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SISSEJUHATUS

Psiihhofiisioloogilised tegurid, eesk6tt t66 monotoonsus ja sundasendid ning korduvad
ja sundliigutused on inimesele kahjulikud mitmest aspektist:
*fiisioloogiline aspekt: staatiline lihaspinge seljas, dlgades ja kiitel, kiire vtisimine,
tildine lihastoonuse vfienemine;
*psiihholoogiline aspekt: ttidvdime langemine, vigade esinemine t6ris,
rahulolematus;
*sotsiaalne aspekt: tdd6nnetuste ja haigestumiste sagenemine.
Monotoonset tiiiid iseloomustavad jflrgmised tegurid:
-pikaajaline samas asendis viibimine ilma vahepealse puhkuseta;
-samade tdciliigutuste korduv sooritamine;
-vilhene fiiiisiline koormus ;
-ajatihikus tehtavate td<ioperatsioonide viiike arv;
-korduva tddoperatsiooni v6i t66tsiikli liihike kestus.
Samade lihaste kasutamine (sama kehaasendiga t66tamine) pikemat aega ilma
vahepuhkuseta v6i vahelduseta tekitab organismile koormuse, mis vdib muutuda
iilekoormuseks. Selle viiltimiseks on mitmeid vdimalusi - kehaasendite ja liigutuste
vatreldamine tddtamisel (seismise ja istumise vaheldamine), puhkepauside pidamine,
tddtamiskoha kohandamine t66tajale sobivaks, tddtamiskoha ergonoomiline
kujundamine.
Tdiikoht - (selle all mdeldakse kohta tritiruumis, kus tiiotaja tegelikult oma
tciciiilesandeid tiiidab ja enamuse oma t66ajast viibib) peab v6imaldama seda kasutaval
inimesel tiiita mitmesