piirake kaarkeevitusseadme tühijooksupinge võimalikult madalale tasemele. Kui olete pinge alla sattunud on keha läbiv elektrivool väiksem suurema elektritakistuse
korral. Seepärast tuleb jälgida, et käed, jalanõud ja riided oleksid kuivad. Kandke terveid kummitallaga jalanõusid ja kindaid. Kuiv töötamiskoht ja isoleeriv matt keevitaja all vähendavad
riski. Välistingimustes tehtavate keevitustööde korral tuleb kaitsta nii töötamiskohta kui ka
seadmeid vihma ja lume eest. Olukorras, kus töötaja toetub keevitatavale materjalile, sealhulgas töö mahutis, tuleb tema kokkupuude isoleerida asjakohase dielektrilise mati või muu
isoleeriva alusega.
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Keevitaja kindad on tähistatud viitega standardile EN 12477, millele järgneb tähis A või B. Lisaks standardiviitele peavad kinnastel olema piktogrammid: vastupidavus tulele (viide standardile EN 407) ning vastupidavus mehaanilistele ohuteguritele (viide standardile EN 388).

Elektromagnetväljad
Tänapäeva töökeskkonnas puutume suurema osa ajast kokku elektromagnetväljadega, mille tekitajaks on elekter. Enamikus töökohtades on elektromagnetväljadega kokkupuute tase
väga madal ning ei ohusta inimese tervist. Kui töökeskkonnas on kohtasid, kus esineb tugev
väli, ei pruugi need olla alalised töötamiskohad ning inimene viibib väljas lühikest aega. Elektromagnetväljade mõju kiputakse alahindama, sest nende olemasolu ei ole võimalik näha,
kuulda, haista või kompida. Seepärast seostatakse väljadest põhjustatud tervisekahjustusi
pigem muude ohuteguritega kui elektromagnetväljadega. Töökeskkonna sisustamisel ja riskianalüüsil tuleb järgida Vabariigi Valitsuse 01.04.2016 määrust nr 44 „Töötervishoiu ja tööohutuse nõuded elektromagnetväljadest mõjutatud töökeskkonnale, elektromagnetväljadega
kokkupuute piirnormid ja rakendusväärtused ning elektromagnetväljade mõõtmise kord“.
Elektromagnetväljas viibimine põhjustab inimese organismile otsest biofüüsikalist mõju.
Uuringute alusel on kehtestatud kokkupuute piirnormid, mille ületamisel avalduvad lühiajalise kokkupuute korral järgmised sümptomid. Tugevate magnetväljadega kokkupuutel on
täheldatud mõtlemise, probleemide lahendamise ja otsustamise võime langust, mis võivad
avaldada kahjulikku mõju töösooritusele ja ohutusele. Esineda võib kihelust või valu tekitavat närvide stimulatsiooni. Sagedusvahemikus kuni 400 Hz tekivad perifeerses nägemisväljas virvendavad visuaalsed aistingud – fosfeenid.
Elektromagnetvälja mõju inimese tervisele sõltub peamiselt välja tugevusest, inimese ja
kiirgusallika vahekaugusest ning väljas viibimise ajast. Oluline on eristada elektromagnetvälja sagedust, sest erinevatele sagedusvahemikele on omased erinevad otsesed ja kaudsed mõjud.
Keevitusprotsessides ei hinnata üldjuhul elektromagnetväljadest tingitud soojuslikku
mõju inimese tervisele, sest seadmed ei tekita tavaliselt üle 100 kHz sagedust. Siiski võib
esineda erandeid. Kuna keevituskaare tekkimiseks kasutatakse madalat pinget, on tekkiv
elektriväli suhteliselt madala tasemega ning piirnormi ei ületa. Peaasjalikult tuleb hinnata
riske töötajale magnetväljast, mille tugevus sõltub suuresti voolutugevusest.
Keevituskaare tekitamiseks kasutatakse reeglina madalpingelist ja suurt voolu (15…600 A)
andvat erikonstruktsiooniga vooluallikat. Üldjuhul tekitab agregaat elektrivõrgu sageduse
või selle harmoonilise sagedusega(nt 150, 300 Hz) elektromagnetväljasid. Näiteks MIG/
MAG protsessides kasutatakse vastupolaarset alalisvoolu. Nüüdisaegsetes seadmetes
kasutatakse sageli impulssvoolu. Invertervooluallikates võrguvool alaldatakse, muudetakse 20-60 kHz nelinurkimpulssvooluks ja ferriitsüdamikuga trafo abil saadakse vajalik
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keevitusvool. Punktkontaktkeevitusel, tuntud ka kui takistuskeevitusel, tekib pealistikku
asetsevate detailide vahele punktikujuline keevisõmblus keevitusvoolu ja survejõudu rakendavate elektroodide toimel. Levinud ja lihtsas õhukesest lehtmetallist detailide liitmisprotsessis juhitakse lühiajaliselt läbi kontaktpinna madalapingeline ja suure voolutugevusega,
sõltuvalt seadmest kuni 30 000 A vool.
Suurbritannia Töötervishoiu ja Tööohutuse Ameti (Health and Safety Executive) tellitud
raport (2014) keevitusega kaasnevatest elektromagnetväljadest toob välja paljugi kasulikku. Näiteks eksperimendis MIG keevitamisel (200 A keevitusvool, 28 V kaare pinge, positiivne vastupolaarne alalisvool) ei ületanud mõõdetud magnetväljad ka 10 cm kaugusel
keevituspõletist alumist rakendusväärtust. Pulseeriva MIG keevituse (210 A, 13 m/min
traadi etteandel) korral moodustas magnetvälja tase keevituspõleti juures 90% alumisest
rakendusväärtusest. Sama mõõtetulemus saavutati keevituspõleti lähedal TIG pulseeriva
alalisvooluga keevitamisel (150 A tippvoolutugevusel, pulseeriv sagedus 100 Hz). Kui rakendusväärtusi ületatakse, siis tuleb tööandjal võtta tarvitusele abinõud tervisekahjustuste vältimiseks. Punktkontaktkeevitusseadmega keevitamisel (ühefaasiline, vahelduvvool,
10 000 A) on magnetväli käte asukohas 10 cm kaugusel kaarleegist rakendusväärtuse
tasemel. Seadme külgedel on magnetväli tugevam ning ületab töötaja pea kõrgusel ja 30 cm
kaugusel rakendusväärtust. Võimsamate seadmete ja suuremate voolutugevustega on
kasutajale mõjuvad rakendusväärtused ületatud.
Punktkontaktkeevitusel võivad lihtsad meetmed vähendada oluliselt kokkupuudet tugevate
väljadega. Seega jalglüliti ümberpaigutamine, liikumist takistava piirde paigaldamine, kasutaja asukoha muutmine võib olla piisav lahendus. Siiski võivad vajalikud olla lisameetmed,
nagu keevitavate detailide hoidmine näpitsatega, detaili paigutamine kinnitusrakisesse või
robottehnoloogia kasutamine. Eesmärgiks on suurendada elektromagnetvälja allika kaugust
töötajast.
Tasub meeles pidada, et mööda kaableid liiguvad tugevad voolud ning sellega kaasnevad
tugevad magnetväljad. Levinud halb praktika käsikaarkeevituses on kaablite riputamine üle
õla. Hea tava on rakendada järgmisi meetmeid:
1. Asetage kaablid ühele küljele endast eemale, et mitte olla kaablite ümber silmuses;
2. Ärge kerige, mähkige kaableid ümber keha, kaela ja jäsemete;
3. Paigutage keevitusagregaat endast võimalikult eemale ja kaablid vähemalt 30 cm
kaugusele;
4. Ühendage keevituskaabli kinnitusklamber keevitatava eseme külge keevisõmblusele nii lähedale kui võimalik.
Elektromagnetväljad võivad mõjutada siiratud aktiivsete meditsiiniseadmete (sh kardioja neurostimulaatorid, sisekõrva implantaadid) ja siiratud passiivsete metalli sisaldavate
meditsiiniseadmete (sh liigeseproteesid, plaadid, kruvid, stendid, südameklapi proteesid)
tööd. Nimetatud meditsiiniseadmeid omavad töötajad kuuluvad koos alaealiste ja raseda-
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te töötajatega riskirühma. Tööandja peab käsitlema töötaja juhendamise ja väljaõppe käigus muuhulgas teemasid, mis hõlmavad elektromagnetväljade kahjulikku mõju riskirühma
kuuluva töötaja tervisele, tervisekahjustuse varajase avastamise ja sellest teatamise korda
ettevõttes ning töötaja tervisekontrolli tegemise korda. Teadlikuks saanud töötaja peab tööandjat teavitama enda kuulumisest riskirühma. Töötajale korraldatud tervisekontrollis saavad töötaja ja tööandja otsuse töökeskkonna või töökorralduse sobivuse kohta ning juhised
riskirühma kuuluvate töötajate kaitseks rakendatavatest meetmetest.
Töötajate tervise- ja ohutusriskide vähendamiseks või vältimiseks peab tööandja välja selgitama elektromagnetväljade allikad ning hindama töötajate väljadega kokkupuutest tulenevaid riske. “Elektromagnetväljade direktiivi 2013/35/EL rakendamise hea tava mittesiduva juhendi 1. osa“ käsitleb üksikasjalikult elektromagnetväljade riskihindamist. Juhised
on standardites EN 50444, EN50445 ja EN 50505. Põhjaliku riskihindamise läbiviimiseks
soovitame kasutada nimetatud teavikute suuniseid.

Optiline kiirgus
Enamikes töökohtades on tehislikult tekitatud optiline kiirgus olemas kuid olulisi tervistkahjustavaid optilise kiirguse allikaid ei leidu. Metallitööstuses puututakse keevitamisel
ja plasmalõikamisel optilise kiirgusega otseselt kokku. Suure hulga ultraviolettkiirguse
(UV-kiirgus) tekitamine kaarkeevituse ajal on vältimatu. Sõltumata sellest, kas optilist kiirgust tekitatakse tahtlikult või see tekib ise protsessi kõrvalproduktina, on vajalik piirata
tervistkahjustavat kokkupuudet. Nõuded töötamiseks kokkupuutes optilise kiirgusega on
toodud Vabariigi Valitsuse 08.04.2010 määruses nr 47 „Töötervishoiu ja tööohutuse nõuded elektromagnetväljadest mõjutatud töökeskkonnale, elektromagnetväljadega kokkupuute piirnormid ja rakendusväärtused ning elektromagnetväljade mõõtmise kord“.
Silmadele langev UV‑kiirgus neeldub sarvkestas ja läätses. Ägedal kokkupuutel kiirgusega võib tekkida sarvkesta põletik ehk fotokeratiit ja sidekesta põletik ehk fotokonjunktiviit. Kergete sümptomite korral esineb ärritus, valgustundlikkus, pisarate vool, valu. Intensiivse UV-kiirguse toimel tekib silmade sarvkesta pindmise kihi epiteeli kahjustus ehk
elektrooftalmia. Pikaajalisel kokkupuutel võib silmaläätsele moodustuda kiiritusjärgne
hallkae ehk katarakt, mille tulemusel hägustub nägemine ja muutub nägemisteravus.
Nähtav optiline kiirgus võib põhjustada samalaadseid fotokeemilisi kahjustusi nagu
UV‑kiirgus. Pikaaegsel mõjul on tulemuseks kehv värvide eristamine ja pimedas nägemine.
Suur osa nahale sattuvast UV-kiirgusest neeldub marrasnahas. UV‑kiirgus võib põhjustada erüteemi – naha punetust ja turset. Selgelt eristuv mõju ilmneb 8–24 tundi pärast
kokkupuudet kiirgusega ning püsib 3-4 päeva. Nahk on kuiv ja koorub ning vastuvõtlik
infektsioonidele. Erüteemile võib järgneda naha pigmenteerumine (hiline päevitumine).
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Tõsisem pikaajaline UV‑kiirguse toime on nahavähi teke. Maliigne melanoom põhjustab
nahavähkidest surma kõige sagedamini, ehkki seda esineb harvem kui mittemelanoomset nahavähki. Nii päikesega kokkupuutumisel tekkiv äge põletus kui ka kiirgusega sage
kokkupuude tööl võib soodustada maliigse melanoomi tekkeriski. Seda esineb sagedamini inimestel, kellel on palju sünnimärke, hele nahk ning punased või blondid juuksed
ja kellel tekivad tedretähnid ja päikesepõletus või kes päikesega kokkupuutel ei päevitu.
Metallitööstuses kasutatakse lasereid metallide töötlemiseks ja lõikamiseks. Üldjuhul vastab selliste laserite kiirgusvõimsus või impulsi energia 4. klassi laserile. Silma või naha juhuslik kokkupuude laserkiirega või hajunud lähiinfrapunakiirgus tekitab olulisi tervisekahjustusi.
Ohutusnõuetele vastavate seadmete korrapärasel kasutamisel on riskid välditavad. Kuigi
seadmetel võivad olla kiirguse eest kaitsvad piirded, võib remondi- ja hooldustöödel või muudes olukordades olla vajalik kasutada kaitseomadustega prille.
Neli aastat ettevõttes töötanud lukksepp-monteerija (vanus 35) töötas päeva jooksul keevitustööde läbiviimise vahetusläheduses. Ise ta keevitustöid ei teinud. Päeva lõpus tundis silmades
valu ja pöördus arsti poole, kes tuvastas silma võrkkesta kahjustuse. Kaarkeevitusel tekkinud
optiline kiirgus levis töötamiskohale ning põhjustas tervisekahjustuse. Töötaja oli 6 päeva töövõimetuslehel.
Optilisest kiirgusest on tavaliselt kõige rohkem ohustatud silmad, nägu, pea, kael ja käed,
kuna ülejäänud piirkonnad on sageli riietega kaetud. Keevitaja isikukaitsevahendite hulka
kuuluvad kaitsekindad, nägu ja silmi kaitsev asjakohane mask, pea ja kaela katmiseks
pea- ja kaelakatted. Teistele töökohtadele leviv optiline kiirgus piiratakse kaitset omavate
kardinatega, mida vajadusel saab teisaldada.
Tänapäeval on levinud kaitsemaskid, mille klaasfilter tumeneb automaatselt. Tumenemise
aste/filter tuleb kasutajal ise valida. Standardi EN 169 keevitusklaaside tumedusastmed
sõltuvalt keevitusviisist ja kasutatava voolu tugevusest on toodud tabelis.

9

Elektroodkeevitus

10
10

11

MIG (alumiinium)

10

11

MAG (CO2)
Plasmalõikus
Lõikamine
süsielektroodiga

9

10

11
10

10

550

500

450

13

14
14
14

15

14
13

11

400
13

14

12

11

350

13

12
13
12

300

275

12

12

12
11

250

225

200

11

MIG (terased)

TIG

175

150

125

100

80

60

30-40

15-20

Keevitusviis

0,5-10

Voolu tugevus [A]

15

13
12

13

14

15
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Kahjulikud gaasid ja aurud
Keevitamisel eraldub nn keevitussuitsu, mis sisaldab kahjulikke ühendeid
aerosoolide osakeste näol, metalliaurusid ja gaase. Käsikaarkeevituses eraldub
palju kahjulikke keevitusgaase. Elektroodikate koosneb 10–15 komponendist.
Kahjulikud ühendid eralduvad elektroodikattest, keevitatavast materjalist,
argooni sisaldavatest kaitsegaasidest
(osoon).
Roostevabad terased sisaldavad legeerelementidena muuhulgas kroomi ja niklit.
Roostevaba terase keevitamisel paiskub
õhku kantserogeenseid aineid, sealhulgas kroomi, berülliumi, kaadmiumi, benseeni, niklit, räni
ja väävelhapet sisaldavaid aurusid. Madalsüsinikteraste keevitamisest mürgisemaks
peetakse alumiiniumi ja selle sulamite keevitamisel õhku paiskuvat suitsu, mis mõjub kahjulikult ka kesknärvisüsteemile.
Keevitamisel tekkivate ainetega kokkupuute laad, ulatus ja kestus peab olema töökeskkonna riskianalüüsi korraldamise käigus kindlaks määratud, võimaliku terviseriski suurus,
olemus ja kestus hinnatud ja kirjeldatud riskianalüüsi tulemustes. Vajalikud ennetusabinõud peavad samuti olema tarvitusele võetud. Vajadusel on tööandja kohustatud korraldama õhu keemiliste ainete sisalduse mõõtmise.
Tööruumis peab toimuma küllaldane õhuvahetus, mille määramisel arvestatakse töötajate
arvu ruumis, töötajate füüsilist koormust, tööruumi suurust ning kasutatavate seadmete
hulka ja eripära. Õhuvahetuse määramisel võib lähtuda ruumide ventilatsiooni normarvudest. Keevitusruumi õhuvahetuse määramiseks kasutatakse standardi EVS 906 lisas
B esitatud valemit. Lisaks tööruumi üldventilatsiooni olemasolule tuleb töötamiskohad
varustada väljatõmbeventilatsiooniga saaste tekkekohtades. Õhuvooluhulk määratakse
töövahendi kasutusjuhendis olevate andmete ja/või tehnoloogilise lähteülesande alusel.
Mõnes ettevõttes on kasutusel ka mobiilsed kohtäratõmbeseadmed, milles heitgaasid
filtreeritakse. Vaid nendele lootma jääda ei saa, sest töökohal on vajalik ka värske õhu olemasolu. Sissepuhke õhuvooluhulk peab olema hoone ulatuses küllaldane kõigi üheaegselt
töötavate väljatõmmete kompenseerimiseks. Vältimaks hoones olevatesse kontoriruumidesse tungivaid keevitusgaase, soovitame nendes tagada ülerõhk võrreldes tootmis-, keevitusruumidega. Veenduge, et kontoriruume ja tootmis-, keevitusruume ei teeninda ühine
ventilatsioonisüsteem. Sobiva õhuvahetuse kavandamine ja väljaehitamine on mõistlik
teha koostöös valdkonna spetsialistidega.
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Keevitussuitsu eemaldamiseks tekkekohas tuleb kohtventilatsiooni torustiku (levinud ka
kohtäratõmbe käpp) reguleerida keevisõmblusele võimalikult lähedale. Harjumuse kujunemisel paiskub töökeskkonda oluliselt vähem saasteaineid. Mõningatel juhtudel on
vajalik kasutada hingamiskaitsevahendeid. Vajadus on kindlaks määratud töökeskkonna riskianalüüsi tulemustes. Näiteks ajutiselt mittetoimiva ventilatsioonisüsteemi korral,
värvitud või õlitatud põhimaterjali puhul ning alumiiniumi, roostevaba terase keevitamisel. Sõltuvalt õhu keemiliste ainete kontsentratsioonist on kasutusel tolmumaskid FFP2,
FFP3, filtri ja puhuriga kaitsemask THP2, THP3 või kaitsemask saastumata õhuallikaga LDH2, LDH3. THP2 ja THP3 maskide alla puhutakse läbi filtri õhku ja nii tekitatakse
ülerõhk. Õhuventilaator on kinnitatud keevitaja vöö külge ning saab toite akudest, mis
vajavad laadimist. Filtrit vahetatakse kindlaksmääratud töötundide järgselt.
Kitsastes oludes ja tarinditega piiratud keevitamisel tuleb jälgida, et keevitamisel kasutatav kaitsegaas ei täidaks ruumi ega tõrjuks sealt välja õhku. Vastasel korral võib
keevitaja lämbuda. Sellisesse ruumi, nt mahutisse, juhitakse värsket õhku ning töötaja
kasutab saastumata õhuallikaga kaitsemaski LDH3. Töö tuleb hoolsalt kavandada. Töötamine on lubatud ainult otsese juhi loal ja teise töötaja jälgimise ajal, et hädaolukorras
oleks võimalik töötaja viivitamatult päästa. Üksikasjalikud tegevused näiteks elektrilöögi, gaasmürgituse, lämbumise korral peavad olema ohutusjuhendis ja inimese ohualast
väljaviimise tegevuskavas sätestatud ning väljaõpe töötajatele läbi viidud.

Tõstetööd
Tõstetöid tehakse metalliettevõtetes võrreldes teiste tootmisettevõtetega suhteliselt
rohkem. Põhjuseks metallide suurem erikaal. Kahe ühesuurese detaili puhul kaalub ju
metallist tunduvalt rohkem kui puidust detail. Seetõttu esineb rohkem ka tõsteseadmete kasutamist. Kuid iga last, mis on
tõstetud aluspinnast kõrgemale, on
oht. Kui tõstetöid on vaja teha nii, et
lasti liigutatakse inimeste peade kohal, esineb veel suurem oht. Vigastusi
põhjustavad tavaliselt alla kukkuvad
või libisevad lastid. See võib olla tingitud ennekõike valest troppimise viisist
ja sobimatutest tõstmise abivahenditest. Nõuded tõsteseadmetele ja
tõstetöödele on toodud Vabariigi Valitsuse 11.01.2000 määruse nr 13 „Töövahendi kasutamise töötervishoiu ja
tööohutuse nõuded“ paragrahvides
11 ja 12.
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Tõsteseadmed ja nende kasutajad
Tõsteseadmete puhul on esmatähtis nende tehniline korrasolek. Tööandja tagab, et töötaja kasutusse antav töövahend sobib tööülesande täitmiseks ning et seda hoitakse
sellises korras, mis tagab töövahendi ohutuse kogu kasutusaja vältel. Kui tõsteseadmel on valmistaja näiteks ohumärguannetena ette näinud helisignaali või valgusmärguande, peavad need kasutamisel töötama. Tihti on kasutusel
tõsteseadmeid, mille konksul on valmistaja paigaldatud lukusti
mittetoimiv või hoopis puudu. Paljudel tõsteseadmetel on valmistaja kasutusjuhendis koht, kuhu tuleb kirja panna valmistaja ette nähtud kontrollimiste ja hoolduste tulemused.
Tõsteseadme juhtimiskohal peab olema silt, millele on selgelt
kirjutatud seadme nimitõstevõime ning vajaduse korral seadme nimitõstevõime selle erinevate tööasendite ja kasutusvariantide puhul. Konsoolkraanade puhul sõltub tõstevõime
sellest, kui kaugel kraana tugipostist last asub. Näiteks võib
tugipostist 2 m kaugusel tõsta kahetonnist lasti aga 5 m kaugusel ei tohi tõstetava lasti kaal ületada ühte tonni. Tõstetööde
teostamisel on keelatud tõsta raskemaid laste kui konkreetse
tõsteseadme ja tööasendiga lubatud.
Tõsteseadme juhtimisseadised peavad olema hästi nähtavad, asjakohaselt märgistatud
ning nende funktsioonid arusaadavalt ja üheselt mõistetavad. Uue seadme puhul see
nii ka on, kuid ajapikku märgistused kuluvad või määrduvad ning siis võib tõsteseadme juhtimine toimuda ettearvamatult, mõnikord hakkab tõsteseade liikuma soovitud
suunas, mõnikord mitte. Eriti kui töötaja kasutab mitut
erinevate juhtimisseadistega tõsteseadet. Juhtimisseadised peavad olema töökindlad – nupule vajutamisel
peab tõsteseade käivituma ja nupu vabastamisel peab
seade koheselt seiskuma ning last peab jääma paigale.
Mõnede tõsteseadmete puhul on kohustuslik korraldada
akrediteeritud inspekteerimisasutuse tehtav audit, mille
eesmärgiks on tuvastada seadme tehniline korrasolek
ning ettenähtud otstarbel ja viisil kasutamise ohutus
ning võimalikud olulised puudused. Näiteks on auditi
kohustusega väljaspool kraanat asuvast juhtpuldist juhitav sild-, pukk- ja pöörd- või liikuv konsoolkraana tõstevõimega üle 5 tonni. Korraldada tuleb kasutusele võtmisele eelnev audit ning seejärel korralised auditid. Visuaalne kontroll tuleb korraldada kord aastas ning tehnilised katsetused kord 3 aasta jooksul. Teavet, kas ettevõttes kasutatavale
tõsteseadmele tuleb korraldada inspekteerimisasutuse tehtav audit, leiab majandus- ja
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taristuministri 16.07.2015. a määrusest nr 95 „Auditi kohustusega seadmed ja nõuded
auditile ning auditi tulemuste esitamisele“.
Tõstetööd on keskmisest ohtlikum tegevus ja seetõttu tuleb põhjalikult tegeleda töötajate juhendamise ja väljaõppega. See ei hõlma ainult otsestelt tõstetöödega tegelejaid
vaid tõstetöödega seonduv peab olema ka nende töötajate juhendamise osa, kes töötavad tõstetööde alas.
Kui ettevõttes on kasutusel tõsteseade, millele on kohustuslik korraldada akrediteeritud inspekteerimisasutuse tehtav audit, peab selle vahetu kasutaja kompetentsus
olema tõendatud. Kompetentsust tõendatakse koolitusasutuse vastava tunnistusega,
kutsetunnistusega kutseseaduse tähenduses või sertifitseerimisasutuse antud pädevustunnistusega. Täpsemat teavet kasutaja kompetentsuse kohta leiab majandus- ja
taristuministri 09.07.2015. a määrusest nr 88 „Seadme vahetu kasutaja, kasutamise
järelevaataja, seadmetööd ja auditit tegeva isiku kompetentsusele ja selle tõendamisele
ning sertifitseerimisskeemile esitatavad nõuded“.

Tõstmise abivahendid
Tõstmise abivahendid tuleb valida vastavalt lasti, selle haardekohtade ja kinnitusseadiste liigile ning ilmastikutingimustele. Kasutaja peab olema teadlik tõstmise abivahendi olulistest
tehnilistest näitajatest. Troppidel on tavapäraselt küljes märgistus nende tõstevõime kohta.
Mõnede valmistajate tekstiiltropid on sõltuvalt tõstevõimest erinevast värvi materjalist. Nii on kasutajatel lihtsam saada teavet tõstevõime kohta. Näiteks on kahetonnise tõstejõuga tropid rohelisest
materjalist ja viietonnise tõstejõuga punased. Kindlasti peab olema
kasutajatele selgeks tehtud, mida mingi värv tähendab just nende ettevõttes kasutatavate troppide puhul. Trosstroppide tõstevõime on
seotud nende valmistamiseks kasutatud trossi läbimõõduga. Rusikareeglina võib arvestada, et kaks korda suurema läbimõõduga
trossi tõstevõime on neli korda suurem. Kuid õigem on ikka veenduda
tropi tõstevõimes vaadates valmistaja andmeid. Kett-troppide tõstevõime sõltub ketilülide läbimõõdust.
Lisaks tõstetroppide konstruktsioonile sõltub tõstetava lasti lubatud maksimaalne kaal ka tropi kasutamise viisist. Tavaliselt on tropi
tõstevõime antud otsetõste (st tropp on ühekordselt sirgelt tõsteseadme konksu ja tõstetava lasti vahel) kohta. Kui tegemist on silmustõstega (tropp on
asetatud silmusena ümber tõstetava lasti), on sama tropi tõstevõime väiksem. Kasutades
troppe U-tõstes, sõltub tõstevõime tropi haarade asetusest lasti kohal. Mida suurem on
tropi nurk vertikaalist, seda väiksem on tropi tõstevõime. Tropi tõstevõime erinevate tõsteviiside juures on kirjas tropi valmistaja koostatud kasutusjuhendis.
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Tekstiiltroppidega metalli tõstmisel tuleb kaaluda ka spetsiaalsete nurgakaitsete kasutamist, et vältida tropi lõikevigastusi.
Nii tekstiil- kui trosstroppide puhul on ettevõtetes olnud näha troppe, millesse on tehtud
sõlmed. Sõlmede tegemist ei ole troppide valmistaja nende kasutamisel ette näinud. Kuna
sõlm vähendab tropi tõstejõudu ja võib tekitada vigastusi, ei ole sellise tropi puhul teada
tema tõstevõime. Seetõttu on troppide, millele on tehtud sõlm, kasutamine keelatud.
Paraku on mõnes ettevõtetes näha veel isetehtud troppe. Trossi otsad on kinnitatud kokkupressitud klambritega kuid ei ole teada sellise ühenduse tugevus ning seetõttu ka tõstevõime. Isetehtud, arvatavale tõstevõimele kontrollimata troppe ei ole lubatud kasutada.
Metalliettevõtetes on tõstmise abivahendina
laialdaselt kasutusel tõstemagnetid. Nende
kasutamisel tuleb arvestada sellega, et maksimaalne tõstevõime on antud eeldades, et
tõstetakse puhast, lamedat, väikese süsinikusisaldusega materjali, mis on kontaktis kogu
tõstemagneti tööpinnaga. Juhul kui tõstetav
last ei vasta sellele kirjeldusele, on magneti tõstevõime väiksem. Täpsemaid andmeid
leiab tõstemagneti valmistaja koostatud kasutusjuhendist. Tõstemagnetite puhul on ettevõtetes pahatihti näha olnud, et andmesilt, millel kirjas tõstevõime, on vigastatud või
määrdunud ning kasutajal ei ole võimalik veenduda, kas tõstemagnet on selle tõstetöö
jaoks sobiv.
Teema, mis on seotud nii ohutuskultuuri kui tõstmise abivahenditega, on nende hoidmine
või ladustamine ajal kui neid ei kasutata. Paraku pole harvad juhused, kui tropid on jäetud
kohale, kus tõstetöid viimati tehti ja kus need võivad sattuda näiteks autotõstukite alla. Sel
moel vigastatud tropid võivad hilisemal kasutamisel puruneda ja põhjustada tööõnnetuse
või materiaalse kahju.
Tõstmise abivahendite kasutusjuhendid on olulised teabeallikad ka juhuks, kui küsimuseks on nende kasutuskõlblikkuse hindamine. Sellest leiab, milliste vigastuste korral on
troppide edasine kasutamine keelatud.
Lisaks töötajale, kes vastutab tõsteseadme korrasoleku eest, tuleb määrata ka töötaja,
kes vastutab tõstmise abivahendite korrasoleku eest. Tegemist võib olla sama töötajaga. Tema kohustuseks on perioodiliselt abivahendid üle vaadata ja kõrvaldada kõlbmatud
kasutuselt. Kasutuselt kõrvaldamise viisiks ei sobi lihtsalt väljapraagitud troppide teise
riiulisse panemine vaid nende kasutamine peab olema reaalselt võimatuks tehtud.
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Troppimise viis
Troppimist võib pidada kõige tähtsamaks tööks tõstetööde käigus. Vale või hoolimatu troppimine võib kaasa tuua nii vigastusi töötajatele kui kahjustatud vara. See võib olla tõstetöödel
kõige ajamahukam tegevus, kuid tööde korraldamisel tuleb selleks ette näha piisav aeg,
et saaks teha seda nõuetekohaselt ja korralikult.
Nii nagu tõstmise abivahendid, tuleb ka troppimise viis valida vastavalt lasti, selle haardekohtade ja kinnitusseadiste liigile ning ilmastikutingimustele.
Enne kui hakata lasti tõstma, tuleb veenduda, et lastihaardeseadised on kindlalt kinnitatud. Seejärel tuleb lasti tõsta mõni sentimeeter. Siis on näha, kas troppimine on õnnestunud. Juhul kui tegemist on ebakorrapärase kujuga lastiga, on siis ka näha, kas lasti
raskuskese on troppide kinnituskohtade vahel ja last püsib stabiilsena. Samuti näeb selle
tõstmise ajal, kas last hakkab liikuma otse üles või liigub samal ajal ka külgsuunas. Kui
last hakkab liikuma külgsuunas, tuleb see alla lasta ja muuta tõsteseadme asukohta.
Metalliettevõtetes tõstetakse sagedasti mitut detaili korraga, millest pealmised alumistest väiksemad, tropid ei haara neid ja seega on oht väiksemate detailide nihkumiseks ja
allakukkumiseks. Troppimise viis peab tagama, et mistahes tõstetava detaili soovimatu
liikumine oleks välistatud.
Töötaja abistas raualaos laomeest 200 mm ümarmaterjali teisaldamisel. Laomees tõstis materjali telfriga kärule, samal ajal suunas töötaja käega materjali otsast. Kuna tõsteti kolme 200 mm täisrauast
materjali korraga, nihkusid need mingil hetkel omavahel ja töötaja vasaku käe sõrmed jäid materjali
vahele. Tagajärjeks kahe sõrme luumurrud ja töövõimetus 71 päevaks.

Tõstetöö teostamine
Enne tõstmise alustamist on hea läbi mõelda, millist teed mööda lasti teisaldada – kas sellel pole takistusi ning teisaldatav last ei takerdu millegi taha, kas on võimalik valida tee, kus
teisaldatav last ei ohusta teisi töötajaid.
Tähelepanuta ei või jätta isikukaitsevahendeid. Metallist detailide teisaldamisel on jalavigastuse oht. Seega on kohustuslik kasutada kaitsejalanõusid. Kui laste tõstetakse nii kõrgele,
et esineb peavigastuse oht, tuleb kasutada kaitsekiivrit. Tavaliste töökinnaste asemel on
mõistlik kasutada kaitsekindaid, millel on piisav lõikekindlus ja torkekindlus. Lastide tõstmisel kõrgusele, kus need võivad põhjustada paevigastuse ohtu, peab töötaja kasutama kaitsekiivrit. Tõstetöödel ei ole sobilikuks kaitsevahendiks löögikindlad töömütsid, kuna need
on ette nähtud pea kaitsmiseks juhul, kui see lüüakse tugevasti ära vastu kõva liikumatut
objekti ega ole mõeldud kaitseks langevate ja paiskuvate objektide ega liikuvate või rippuvate raskuste eest.
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Tõstmise ajal tuleb kogu tähelepanu suunata tõstetööle ning mitte tegelda samal ajal
kaastöötajatega vestlemise või telefoni kasutamisega.
Kui tõsteseadme kasutaja ei saa kas otseselt või mõne abivahendi abil täielikku ülevaadet lasti liikumise kohta, tuleb kasutaja töö juhtimiseks määrata asjatundlik signaliseerija ning rakendada muid abinõusid töötajaid ohustada võivate kokkupõrgete vältimiseks.
Näiteks kasutada tõsteseadmeid, mida saab juhtida kaasaskantava juhtimisseadmega.
Nii saab tõsteseadme juhtija paremini jälgida lasti liikumisteed olles ise sel ajal ohutus
kohas. See on eriti oluline suuremõõduliste lastide korral.
Juhul kui tõstetööga tegeleb samaaegselt mitu inimest, on oluline nende omavaheline
suhtlemine. Kõik töötajad peavad mõistma nii suulisi märguandeid kui käemärguandeid
ühtemoodi. Nende märguannete kohta saab täpsemat teavet sotsiaalministri 30.11.1999.
a määruse nr 75 „Ohumärguannete kasutamise nõuded töökohas“ paragrahvidest 17
kuni 21.
Tõstmise käigus tuleb lasti tõsta ainult nii kõrgele kui on hädavajalik üle takistuste tõstmiseks. Ülestõstetud lasti ei tohi jätta järelevalveta. Last tuleb alla lasta aeglaselt ja
sujuvalt, et ei tekiks lasti võppumist ja seetõttu lasti või selle osa allakukkumist. Pärast
lasti vabastamist on soovitatav tõsta konks või tõstmise abivahendid vähemalt 3 m
kõrgusele.

Vibratsioon
Vibratsioon tekib keha edasi-tagasi võnkumisel sisemiste ja väliste jõudude toimel.
Kohtvibratsiooni tekitab tööriista käepideme või töödeldava detaili äge vibreerimine,
mis kandub edasi käelabasse ja käsivarde. Üldvibratsiooniks nimetatakse kogu töötaja
kehale edasi kanduvat vibratsiooni.
Vabariigi Valitsuse 12.04.2007 määrusega nr 109 „Töötervishoiu ja tööohutuse nõuded vibratsioonist mõjutatud töökeskkonnale, töökeskkonna vibratsiooni piirnormid ja
vibratsiooni mõõtmise kord“ on vibratsioonile kehtestatud järgmised piirnormid: kohtvibratsiooniga päevase kokkupuute piirnorm on 5,0 m/s2 ja üldvibratsiooniga päevase
kokkupuute piirnorm on 1,15 m/s2.
Metallitööstuses on seadmetega töötamisel probleemiks eelkõige kohtvibratsioon –
kõige rohkem vibratsiooni tekitavad löök- ja pöörlevad käsitööriistad (näiteks ketaslõikurid, trellpuurid, lööktrellid, vasarad ja pneumomutrikeerajad). Kui tööprotsessis
kasutatakse vibratsiooni tekitavaid seadmeid, tuleb hinnata ka vibratsiooniga seotud
terviseriske. Seadme vibratsioonitaseme kohta saab infot seadme kasutusjuhendist.
Seal on tootja poolt välja toodud vibratsioonitase, mida tekitab uus ja töökorras seade.
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Seadme kulumise ja võimalike riketega seoses võib aga vibratsioonitase muutuda, seetõttu on asjakohane seadme vibratsioonitaseme mõõtmiste korraldamine ka tööandja
poolt. Vibratsiooni mõõtmisi tuleb tellida akrediteeritud mõõtelaborilt.
Vibratsiooni mõõdetakse suurusjärgu ja sageduse abil. Sagedus näitab, mitu korda liigub
vibreeriv keha sekundi jooksul edasi-tagasi.
Kokkupuute piirnormist tugevama vibratsiooniga ei tohi töötajad kokku puutuda. Tuleb
aga arvestada, et ka rakendusväärtustest madalamate kokkupuute väärtuste korral võib
tekkida tervisekahjustus. Sellest tulenevalt tuleb tööandjal rakendada vibratsiooni mõju
vähendavaid abinõusid juhul kui kokkupuude kohtvibratsiooniga ületab 2,5 m/s2 või kokkupuude üldvibratsiooniga ületab 0,5 m/s2.
Peamised vibratsiooniga kokkupuudet vähendavad abinõud on:

• Vibratsiooni summutavate kaitsevahendite kasutamine, kui need on vastavates töötin•
•
•
•

gimustes rakendatavad;
Vähem vibratsiooni tekitavate paremate ja kaasaegsete töövahendite kasutamine;
Seadmete korrapärane hooldus ja remont;
Töö korraldamine nii, et töötaja puutub vibratsiooniga kokku võimalikult lühikest aega;
Töötajatele puhkepauside korraldamine.

Vibratsiooni kahjulikku mõju organismile võimendab füüsiline koormus, sundasendis töötamine, madal temperatuur, müra ja niiskus. Seega tuleks tööprotsess ka nendest teguritest lähtuvalt läbi mõelda ning leida meetmed tervisekahjustuse vältimiseks.
Töökohta kujundades saab kasutada erinevaid vibratsiooni mõju vähendavaid vahendeid.
Rakised ja vibratsiooni summutavad käepidemed on üheks võimaluseks. Kasutusmugavuse parandamiseks saab käepideme ümber paigaldada kummi või muud elastset
materjali. Käe haarde- või tõukejõu vähendamine vähendab tööriista kasutaja käelaba ja
käsivart läbivat vibratsiooni. Isikukaitsevahendina on olemas vibrokindad ehk kindad, mis
spetsiaalse padja abil vähendavad vibratsiooniga kokkupuute taset. Üldvibratsiooni vähendamiseks saab töökohas kasutada spetsiaalseid vibratsiooni isoleerivaid matte.
Eelistada tuleb võimalikult madala vibratsioonitasemega seadmeid. Juba soetatud seadmeid on raske ümber kohandada. Seetõttu tuleks pöörata vibratsioonitasemele tähelepanu juba seadme ostmisel. Andmed vibratsioonitaseme kohta peavad olema esitatud
seadme kasutusjuhendis. Kontrollige tööriistade tehnilist korrasolekut kindlate ajavahemike tagant ning korraldage vajadusel seadme remont. Seadme rikkega kaasneb tihti vibratsiooni taseme tõus, seega on tõrgete kiire avastamine ja nende parandamine oluline
vibratsiooniga seotud terviseriskide vähendamiseks.
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Külm ja niiske keskkond suurendavad vibratsiooniohtu. Siseruumides töötamisel peaks
töökoha temperatuur olema selline, et töötaja tunneks end ilma eririieteta mugavalt.
Töö tuleb planeerida nii, et töötaja puutuks vibratsiooniga kokku võimalikult vähe.
Selle juures võib olla abiks näiteks tööprotsessi muutmine ja töötajate roteerumine.
Töökorralduslikult on oluline jälgida, et töötaja saaks teha piisavalt puhkepause. Pauside eesmärk on lasta töötaja kehal vibratsioonist puhata ja vereringel normaliseeruda.
Vibratsioon kahjustab närvisüsteemi ja väikesi veresooni. Töötajal, kelle käed puutuvad
pika aja jooksul regulaarselt kokku käelaba ja käsivarre kaudu leviva vibratsiooniga, võivad tekkida käelaba ja käsivarre kudede kahjustused (kohtvibratsiooni sündroom, „valgete sõrmede“ haigus). See tähendab, et kätes tekib väikeste veresoonte spasm, mistõttu käed jahtuvad kiiresti, muutuvad aeg-ajalt valgeks, tekib nn „sipelgate jooksmise“
tunne ja esinevad valud väikestes liigestes ning käelihastes. Üldvibratsiooni tagajärjel
võivad tekkida pearinglus ja peavalu, kuulmise- ja nägemisteravuse nõrgenemine, koordinatsiooni häired ning väljasirutatud käte värisemine. Esimesteks sümptomiteks on
sageli selja- (istuva töö puhul) või põlvevalu (seisva töö puhul). Vibratsiooni keskkonnas
ja sundasendis töö põhjustab lülisamba kahjustusi.
Töötaja oli töötanud metalliettevõttes 10 aastat ja tal diagnoositi kutsehaigus – käte liigesevalu
ning ülepingutuse ja survega seotud pehmete kudede kahjustus. Töötaja ülesandeks oli treimine, freesimine ning rakiste ja detailide valmistamine. Töötaja puutus igapäevaselt töös kokku töö
füüsilise koormusega kätele, korduvate liigutuste ja kohtvibratsiooniga. Haigestumise tulemusena
kaotas töötaja 50% töövõimest. Töö planeerimisel ei olnud tööandja pannud olulist rõhku töö vaheldumisele ja puhkepausidele, mis võimaldaksid taastuda.

Müra
Kõige tugevamat müra tekitavad metallitööstuses materjalide töötlemine ja nende teisaldamine, töö käsitööriistadega (näiteks nurklihvijate ja suruõhu-mutrikeerajatega), gaasikeevitus, metalli lõikamine, pindade puhastamine suruõhuga, liivapritsitööd jne. Eriti
kahjulik on lühiajaline väga tugev müra (impulssmüra), mida tekitavad näiteks hüdropressid ja töö vasaraga. Samuti tekitavad müra mitmesugused abivahendid nagu suruõhuseadmed, kompressorid, hüdraulilised seadmed ja väljatõmbeventilatsioon.
Kestev tugev müra põhjustab kuulmiskahjustust, müra võib aga põhjustada ka stressi,
kõrget vererõhku, väsimust, närvisüsteemi- ja nägemishäireid ning rikkuda ainevahetuse
ja hormonaalset tasakaalu. Mürarikkas keskkonnas tehakse tööprotsessis enim vigu ja
juhtub rohkem õnnetusi, sest müral on negatiivne mõju inimese keskendumisvõimele.
Kuulmisekahjustuste risk on olemas, kui töökohas on müratase suurem kui 80 dB(A).
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Vabariigi Valitsuse 12.04.2007 määrusega nr 108 „Töötervishoiu
ja tööohutuse nõuded mürast mõjutatud töökeskkonnale, töökeskkonna müra piirnormid ja müra mõõtmise kord“ on kehtestatud
mürataseme piirnorm 85 dB(A) ja impulssmüra piirnorm 137 dB(C).
Kui töökeskkonnas esineb tugev müra, siis peab tööandja korraldama müra mõõtmise. Lihtsaim viis mürataseme mõõtmise vajaduse
tuvastamiseks on püüda müraväljas kellegagi vestelda. Kui teineteisest umbes meetri kaugusel seistes on võimalik omavahel suhelda ilma oluliselt häält tõstmata, võib eeldada, et müratase ruumis
on alla 80 dB(A). Kui teise inimesega suhtlemiseks on aga tarvis
häält tõsta, siis on mürataseme mõõtmise läbiviimine vajalik. Korraldades müra mõõtmisi tuleks kaaluda mõõtmist mitte ainult neil töötamiskohtadel, kus
kasutatakse müra tekitavaid seadmeid, vaid ka eemal asuvatel töötamiskohtadel, kus müra
võib samuti ületada piirnormi.
Kui töötaja müraga kokkupuute tase ületab 80 dB(A) või tipphelirõhk 135 dB(C), tuleb
rakendada müra mõju vähendavaid abinõusid, millest tuleb eelistada kas töökorralduslikku- või ühiskaitsemeedet. Näiteks soetada ettevõttele kõige vähem müra tekitavad seadmed, mida turul pakutakse. Andmed mürataseme kohta peavad olema esitatud seadme
kasutusjuhendis.
Töö tuleb kavandada selliselt, et müraga puutuks kokku võimalikult vähe töötajaid. Tihti asuvad ühes suures ruumis lähestikku erineva funktsiooniga töökohad – näiteks stantsimise
ja painutamise töökohad. Stantsimise töökohal ei ole võimalik müraga kokkupuudet vältida,
samas painutuspink ei tekita töökohal suurt müra. Sellisel juhul tuleb läbi mõelda, kuidas
saaks müraga kokkupuudet vähendada. Näiteks:

• eraldada müra tekitavad seadmed müratõketega või eraldada mürarikkad tööd vaiksetest, jagades ruumid sellest lähtuvalt;

• korraldada tööd nii, et iga üksik töötaja puutuks müraga kokku võimalikult lühikest aega.
Kui müraga kokkupuute taset ei ole võimalik töökorralduslike- ega ühiskaitsemeetmetega
vähendada, siis peab tööandja võimaldama töötajale individuaalse kuulmiskaitsevahendi (kõrvaklapid, kõrvatropid) ning nõudma kuulmiskaitsevahendi kasutamist, kui müraga
kokkupuute tase on 85 dB(A) või ületab seda. Kuulmiskaitsevahendid tuleb valida sellised,
mis kõrvaldavad kuulmist ohustava müra mõju või vähendavad selle miinimumini. Samas
tuleb isikukaitsevahendi valikul mõelda ka sellele, et müra summutus ei oleks liiga suur –
töötajal kaob oma vaikses keskkonnas olles ohutunne ja ta ei kuule kaastöötajate hõikeid
ega muid signaale.
Müra võib tekitada mitmeid kuulmiskahjustusi (välis-, kesk- ja sisekõrva kahjustused).
Kuulmiskahjustus tekib üldjuhul pika aja jooksul ja see avaldub etappidena – esialgu ei
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kuule teatud sagedusel müra, siis kahe inimese juttu korraga jne. Seega ei pruugi inimene ise kohe arugi saada, et tal on kuulmisega probleemid tekkinud. Siiski impulssmüra korral võib kuulmiskahjustus tekkida ka ilma pikaajalise müraga kokkupuutumiseta
(näiteks püstolite müra kuulmine võib avaldada püsivat mõju).
Kuulmislangus on pöördumatu tervisekahjustus, müra kõrvaldamisel keskkonnast inimese kuulmine ei taastu. Kuulmislangus protsessina tähendab seda, et kuulmise karvarakud hävivad ja asenduvad sidekoega. Kuulmisteravuse määramiseks kasutatakse
audiomeetria kuulmisuuringut – see protseduur peaks sisalduma ka müraga kokkupuutuva töötaja tervisekontrollis. Kuulmiskahjustusega kaasneb sageli ka selline haigus
nagu tinnitus, mis kujutab endast helinat või kohinat kõrvades.
Kui töötaja töötab olulise osa oma tööajast müras, tuleb tähelepanu pöörata sellele, et
puhkeruumid oleksid müravabad, et töötaja saaks vahepeal mürast puhata.
Töötaja freesis puur-freesmasinal detailidesse auke. Töö teostamise hetkel juhtis tootmishoones tekkinud müra töötaja tähelepanu töövahendilt kõrvale ja töötaja sõrm sattus selle tõttu
freesitera ohualasse. Tööõnnetuse tagajärjeks oli raske tervisekahjustus – sõrme osaline amputatsioon.
Töötaja töötas 12 aastat metalliettevõttes ja tema töökoht asus vahetult stantsimise ja lõikamise piirkonnas, kus müratase oli pidevalt üle piirnormi 85 dB(A). Kuna töötaja ise müra tekitavate masinatega
tööd ei teinud, ei kandnud ta ka kõrvaklappe. Pikaajalise tugeva müraga kokkupuute tulemusel tekkis
töötajal tervisekahjustus – töötervishoiuarst diagnoosis kuulmislangusega seotud kutsehaiguse.
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Ohtlikud kemikaalid
Metalli töötlemisel kasutatakse erinevaid kemikaale, osad nendest kemikaalidest on ohtlikud
kemikaalid. Ohtliku kemikaali tunneb ära pakendi märgistuse järgi - ohtlikul kemikaalil on pakendil
piktogramm - punase servaga nurgale toetuv ruut, mille keskel on ohusümbol.

Selleks, et kemikaale ohutult käidelda, peab ettevõttes üldjuhul olema iga ohtliku kemikaali kohta
ohutuskaart. Erandina ei pea ohutuskaarti olema juhul, kui üldsusele pakutav või müüdav ohtlik
kemikaal on varustatud piisava teabega, mille alusel on tööandjal võimalik rakendada asjakohaseid
meetmeid tervise, ohutuse ja keskkonna kaitseks.

Kemikaali ohutuskaardi koostab tootja ning kemikaali kasutaja peab ohutuskaardi saama tarnijalt
(müüjalt). Ohutuskaart peab olema eestikeelne. Juhul, kui kemikaal ostetakse väljastpoolt Eestit ja
tarnijalt ei ole võimalik eestikeelset ohutuskaarti saada, tuleb tööandjal organiseerida ohutuskaardi
tõlkimine.
Ohutuskaardilt saadakse info, millist ohtu antud kemikaal võib inimesele kujutada ning millistes
tingimustes võib kemikaali kasutada. Samuti saab kemikaali ohutuskaardilt infot, milliseid
isikukaitsevahendeid tuleb selle kemikaaliga kokku puutudes kasutada – millist hingamisteede
kaitsevahendit (mis tüüpi maski), mis materjalist kindaid võib kasutada. Samuti on ohutuskaardil
toodud info esmaabi- ja tulekustutusmeetmete kohta. Kemikaali ohutuskaarte tuleks hoida selliselt,
et nad oleksid vajadusel kiiresti leitavad, nt kui peale õnnetuse juhtumist on
vaja esmaabimeetmeid täpsustada või arsti poole pöördumisel anda ohutuskaart arstile, et ta
teaks, millise kemikaaliga töötaja on kokku puutunud.
Ohutuskaardil olevat informatsiooni tuleb tutvustada kemikaaliga kokkupuutuvale töötajale, et ta
teaks, millise kemikaaliga ta tööd tehes kokku puutub. Lisaks peab ettevõttes
olema ohutusjuhend ohtlike kemikaalide käitlemiseks või käsitletud ohtlike kemikaalide
käitlemine mõnes muus juhendis. Kui ettevõttes töötab töötajaid, kelle emakeel ei ole eesti keel,
tuleb läbi mõelda ka see, kuidas need töötajad juhendist aru saaksid (vajadusel
tõlkida juhendid vajalikesse keeltesse). Juhendis tuleb kirjeldada, millised isikukaitsevahendeid tuleb kemikaaliga kokkupuutudes kasutada ning mis juhtub, kui töötaja isikukaitsevahendeid ei kasuta. Samuti nagu muude tööülesannete puhul tuleb ka ohtlike kemikaalide käitlemiseks viia läbi väljaõpe, et töötaja teaks, millised on ohutud töövõtted ja
kuidas käidelda kemikaali endale ja kaastöötajatele ohutul moel.
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Üheks ohuks kemikaalide kasutamisel on tuleoht. Selleks, et süttimist vältida tuleb kemikaali käitlemisel lähtuda ohutuskaardil toodud infost näiteks võib ohutuskaardil olla
kirjas - hoida otsese päikesevalguse eest, mahuti rõhu all: kuumenemisel võib lõhkeda.
Lukksepp pidi valmistama metallkonstruktsiooni. Äsja keevitatud keevisõmblusele oli vaja peale
kanda korrosioonikaitse. Kuumale keevisõmblusele aerosoolpudelist korrosioonikaitsevahendi pihustamisel toimus värvigaaside plahvatus, mille tagajärjel tekkinud kuumad aurud tekitasid töötaja näole
ja kaelale põletuskahjustusi. Tegemist oli raske terviskahjutusega.
Kannatanu oli ka varasemalt kasutanud aerosoolpudelis korrosioonkaitset. Kannatanule oli
korraldatud ohutusalane juhendamine lukksepatööde teostamiseks ning talle olid muuhulgas
väljastatud kaitseprillid. Ohutusalast juhendamist maalritööde teostamiseks ei olnud ta läbinud ning õnnetuse hetkel kasutuses olnud aerosooli ohutuskaarti kannatanule ei olnud tutvustatud. Riski, mis on seotud antud juhtumil kasutatud aerosooli pihustamisega kuumadele
pindadele, ta alahindas, sest eelnevalt kasutuses olnud aerosoolide puhul probleeme ei esinenud. Eelnevalt kasutatud korrosioonikaitsevahendid ei olnud nii kergesti süttivad. Aerosooli
balloonil on eestikeelne kasutusjuhend ning märgistus „Ärritav“, „Eriti tuleohtlik“ ja “Keskkonnaohtlik“. Ohutuskaarti aerosooli kohta ettevõttes ei olnud. Ohutuskaardi andmete kohaselt
tuleb aerosooli hoida eemal kuumusest ning kasutada hästi ventileeritaval alal. Samuti on
ohutuskaardil kirjas, et toote aurude ja õhu segu võib plahvatada.
Metallitööstus kasutatavad värvid, kõvendid ja lahustid on üldjuhul ohtlikud kemikaalid,
ohutunnustega tuleohtlik, söövitav, kahjulik. Kui ohutuskaardil on toodud võimaliku tervisekahjustusena välja unisuse või peapöörituse põhjustamine tohib seda kemikaali kasutada
ainult nõutava ventilatsiooniga ruumides. Näiteks võib ohutuskaardil olla nõue – kasutada
plahvatuskindlat ventilatsiooniseadet. Sellisel juhul tuleb kontrollida, kas ettevõttes kasutatav ventilatsiooniseade on plahvatuskindel.
Samuti tuleb kasutada ohutuskaardil ettenähtud nõuetele (standardile) vastavat hingamisteede kaitsevahendit näiteks suruõhuga maski.
Kõikide kasutatavate kemikaalide pakendil peab olema selge, eestikeelne ja üheselt mõistetav märgistus. Keelatud ei ole kemikaalide ümbervillimine teistesse nõudesse, kuid sellisel juhul tuleb uuele pakendile kirjutada kemikaali nimetus. Vältida tuleks kemikaalide ringivalamist toiduainete taarasse, nt kui Coca-Cola pudelisse valada tume vedelik, ei pruugi
inimene aru saada, et tegemist ei ole pudeli originaalsisuga ning kogemata kemikaali juua.
Kemikaali ümbervillimisel tuleb vaadata, et nõu, millesse kemikaali valatakse, on sobiv.
Võttes kasutusele aersoolpudelis kemikaali jälgige, et eestikeelne märgistus oleks pudelil,
mitte korgil, mis ära visatakse. Mõned tarnijad kleebivad toote eestikeelse etiketi korgile
ning kui kork kasutamise ajal kaob, ei ole võimalik enam kemikaalipudelilt lugeda, mis kemikaaliga on tegemist. Kui pudeli märgistus on prantsuse- ja itaaliakeelne, on Eestis vähe
inimesi, kes sellest aru saavad.
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Kemikaali ohutuskaardil on toodud antud kemikaaliga sobivad ja sobimatud materjalid.
Kui töötaja peab ise valmistama kontsentreeritud kemikaalist (nt lõikeõli) kasutamiseks sobiva lahuse tuleb ohutusjuhendis täpselt kirjeldada, kuidas lahust valmistada ning millised
isikukaitsevahendeid seejuures kasutada. Kemikaalide omavahel segamist tuleks vältida,
kui see on siiski vajalik tuleb väga täpselt järgida nõudeid kuidas seda teha. Kemikaali ohutuskaardil on ära toodud sobivad ja sobimatud kemikaalid. Kindlasti ei tohi omavahel kokku
segada tundmatuid kemikaale sest osad kemikaalid moodustavad kokku segamisel mürgiseid või plahvatusohtlikke gaase.
Isikukaitsevahendite valiku puhul on oluline, et isikukaitsevahend kaitseks töötajat konkreetse kasutavata kemikaali eest ning sobiks kasutamiseks kindlatesse tööoludesse. Samuti
tuleb isikukaitsevahendite kasutamiseks viia töötajatele läbi väljaõpe, milleks on isikukaitsevahendite näitlik kasutamine. Valel kasutamisel ei pruugi isikukaitsevahend töötajat kaitsta.
Kui töökohal esineb oht kemikaali sattumiseks silma, peab kergesti ligipääsetavas ja selgesti
märgistatud kohas paiknema silmadušš (silmaloputuspudel). Silmadušš (silmaloputuspudel)
peab olema vahetult kohas, kus on oht kemikaali silmasattumiseks. Kui kemikaal on töötajale
silma sattunud, ei pruugi töötaja olla võimeline minema teise ruumi silmaloputuspudeli juurde. Kui on oht kemikaalide silmasattumiseks mitmes kohas, peab silmadušš (silmaloputuspudel) olema igas sellises kohas. Silmaloputuspudeli olemasolu ja kasutatavust (aegumine,
tühi) tuleb perioodiliselt kontrollida, et vajadusel oleks silmaloputuspudelit võimalik koheselt
kasutada. Kontrollimisel pöörata tähelepanu silmaloputuspudeli säilivusajale ja peale säilivusaja lõppu silmaloputuspudel välja vahetada.
Silmaloputuseks tuleb kasutada spetsiaalselt selleks ettenähtud pudelit, mis on disainitud
sobituma inimese silmaga (pannes silma vastu pudelisuud katab pudelisuu silma ja hakkab
seda loputama). Pannes lihtsalt vee pudelisse ei täida see oma eesmärki, sest tavaline pudel on disainitud sobituma inimese suu aga mitte silmaga.
Ohtlikke kemikaale käideldes on oluline kinni pidada tööhügieenist, kui kemikaali ohutuskaardil on ette nähtud, et peale kemikaaliga kokkupuutumist tuleb pesta käsi ja nägu, tuleb
seda ka teha. Töökohtadel, kus kasutatakse ohtlikke kemikaale, on keelatud söömine ja joomine ning toidunõude ja toiduainete hoidmine, kuna kemikaalid sadestuvad toidunõudele
ning hiljem juuakse või süüakse töötaja poolt sisse. Sellistel töökohtadel võiksid töötajatel
olla kinnised (kaanega) pudelid või kruusid, millega töökohal vett või teed juua.

Liikumisteed
Töötaja liikumine ühest kohast teise tundub metallitööstuses ohutu tegevusena, eriti võrreldes tõstetöödega või töötamisega masinal. Tööõnnetuste statistika kohaselt see siiski nii ei
ole. Palju esineb kukkumisi, nii libisemise kui komistamise tõttu.
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Libisemine võib olla tingitud näiteks põrandale valgunud õlist või emulsioonist. See võib
juhtuda vedelike ümbervalamisel või olla tingitud seadmete ebahermeetilisusest, mistõttu töötamise käigus satub vedelikku masina osa alla. Kui ümbervalamisel satub vedelikku
põrandale, tuleb see koristada esimesel võimalusel, mitte jääda ootama tööpäeva lõppu,
millal niikuinii tuleb töökoht korda teha. Lekkivad seadmed tuleb korda teha. Kui see võtab
pikemalt aega, on abi lekkimiskoha alla paigutatud nõust ja ohtliku koha märgistamisest.
Paljude metallitöökodade põrandad muutuvad ajapikku libedaks ka siis, kui suuremat vedelikuleket pole olnud. Eriti siis, kui mõni põrandaosa on metallist. Põrandale ladestuvad õhus olevad emulsioonid, jalatsitega kantakse laiali mõned tilgad mahavalgunud õli või tuuakse väljast
jalatsitega kaasa pori või lund. Samuti muudavad põranda libedamaks sellele ladustatud õliga
kaetud materjalid. Seda peab arvestama tööruumide koristustööde kavandamisel, et nende
sageduse ja kasutatavate puhastusainete valikuga ennetada kukkumist põhjustavat põranda
libedust.
Libisemine võib toimuda ka põrandale kogunenud tootmisjäätmete tõttu. Nendeks võivad olla
näiteks treimisel, freesimisel ja puurimisel tekkinud metallilaastud. Veel ootamatuma libisemise võivad põhjustada juba üksikud haavlid, mida on kasutatud materjali puhastamiseks roostest ja õlidest. Neile astudes jalatsi hõõrdepind põrandaga väheneb ja töötaja võib libiseda.
Lisaks töökoha korrashoiule aitavad libisemist ennetada ka kaitsejalatsid, mille tald on tavapärasest libisemiskindlam. Kaitsejalatsite libisemiskindlust metallpõrandal tähistavad
märgistused SRB ja SRC. Metalliettevõttes tasub jalatsite valikul eelistada õlikindla tallaga
(märgistusega ORO) variante.
Komistamine on tihti töökoha halva kujundamise tulemus. Ei ole kindlaks määratud, kuhu
ladustada materjalid, kuhu valmisdetailid ning milline ala tuleb hoida vaba liikumisteeks.
Kuna materjalid ja ka valmistooted võivad olla suurte mõõtmetega, tavaliselt pikad, siis kipuvad need jääma ka liikumisteeks ettenähtud osale.
Kohas, kus tavapäraselt on takistusteta liikumistee,
võib sinna asetatud latt või toru jääda märkamatuks
ja põhjustada komistamise. Selliste õnnetuste vältimiseks tuleb läbi mõelda töötamiskohtade paigutus
ja uute töötamiskohtade puhul juba enne läbi mõelda,
kui suuri esemeid tuleb seal hoida ja töödelda. Kui ladustamiskohad ja liikumisteed on kindlaks määratud,
on vaja jälgida kehtestatud korrast kinnipidamist ning
vajadusel uuendada märgistust.
Komistamist ja seetõttu kukkumist põhjustavad ka liikumisteele asetatud või jäetud voolikud
või juhtmed. Neist enamesinevad on keevitusel kasutatavad voolikud ja juhtmed. Kuid komistamist võib põhjustata ja ketaslõikuri toitejuhe, mis on asetatud liikumisteele. Töid tasub
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kavandada nii, et voolikud ja juhtmed ei oleks liikumisteel. Üks võimalus on need tuua töötamiskohale kõrgemalt, liikumisteede kohalt. Kui need peavad siiski ületama liikumistee, tuleb
need korralikult kinnitada ja katta.
Töötaja märkas, et ühel masinal on tõrge. Selle kõrvaldamiseks vajalikku detaili läks ta tooma teisest tsehhist. Selle põrandale oli jäetud elektrijuhe, mille taha ta komistas ja kukkus peaga vastu betoonpõrandat.
Tagajärjeks peavigastus ja 10 päeva töövõimetust.

Ohumärguanded
Nõuded ohumärguannete kasutamiseks töökohas on sätestatud sotsiaalministri 30.11.1999
määruses nr 75 „Ohumärguannete kasutamise nõuded töökohas”.
Selleks, et anda töötajatele edasi infot kuidas mingis piirkonnas või olukorras käituda või mitte käituda saab kasutada ohumärguandeid. Ohumärguanne on märgistus, märk või värvus,
valgusmärguanne või helisignaal ning suuline või käemärguanne, mis osutab teatud esemele,
tegevusele või olukorrale ning annab vajaliku ohutusteabe või tegevusjuhise. Kõigist tööl kasutatavatest, muudetavatest või kasutusele võetavatest märguannetest tuleb töötajaid teavitada
sest kui töötajad ei tea mida mingi märk tähendab ei saa ta soovitud moel käituda.
Ohutusmärk annab geomeetrilise kuju, värvide ja tingmärkide või piltkirja kombinatsioonina ohutusalast eriteavet. Ohutusmärgi mõõtmed, värvus ja valgustatus
peavad tagama selle hea nähtavuse ja arusaadavuse.
Ohutusmärkide paigaldamisel tuleb arvestada nende
maksimaalset äratundmiskaugust sõltuvalt märgi suurusest. Ohutusmärkide paigaldamisel tuleb arvesse
võtta ka töökeskkonnas töötavaid erivajadusega töötajaid näiteks ei kuule kurt või kuulmispuudega töötaja
helisignaale ja pime või nägemispuudega töötaja ei näe
seinale pandud silte. Kui töökeskkonnas on erivajadusega töötajaid tuleb leida võimalus info ka nendeni viia.
Kui töökohas on ohualad, paigaldatakse ohutusmärk ala sissepääsu juurde, ohuallikale eriomase
ohu korral ohuallika juurde nt mürarikkas tootmishallis pannakse kuulmiskaitsevahendi kasutamise kohustusmärk tootmishalli uksele, käia kasutamisel kaitseprillide kasutamise kohustusmärk käia peale või vahetusse lähedusse.
Valmistaja paigaldab seadmetele ja töövahenditele enamasti keelu, hoiatuse ja kohustusliku nõudega ohumärguandeid. Näiteks tõsteseadmel, mis ei ole ette nähtud inimeste tõstmiseks, peab
olema sellekohane keelav märgistus. Nendel märkidel toodud nõudeid tuleb samuti järgi.
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Takistustega kokkupõrkekohad, sealhulgas töötajaid ohustav töövahendi liikumatu väljaulatuv osa ning inimeste või esemete kukkumise oht, märgistatakse vahelduvate kollaste ja mustade või vahelduvate punaste ja valgete triipudega, mis on ligikaudu 45° nurga all
ning võrdse laiusega. Sellist märgistust kasutatakse ka näiteks käiguteel oleva üksiku astme märgistamiseks aga ka kaldtee ja estakaadi märgistamiseks. Samuti tuleb niimoodi
tähistada mistahes seadme väljaulatuv osa, mis võib põhjustada töötajate komistamist
ja kukkumist (näiteks käigutee läheduses asuv seadme raam).

Valgustus
Töökohtade heal valgustusel on töötajate tervisekahjustuste ennetamisel oluline osa. Töökoht peab olema piisavalt valgustatud ja selle tagamine on tööandja kohustus.
Tavaliselt koosneb valgustus töökohal kas üldvalgustusest või kombineeritud üld- ja kohtvalgustusest. Üldvalgustus (lae- ja seinalambid) valgustab kogu ruumi, kohtvalgustus asub
töötamiskohal ja valgustab tööobjekti.
Vabariigi Valitsuse 14.06.2007 määruse nr 176 „Töökohale esitatavad töötervishoiu ja tööohutuse nõuded“ § 8 lg 1 kohaselt eeldatakse, et töökoha sisevalgustuse nõuded on täidetud
kui töökoha valgustuse osas on juhindutud töökohavalgustuse standardist.
Standard EVS-EN 12464-1 „Valgus ja valgustus. Töökohavalgustus“ näeb ette miinimumnõudeid valgustusele tegevuste ja tööpiirkondade kaupa vastavalt töö iseloomule (vt tabelit). Pinnale langeva valgusvoo ja selle pindala suhet näitab valgustihedus (Em), mida väljendatakse luksides (lx). Töökoha valgustiheduse väljaselgitamiseks tuleb teha valgustuse
mõõtmised.

Tegevus/piirkond

Valgustihedus Em (lx)

Keevitamine

300

Jämedad ja keskmised masinatööd

300

Täppis masinatööd

500

Täppistööriistade, kaliibrite ja rakiste valmistamine
peen- ja mikromehhaanika tööd

1000

Märkimine ja kontroll

750

Töö ja lõikeriistade valmistamine

750

Pinnatöötlus, lakkimine ja värvimine

750
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Töötamiskohtadel, kus tehtavast tööst tulenevalt on nõutav tavalisest suurem valgustihedus, näiteks peen- ja mikromehhaanika töös, on üldjuhul pinge silmadele suurem ja nende
väsimuse ennetamiseks on soovitatav teha töös pause.
Halb valgustus kahjustab nägemisvõimet, seda mitte aga ainult liiga väikse valgustiheduse tõttu. Liigset pinget tekitab ja nägemist rikub ka liigne räigus, ebaühtlane tööpiirkonna valgustus ning liiga suured ja liiga väiksed kontrastid tööpiirkonnas. Halb valgustus
põhjustab tihti ka vale tööasendi tõttu lihaspingeid ning selle tõttu väheneb töö kvaliteet
ja tootlikkus.
Tähtis on läbi mõelda valgustite paigutus töökoha suhtes – st tuleb vaadata, et inimene ei
istuks või seisaks valgusallika ees. Seadmete puhul tuleb jälgida, et piisavalt valgustatud
oleksid kõik seadme tööpiirkonnad.
Valguse räigust kutsuvad esile nägemisvälja liigheledad alad. See võib avalduda kas
ebamugavusräigusena, pimestusräigusena või läikivate pindade peegeldusest tingitud
räigusena. Räigust võib näiteks tekitada kehvasti planeeritud valgustuslahendus, akendest sisse paistev päike või valguspeegeldus metallilt. Tavapäraselt on valgustihedus
vähem või rohkem ebaühtlane. Tööpiirkonna liiga ebaühtlane valgustus tekitab silmadele kahjulikku pinget, sest nad peavad vaatesuuna muutumisel sageli ümber kohanema.
Räigus ja ebaühtlane valgustus võivad põhjustada tööõnnetusi, vigu tehnoloogilises
protsessis ja väsimust.
Töökohtade valgustuse projekteerimisel tuleb vältida valguse värelust ja stroboskoopnähtust. Osad lambid tekitavad valguse värelust, mis põhjustab ärritust ja võib esile kutsuda
haiguslikke füsioloogilisi nähtusi - nt peavalu. Stroboskoopnähtus võib esile kutsuda ohtlikke olukordi, kuna selle tõttu võidakse seadmeosade pöörlevat või kulgliikumist näha
valesti. Stroboskoopnähtust esineb luminofoorlampide puhul, mistõttu ei soovitata neid
tootmisruumides kasutada. Stroboskoopnähtuse puhul resoneeruvad omavahel valguse
värelus ja seadme liikuv osa tekitades pettekujutluse, et seadme liikuv osa seisab. Selline
olukord võib olla väga ohtlik – inimesele jääb mulje justkui seade ei liiguks ja ta ei oska
selle tõttu arvestada ohuga.
Oluline on pidada silmas ka seda, et valguse hulk väheneb valgusallika vananedes. Valguse hulka vähendavad näiteks valgusallika kulumine, määrdunud valgusti ja määrdunud
seinapind. Seega on mõistlik paika panna valgustite puhastuse ja hoolduse korraldus ning
vahetada lampe enne nende eluea lõppu.
Välitingimustes ei ole tavaliselt võimalik paigutada lähestikku mõõduka võimsusega valgusteid. Sellisel juhul on ökonoomsem kasutada võimsaid prožektoreid. Samas tuleb endiselt järgida eelpool kirjeldatud ohutusnõudeid. Kui tegemist on ajutise töökohaga, siis
võib kasutada ka ajutisi valgustuslahendusi.
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Töötaja läks töökotta korraks ühte asja võtma ilma, et ta oleks töökoja valgustuse sisse lülitanud. Pimedas
ruumis kõndides komistas ta põrandal olnud esemete otsa ja kukkus. Tagajärjeks oli parema käe viienda
sõrme põrutus.
Sõites päikesevalguse käest varjulise katuse alla ei näinud laaduri juht seal olnud kahveltõstukit ja toimus
laaduri ja tõstuki kokkupõrge. Kokkupõrge käigus sai kannatada tööandja vara nii laaduri kui kahveltõstuki
näol ja kokkupõrke tulemusena sai tõstuki juht selja põrutuse.

Sisekliima
Töökoha sisekliima - õhutemperatuur ja -niiskus ning õhu liikumise kiirus - peab olema
tööülesande täitmiseks sobiv nii suvel kui talvel. Sobiva sisekliima määramisel tuleb arvestada täidetava tööülesande laadi (füüsiliselt aktiivne või passiivne töö), töötajate arvu
ruumis ning nende vaimset ja füüsilist koormust, tööruumi kujundust (akende ja uste paiknemine, põranda- ja seinakattematerjalid) ja suurust, kasutatavate töövahendite omadusi
ning tehnoloogilise protsessi laadi.
Õigusaktid ei määratle konkreetseid väärtusi õhutemperatuurile ja – niiskusele ning õhu
liikumise kiirusele. Siseruumides töötamisel peab töökoha temperatuur olema selline, et
töötaja tunneks end mugavalt. Eeldatakse, et tööandja saavutab sobiva sisekliima võttes
arvesse töötajate soojusmugavust ning tehtavat tööd nii laadi kui protsessi mõistes.
Inimese soojusmugavus sõltub muuhulgas füüsilisest koormusest, mida saab mõõta organismi üldise energiakuluga. Metallitööstuses tehtavat tööd võib liigitada keskmise
ras-kusega füüsiliseks tööks. Eeltoodud standard määratleb erinevad soovituslikud
siseklii-ma parameetrid vastavalt töö füüsilisele aktiivsusele. Toome järgnevalt välja
parameetrid keskmise raskusega füüsilisele tööle. Optimaalse sisekliimaga toimub
inimorganismi nor-maalne soojusregulatsioon, säilib soojatunne ja on loodud eeldused
kõrgeks töövõimeks.

Soovituslikud
sisekliima näitajad

Optimaalne
temperatuur

Tegevus/
piirkond

Lubatud
temperatuur

Soe aastaaeg

20-22°C

16-23°C

mitte üle
0,3 m/s

15-21°C

mitte üle
0,2 m/s

Külm aastaaeg

16-19°C

Optimaalne
õhuniiskus

Alates
30%

Tööandja kohustus on korraldada töö nii, et töötajad oleks kaitstud ka välitöödel ilmastikumõjude eest, mis võivad neid ohustada või nende tervist kahjustada. Külmas töötami-
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sel peavad töötajad olema varustatud soojade tööriietega, sobivate jalatsite ning vajadusel näokaitse ja prillidega. Töötamisel peab tööandja tagama tööaja hulka arvestatavad
vaheajad. Vaheaja kestuse ning perioodi valikul tuleb arvestada töötajate ettepanekutega.
Puhkepausideks peab tööandja töötajatele kindlustama sooja ruumi, kus töötajatel oleks
võimalusel saadaval kuum jook. Ruumis peab olema võimalik kuivatada riideid või vahetada need kuivade vastu.
Õhuniiskus on inimeste tervise ja enesetunde hindamise seisukohalt oluline näitaja. Nii
liiga kuiv kui ka liiga niiske õhk on pikema aja jooksule tervisele kahjulikud. Liiga kuiv õhk
kuivatab limaskesti, mille tulemusel ei kaitse organism end piisavalt bakterite ja viiruste
eest ning haigestumise ja allergiliste reaktsioonide risk tõuseb märgatavalt. Kuivas õhus
lendleb ka tolm kergemini. Liiga niiskes õhus paljunevad aga mikroobid ja hallitus, mis on
inimese tervisele ohtlikud.
Töötamine normaalsest madalamal temperatuuril ning niiskes keskkonnas soodustab
keha üldist jahtumist, nahahaiguste teket, luu- ja liigessüsteemihaigusi (liigesepõletikud jm
liigesekahjustused). Külm töökeskkond võib soodustada töötajal pidevat nohu, kuiva või
märga köha, silmade punetust, nahalöövet. Need häired esinevad ka ilma, et töötaja oleks
end külmetanud.

Ventilatsioon
Ventilatsiooniks nimetatakse õhuvahetust siseruumides. Õhuvahetus on vajalik selleks, et
ruumides oleks puhas ja värske õhk ning et ruumiõhu saasteained oleksid tervisele ohutul
tasemel. Ventilatsiooniga viiakse välja ka halb lõhn ja liigne tolm. Õhuvahetuse puudumisel
saastub siseruumide õhk üsna kiiresti. Peamiseks õhu saastajaks olenevalt töö iseloomust
on inimene ise, töös kasutatav materjal või mõni kasutatav seade. Kusjuures inimene on õhu
saastajaks juba ainuüksi läbi hingamise protsessi.
Tootmishoonetes on vaja ventileerida inimesele ohtlikud tootmisprotsessis tekkivad kemikaalide lõhnad, gaasid ja tolm. Lisaks üldisele ventilatsioonile võib osades töökohtades olla
vajalik ka kohtventilatsioon – st vahetult töökohas on saastunud õhu ja tolmu ära tõmbamiseks ventilatsiooni mehhanism.
Kohati ei pruugi piisata üksnes üld- ja kohtventilatsioonist, sellisel juhul tuleb ohtlik piirkond
eraldada muust ruumist. Näiteks värvimise puhul on vajalik selleks eraldi kamber sobiva
ventilatsioonisüsteemiga, et vältida kemikaalide levimist teistesse töökohtadesse.
Töökohtadel peab olema piisav õhuvahetus – see, mis on piisav, sõltub ruumist ning seal
tehtavatest töödest. Värske ja puhas õhk peaks tööruumidesse tulema väljast, kust see
suunatakse tööruumidesse. Oluline on, et õhuvõtukohas ei oleks midagi, mis võiks siseruumidesse suunatavat õhku saastada (nt suitsetamise koht või korsten).
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Füsioloogiline ohutegur
Füsioloogiliste ohutegurite kahjulikku mõju seostatakse eelkõige lihaste, kõõluste, sidemete, närvide või muude pehmete kudede ja liigeste kahjustumisega. Lihasluukonna- ja
sidekoehaigused moodustavad suurema osa tööga seotud haigestumistest. Füüsilise
ülekoormuse või kompressiooni tulemusel võib toimuda sidekoe struktuurides deformatsioon ja katkemine, muutused lihaste ja muude kudede ainevahetuses või infektsiooni, põletiku, degeneratsiooni ja immuunreaktsiooni avaldumine.
Üla- ja alajäsemete, kaela ja selja haigusnähud ja -tunnused on valu, ebamugavus, paistetus, vahel piirkonna hellus. Esineda võivad aistingud nagu tuimus, kihelus, kipitus,
suremistunne (nõelte torkimine), kõrvetus- või soojatunne, krampi tõmbamise tunne.
Lisaks jäikus, liikuvusulatuse langus, lihasnõrkus, vähenenud haardejõud, lihasspasmid.
Töökeskkonna füsioloogilistest ohuteguritest põhjustatud kutsehaigused on:

• karpaalkanali sündroom;
• käte ja randmete osteoartikulaarsed haigused, mis on põhjustatud füüsilisest ülekoormusest ja kohtvibratsioonist;

• füüsilise ülekoormuse tagajärjel tekkinud kõõlustupe ja kõõluseümbrise (tenosünoviit, tendiniit) haigused ning lihaste ja kõõluste kinnituskohtade haigused

• roteeruvatest liigutustest tingitud füüsilisest ülekoormusest tekkinud lihaste ja
•
•
•
•

kõõluste kahjustused;
ülepingest tingitud liigeseümbrise pauna haigused;
põlvekedraesise ja põlvekedraaluse, küünarliigese, õlaliigese bursiit;
põlvemeniski vigastused pikaajalise põlvili või kükitavas asendis töötamise tagajärjel;
loetelus nimetamata muud haigused, mida põhjustavad töökeskkonna füsioloogilised ohutegurid.

Töötajate luulihaskonna vaevuste või haiguste süvenemise vältimiseks on mitmeid võimalusi. Näiteks võivad tööde korraldajad ja töötajad otsida tunnuseid, mis viitavad esinevatele probleemidele või haigusnähtudele. Asjakohane teave töötervishoiuarsti otsusest, töötaja eelnenud vigastustest, haigestumistest annavad märku töö kohandamise
vajadusest töötaja võimetele. Tööülesanded, mille täitmisel töötajad on tõrksad, kurdavad ebamugavust ning seetõttu soovivad enda üleviimist teisele tööle või töötingimuste kergendamist, vajavad tähelepanu. Vaid koostöös töötajaga ning vajadusel töötervishoiuspetsialisti kaasamisega on võimalik luua optimaalne töökorraldus ja töökoht.
Näiteks keevitajatele luuakse üha rohkem hõlpsalt reguleeritavaid töötasapindasid ja
rakiseid, et sel viisil vähendada ebamugavaid sundasendeid.
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Lisaks einestamiseks ja puhkamiseks mõeldud tööpäevasisesele vaheajale ehk lõunapausile vajab töötaja suure füüsilise töökoormuse, pikaajalises sundasendis töötamise või monotoonse töö puhul töövahetuse jooksul vaheaegasid. Lühiajalised vaheajad
võimaldavad vaheldada kehaasendit, liikuda, istuda ka võimelda ning seeläbi taastada
töövõimet. Levinud on 15-minutilised vaheajad, mis jaotavad töövahetuse kuni kahetunnisteks järjest töötamise aegadeks. Need vaheajad arvatakse tööaja hulka.
Vaheaegade hulk ja kestus on enamasti tööandja määrata, kuid need peavad lähtuma töötaja võimetest, terviseseisundist ja töökeskkonna ohutegurite eripäradest. Kui töötajana
leiate, et järjest töötamise aeg on koormav ning vajate töös lisavaheaegu puhkamiseks ja
taastumiseks, siis andke selle kohta tööandjale ja töökeskkonnavolinikule teada. Tööandjal
on võimalus arvestada ettepanekuga ning töökorraldust või töökoormust muuta.

Raskuste käsitsi teisaldamine
Raskuste käsitsi teisaldamise all mõistetakse üle 5 kg raskuste tõstmist, langetamist, käes
hoidmist, kandmist või tõmbamist-lükkamist kas ühe või üheaegselt mitme töötaja poolt.
Raskuste teisaldamisega seotud tööülesanded võivad põhjustada seljavalusid ja ülajäsemete vaevuseid. Teisaldamisel võib saada vigastada komistades ja kukkudes. Tööandjal
tuleb välja selgitada, milline raskuste teisaldamine võib viia töötaja tervisekahjustuseni
ning kas praegused tegevused on selle vältimiseks piisavad.
Enne tööpäeva lõppu tõstis töötaja (vanus 25) koos kolleegiga
auto furgooni mobiilset keevitusagregaati. Tõste sooritusel toimus õlavarre luksatsioon, mille käigus õlavarreluu pea nihestus
õleliigesest. Kuigi töötaja õlg oli taastunud liiklusavariis saadud
vigastusest, ei olnud õlaliigese sidemed ja lihaskõõlused täielikult
taastunud ning ei pidanud raskuse käsitsi teisaldamise koormusele vastu. Töötaja oli töövõimetuslehel üle nelja kuu. Töötaja
hindas oma võimeid üle.
Vähendage raskuste käsitsi teisaldamist tõstukite, telfrite,
käsikärude, käsikahveltõstukite, vaakumtõsteseadmete või
muude abivahendite kasutamisega. Vähendage eelkõige
lülisamba ülekoormuse tekkimist teisaldustöö sageduse vähendamisega või kestuse piiramisega. Võimaldage
puhke- või taastusaegasid. Töötajale tuleb anda teave
raskuste käsitsi teisaldamisega seotud riskide ja kahjulike
tervisemõjude kohta ning korraldada ohutute töövõtete ja
tehniliste abivahendite kasutamise väljaõpe.
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Töö monotoonsus tekitab töörutiini. Töörutiin on aga ohtlik selle poolest, et töötajal tekib
väsimus ja kaob ohutunne ning töötaja võib kasutada riskantseid töövõtteid. Töörutiin soodustab tööõnnetuste tekkimise võimalust, sest töötaja kiirustab ja on oma töös ettevaatamatu. Töörutiini vältimiseks on hea tööd planeerida nii, et see oleks vahelduv. Näiteks osa
tööajast tegeleb töötaja metalli painutamisega, teise osa aga detailide kokkupanekuga.
Selliselt peab töötaja ennast protsessi käigus vahepeal ümber häälestama, mis hoiab ta
tähelepanu erksamana.

Olme
Lisaks tervist hoidvatele töötingimustele on tööandjal kohustus luua töötajatele ka sobivad
olmetingimused. Ruumid, kus inimesed riietuvad, pesevad, söövad ja puhkavad on osa töökeskkonnast, mida ei tohi tähelepanuta jätta. Loomulikult on vajalik tualettruumi (võimalusel
naistele ja meestele eraldi) ja puhta joogivee olemasolu. Kraanivesi sobib joogiveeks juhul, kui
vesi tuleb ühisveevärgist sest sellisel juhul on tegemist puhastatud, kontrollitud kvaliteediga
ja joogiks kõlbuliku veega. Kui vesi tuleb ettevõtte oma kaevust ei pruugi olla kindlust, et vesi
on joogiks kõlbulik. Sellisel juhul on võimalik kasutada joogivee automaate.
Olmeruumid peavad olema piisavalt suured ja sisustatud selliselt, et kõik töötajad mahuksid
puhkepausi ajal mugavalt puhkama ja einestama nt on söögitoas piisaval hulgal seljatoega
toole. Kui töötajad töötavad müras peaks puhkeruumis olema vaikne, et töötaja saaks ka
mürast puhata nt ruumi kütmisel jälgida, et kasutatav õhksoojuspump oleks väikse müratasemega ja töökorras.
Kuna töö metallitööstuses on enamasti määriv ja tolmune ning tööandja on töötajatele seetõttu väljastanud tööriided, on töötajatel vaja ka kohta riiete vahetamiseks. Riietusruum
peab olema piisava suurusega, et töötajad saaksid seal mugavalt riideid vahetada, riietusruumis peavad olema ka istmed (toolid või pingid). Riietusruum peab olema soe ja puhas.
Riietus- ja pesemisruume tuleb koristada ühel korral päevas, vajadusel ka rohkem näiteks
kui päeva jooksul töötab mitu vahetust. Paraku kohtab ka tänapäeval veel olmeruume (eriti
pesemis- ja tualettruume), mis ei ole puhtad. Pahatihti on sellisel juhul koristamine jäetud
töömeest endi kohustuseks, kes aga on peale rasket tööpäeva liiga väsinud, et hakata
olmeruume küürima.
Kui töötaja tööriided on tolmused või määrdunud või olnud kokkupuutes ohtlike kemikaalidega, peavad olema töö ja tavariiete jaoks eraldi kapid või sektsioonid, selleks et töötaja tavariided ei puutuks kokku määrdunud ja tolmuste või ohtlike kemikaalidega kokkupuutunud
tööriietega. Riietuskappe peab saama lukustada.
Üldjuhul on meestel ja naistel eraldi riietusruumid, kui see ei ole võimalik, tuleb töö korraldada nii, et riietusruumide kasutamine toimub erinevatel aegadel. Sellisel juhul peab riietusruum olema lukustatav.
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Kui töö on tolmune ja määriv ning füüsiliselt raske peab töötajatel olema võimalik ennast
peale tööpäeva pesta. Dušširuumid peavad olema eraldi meestele ja naistele või siis korraldatud kasutamine erinevatel aegadel. Pesemisruumid peavad asuma riietusruumide
vahetus läheduses ning olema sobiva temperatuuriga. Pesemisruumides peab tähelepanu
pöörama sellele, et põrand poleks märjaks või seebiseks saades libe, et välistada kukkumisohtu. Märgade rätikute (aga ka märgade tööriiete ja jalanõude) kuivatamiseks tuleb
ette näha hästiventileeritav kuivatuskapp või ruum.
Olmeruumide ventilatsioon peab olema piisav, et näiteks dušširuumis tekkiv niiske õhk ei
jääks pesemis- ja riietusruumidesse põhjustades esialgu halba lõhna ja hiljem hallitust.
Olmeruumides on suitsetamine keelatud, ka juhul, kui ettevõttes enamus inimese suitsetab ja on väga rahul sellega, et nad saavad näiteks söögitoas suitsetada.
Einestamisruumis on tarvis jälgida, et seal oleks olemas söögilaud ja toolid ning toidu
hoidmise ja soojendamise võimalus.
Tööinspektsioon kontrollib järelevalve käigus lisaks töökeskkonna nõuetele vastavusele ka
olmeruumide nõuetele vastavust ning vajadusel esitab ettekirjutuse. Näide ühest ettekirjutusest, mis on tehtud kutsehaigestumise uurimise käigus olmeruumide korrastamiseks
Tööinspektori poolt läbi viidud kutsehaigestumise asjaolude uurimise käigus toimunud kontrollkülastusel tuvastati, et tööandja ei ole taganud töölistele puhkepauside kasutamiseks ning einestamiseks
sobilikke tingimusi.
Kontrollkülastuse käigus selgus, et töötajate pesuruumid ei vasta õigusaktidega kehtestatud nõuetele. Ruumi seintele oli kogunenud niiskust sellisel määral, mis põhjustas ulatusliku veekahjustuse
ning visuaalsel vaatlusel leidus ka võimalikku hallitust, mis omakorda võib põhjustada tõsiseid tervisekahjustusi. Hallitustolmu suhtes ülitundlikuks muutumine on arvestatav ohutegur töötaja tervisele.
Antud juhul ei saa remontimata olmeruume pidada piisavaks kaitseabinõuks terviseriski vältimiseks
või vähendamiseks. Selline olukord võib ohustada ning kahjustada töötajate tervist ning aitab kaasa
kutsehaigestumise tekkele.
Ka kutsehaige töötingimuste kirjeldusest selgub, et tööandja ei
taganud töötajatele puhkeruumi, kus oleks võimalik puhkepauside ajal istuda ning lõunatada.
Tulenevalt töö laadist (raske füüsiline töö, töökeskkonnas esinevad vibratsioon ja müra), peab töötajatel olema võimalus kasutada puhkeruumi, mis on küllaldase suurusega ning sisustatud
laudade ja seljatoega istmetega, töötajate olmeruumid peavad
olema ehitatud ja sisustatud, arvestades töötingimusi. Tööand-
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ja tagab, et olmeruume hoitakse puhtana ja neid koristatakse vähemalt kord päevas. Tööandja tagab,
et olmeruumid oleksid ventileeritavad.
Tööandjal tuleb muuta puhke- ja pesemisruumid hügieeninõuetele vastavaks.

Tööriided
Tulenevalt töö laadist on tööandjal kohustus väljastada töötajale tööriided. Töö laadiks,
mille puhul tööriiete väljastamine on nõutud on tolmune ja määriv töö aga ka töö, mille
käigus puututakse kokku ohtlike kemikaalidega. Töötamine metallitööstuses on enamasti
vähem või rohkem tolmune ja määriv ning seetõttu on tööandjal kohustus väljastada töötajatele tööriided. Juhul, kui tööruumide temperatuur sõltub välistemperatuurist st kohati
on tööruumides jahe või kui töötaja peab vahetevahel täitma tööülesandeid õues tuleb
töötajatele väljastada erinevad tööriided soojaks ja külmaks aastaajaks.
Kui tööandja on töötajale tööriided väljastanud on tal ka kohustus organiseerida tööriiete
pesemine.
Kuidas tööandja tööriiete pesemise korraldab on jäetud tema valida, kas kasutada pesumaja
teenust, osta pesumasin ja pesupulber või leida muu lahendus. Praktikas on enamlevinud see,
et tööandja korraldab tööriiete pesemise pesumajas või kasutatakse renditud tööriideid koos
pesemise teenusega.
Töötervishoiu ja tööohutuse seaduses on sätestatud põhimõte, et töötervishoidu, tööohutust ja -hügieeni käsitlevate meetmete kavandamine ja rakendamine ei tohi tuua töötajatele kaasa rahalisi kulutusi. Kui tööandja soovib sõlmida töötajatega kokkuleppe, et töötajad
pesevad tööriideid kodus, ei tohi see töötajatele kaasa tuua lisakulutusi (nt kulutused pesupulbrile). Sellised lisakulutused tuleb hüvitada. Kindlasti tuleb saavutada tööriiete kodus
pesemiseks kokkulepe iga töötajaga eraldi, tööandja ei saa sundida töötajat kodus tööriideid
pesema. Näiteks ei pruugi töötajal olla võimalik sellist kokkulepet sõlmida, sest tal ei ole
kodus pesumasinat.

Tervisekontroll
Tööandja peab korraldama tervisekontrolli töötajatele, kelle tervist võib tööprotsessi
käigus mõjutada töökeskkonna ohutegur või töö laad. Tervisekontrolli viivad läbi töötervishoiuarstid, kes on spetsialiseerunud töötajate tervise jälgimisele tööprotsessis. Tervisekontrolli eesmärk on varakult avastada ja ennetada töökeskkonna ohuteguri kahjulikku mõju töötaja tervisele. Tervisekontrolli käigus hinnatakse töötaja terviseseisundit ja sellest
lähtuvalt konkreetsete töötingimuste sobivust töötajale. Asjaolu, et töötaja käib ise perearsti
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või eriarstide juures, ei vabasta tööandjat tervisekontrolli korraldamise kohustusest. Töötamisel metallitööstuses puutuvad enamus töötajaid kokku mitme ohuteguriga, millega
kokkupuute korral tuleb töötajale tervisekontroll korraldada st reeglina tuleb tervisekontroll korraldada kõikidele metallitööstuses töötavatele töötajatele. Näiteks teevad keevitajad pahatihti tööd ebamugavas sundasendis sest keevitatavat detaili ei ole võimalik
kohandada nii, et töötajal oleks mugav tööd teha vaid töötaja peab kohandama ennast
vastavalt keevitatavale detailile. Samuti esineb keevitajate töös korduvaid samalaadseid
liigutusi nt paljude sarnaste detailide keevitamisel.

Ohutegurid ja töö laad
Töötaja tervisekontrolli saatmise aluseks on töökeskkonna riskianalüüs, millest peab selguma töötaja kokkupuude tervist ohustavate teguritega. See tähendab, et tööandjal tuleb
teha töökeskkonna riskianalüüs, mille käigus selgitatakse välja töökeskkonna ohutegurid,
mõõdetakse vajaduse korral nende parameetrid ning hinnatakse riske töötaja tervisele ja
ohutusele. Riskianalüüsi tegemisel ja tervisekontrolli korraldamisel tuleb arvesse võtta, et
töötaja tervisele metallitööstuses võivad olulist mõju avaldada näiteks järgmised ohutegurid või töö laad:
Füüsikalised ohutegurid:

• müra – nt kasutavad seadmed ja käsitööriistad (audiomeetrilise uuringu peavad läbima
•
•
•
•

tervisekontrollis töötajad, kes puutuvad kokku suurema müratasemega kui 80 dB(A));
vibratsioon – näiteks kokkupuude käsitööriistadega (nurklihvija);
kõrge ja madal õhutemperatuur näiteks sepatöödel;
tehislik optiline kiirgus – näiteks keevitamine, laserlõikus;
elektromagnetväljad – näiteks keevitamine, tõstemagnetite kasutamine.

Keemilised ohutegurid:

• kokkupuude ohtlike kemikaalidega.
Füsioloogilised ohutegurid:

• raskuste käisitsi teisaldamine mõõdukal, suurel ja liiga suurel koormusel (riskihinne üle 10);
• üleväsimust põhjustavad sundasendid – näiteks töötamine püstiseistes, töötamine ebamugavas asendis;

• üleväsimust põhjustavad liigutused sh sama tüüpi liigutuste kordumine;
Töö laad:

• töötamine kuvariga üle 50% tööajast;
• töötamine öisel ajal (öötöötaja).
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Ohutegurite mõju töötaja tervisele ei tohi alahinnata. Näiteks hinnatakse töös esinevaid
sundasendite ja korduvate sama tüüpi liigutustega seotud riske tihti väiksemana kui need
tegelikkuses on. Kutsehaigestumistest on aga suurem osa seotud luu- ja lihaskonnaga ning
need on tingitud just töökeskkonna füsioloogilisest ohutegurist. Sund- ja ebamugavad tööasendid ning korduvad liigutused koormavad organismi ja põhjustavad ülepinget. Esmalt
kujuneb välja ebamugavustunne ülekoormatud jäsemetes või piirkonnas ning töövõime väheneb, järgnevad mõõdukad kaebused valu kohta. Valud võivad koormuse kadudes kiiresti
taanduda, ent töö jätkudes töövõime muudkui kahaneb, sest valutavate lihaste-liigestega
on ebamugav oma tööülesandeid täita. Edasi võivad kujuneda juba kindla haigusprotsessi tunnused: valud probleemsetes piirkondades, tursete teke, tundlikkuse häired ja lihaste
nõrgenemine. Seejärel kujunevad välja kroonilise haiguse tunnused, mis viivad ka töövõime
püsiva vähenemiseni, näiteks radikuliit, karpaalkanali sündroom, kroonilised seljavalud,
kaela kangus jne.
Tervisekontrolli korraldamiseks tuleb tööandjal töötervishoiuarstile edastada töökeskkonna
riskianalüüs (sh ohutegurite mõõtmise protokoll, kui see on olemas), tervisekontrolli saadetud töötajate nimekiri, kus on kirjeldatud töötajate kokkupuude töökeskkonnas esinevate
ohuteguritega ja tööstaaž konkreetses ametis ning eelmised tervisekontrolli otsused, kui
need on olemas.
Töötervishoiuarsti ülesanne on tutvuda nende dokumentidega enne tervisekontrolli läbiviimist, et tal oleks võimalik analüüsida töötaja tervist, lähtudes konkreetsest töökeskkonnast
ja töökorraldusest (tööpäeva või -vahetuse pikkus, puhkepausid jne). Samuti on töötervishoiuarstil kohustus tutvuda töökohal töötaja töökeskkonna ja töökorraldusega st enne tervisekontrolli läbiviimist peab töötervishoiuarst käima ettevõtte töökeskkonnas. Ettevõtte
töökeskkonna külastamine töötervishoiuarsti poolt on vajalik sellepärast, et alati ei pruugi
töökeskkonna riskianalüüsis olla kajastatud kõik töökeskkonna ohutegurid või on ohutegurid hinnatud ebaadekvaatselt. Peale seda, kui töötervishoiuarst on tutvunud dokumentidega ja külastanud töökeskkonda määrab ta vajalikud terviseuuringud, kaasates vajadusel
eriarste või küsides töötaja nõusolekul tema terviseseisundit puudutavaid andmeid arstilt,
kelle juures töötaja on varem käinud.
Tervisekontroll korraldatakse tööajal ja tööandja kulul. Esimene tervisekontroll tuleb
korraldada nelja kuu jooksul töötaja tööle asumisest arvates. Järgmise tervisekontrolli
aja määrab töötervishoiuarst tervisekontrolli otsuses. Tervisekontrolli sageduse määramisel lähtub töötervishoiuarst töökeskkonna riskidest ja töötaja tervislikust
seisundist. Tööandja kohustus on korraldada töötajate perioodilist tervisekontrolli
töötervishoiuarsti määratud ajal. Tervisekontrolli tähtaeg ei saa olla pikem kui kolm
aastat, alaealise töötaja puhul mitte rohkem kui kaks aastat.
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Enne töötervishoiuarsti juurde minekut tuleb töötajal täita tervisedeklaratsioon. Tihti edastab töötajatele tervisedeklaratsiooni vormi tööandja, et töötajatel oleks see võimalik enne
tervisekontrolli minekut ära täita. Deklaratsioonis on küsitud infot töötaja terviseandmete
kohta. Töötaja poolt deklaratsioonis esitatud andmed on konfidentsiaalsed – st tööandja
ei tohi tervisedeklaratsioonil olevaid andmeid näha. Kui töötaja ei ole tervisedeklaratsiooni
täites aus st varjab oma terviseandmeid, ei pruugi töötervishoiuarst saada tervikpilti töötaja
terviseseisundist. See võib omakorda mõjutada arsti otsust selle kohta, kas töökeskkond
või töökorraldus sobib töötajale. See tähendab, et otsus võib olla tehtud valedel alustel ning
töötaja terviseprobleemid jäävad avastamata ja võivad tööd edasi tehes süveneda.

Tulemused
Tervisekontrolli tulemusena koostab arst vormikohase tervisekontrolli otsuse. See edastatakse tööandjale ja otsuse vormil on kirjas üksnes see, kas töötajale sobib ettevõtte
töökeskkond ja töökorraldus. Vajaduse korral lisatakse ettepanekud ja soovitused muutusteks. Töötervishoiuarst ei väljasta töötaja terviseandmeid tööandjale. Terviseandmete kohta annab arst infot üksnes konkreetsele töötajale, st ta selgitab töötajale tehtud
uuringute tulemusi. Töötervishoiuarst selgitab töötajale ka seda, mis on otsuses kirjas.
Näiteks, kui arst on keelanud töötajal mingi töö tegemise tuleb arstilt küsida, miks ta
sellise otsuse tegi. Vastuväited tuleb arstile esitada kohe, kui töötaja mingi piiranguga ei
nõustu. See aitab vältida hilisemaid arusaamatusi tööandjaga. Töötaja kinnitab tervisekontrolli otsusega tutvumist allkirjaga.
Tööandja peab töötervishoiuarsti väljastatud otsust järgima. Kui töötervishoiuarst on
otsustanud, et töötaja jaoks ei sobi konkreetne töökeskkond ja töökorraldus, siis ei tohi
tööandja lubada töötajal selle tööga jätkata. Tööandja peab järgima ka piiranguid, mida
töötervishoiuarst on seadnud, st millistel tingimustel võib töötaja tööd teha. Näiteks
võib olla otsus selline, et töötaja sobib töötama, kuid ei tohi tõsta korraga üle 10 kg
raskusi.
Tervisekontrolli otsusel toodud ettepanekud on tööandja jaoks heaks nõuandeks, kuid nende täitmine ei ole kohustuslik. Töötervishoiuarst annab soovitusi eelkõige töötaja tervist
arvesse võttes, et ennetada tööga seotud haigestumisi ning säilitada töötaja töövõime.
Soovituseks võib olla näiteks massaaž või ujumine. Tervisekontrolli otsuseid peab tööandja
säilitama kümme aastat pärast töötajaga töösuhte lõppemist. Töötervishoiuarst talletab
tervisekontrolli otsuseid ja sellega seotud andmeid 75 aastat, st hilisemates tervisekahjustusega seotud vaidlustes on võimalik arvesse võtta ka tervisekontrollides selgunut.
Kui tööandja on näinud ette, et töötajal on vaja läbida tervisekontroll, peab töötaja tervisekontrolli minema. Õigusaktides ei ole ette nähtud võimalust, et töötaja ei lähe tervisekontrolli.
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Töö- ja puhkeaja korraldus
Tööaja korralduse eesmärgiks on töö tegemise aja kindlaksmääramine, eelkõige tööaja
alguse, lõpu ja tööpäevasiseste vaheaegade määramine. Tööandja kohustus on korraldada töö selliselt, et iga kuue tunni töötamise kohta on vähemalt 30 minutit tööpäevasisest
vaheaega puhkamiseks ja einestamiseks. Seda vaheaega ei arvestata üldjuhul tööaja
hulka. Kui tehtav töö tekitab suurt füüsilist või vaimset koormust, töö on monotoonne
või seda tehakse pikaajaliselt sundasendis, peab tööandja võimaldama ka tööpäeva või
töövahetuse jooksul tööaja hulka arvestatavad vaheajad. Nende vaheaegade eesmärk on
anda töötajale võimalus tööst lühiajaliselt puhata ja taastuda.
Tööaja ja vahetuste planeerimisel ning töögraafikute tegemisel tuleb hoolikalt läbi mõelda, et töötajad saaksid tööaja vahel piisavalt puhkeaega. Vältida tuleb olukorda, kus töötaja töötab järjest pikkades vahetustes, ei saa puhkeajal piisavalt välja puhata ja tuleb
väsinuna tööle. Seda ka juhul, kui töötaja ise tahab mingi põhjusel pikalt järjest töötada.
Väsimus on oluline algpõhjus vigade ja õnnetuste tekkimiseks tööprotsessis, seda eriti
töös ohtlike seadmetega.

Töö planeerimine
Metallitööstuses kasutatakse osalt töö tasustamise alusena tükitöö arvestust. Tükitööl
on tööandja jaoks omad eelised, kuid tööohutust arvestades ka olulised miinused. Kuna
töötajad seavad tihti esmakohale saadava töötasu, siis võib tükitöö kutsuda esile kiirustamist ja ettevaatamatust ning keha ülekoormust. Seega on tükitöö puhul oluline kehtestada ka nn töönormid, mis on teatud tööaja jooksul keskmine normaalne töökogus.
Selliselt saab töötaja parema ülevaate mõistlikust normist ja tööandja saab omakorda
võrrelda töötajate poolt tehtud koguseid normiga. Kui töötaja töö tulemus on oluliselt üle
normi, siis on tööandjal asjakohane kontrollida töötaja poolt kasutatavaid töövõtteid, et
veenduda nende ohutuses. Töötervishoiu ja tööohutuse seisukohalt võib olla abiks ka töö
tasustamise aluste ümber vaatamine. Näiteks tükitöö asendamine ajatööga või siis kombineerida tükitööd tööaja arvestusega.
Oluline on planeerida tööd ka füüsilise ruumi mõistes, st luua töötajate jaoks tööpiirkonnad. Kui tööprotsessi käigus peab töötaja tegema palju üleliigseid liigutusi ja tegevusi, siis
hakkab töötaja üldjuhul otsima võimalusi oma elu lihtsustamiseks. Töötaja poolt loodud
lahendused, mis ei ole tööandjaga kooskõlastatud, ei pruugi aga alati kõige ohutumad
olla. Seega on tööandjal oluline olla töötajatest niiöelda üks samm eespool – planeerida
tööd ise ning juhendada töötajaid, millised on õiged ja ohutud töövõtted. Ühtlasi on tähtis
ka avatud suhtlemine töötajate ja tööandja vahel, et töötaja saaks oma probleemide ja
mõtetega tööandja poole pöörduda, mitte üksinda insenerlikke lahendusi leida.
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Töö monotoonsus tekitab töörutiini. Töörutiin on aga ohtlik selle poolest, et töötajal tekib
väsimus ja kaob ohutunne ning töötaja võib kasutada riskantseid töövõtteid. Töörutiin soodustab tööõnnetuste tekkimise võimalust, sest töötaja kiirustab ja on oma töös ettevaatamatu. Töörutiini vältimiseks on hea tööd planeerida nii, et see oleks vahelduv. Näiteks osa
tööajast tegeleb töötaja metalli painutamisega, teise osa aga detailide kokkupanekuga.
Selliselt peab töötaja ennast protsessi käigus vahepeal ümber häälestama, mis hoiab ta
tähelepanu erksamana.
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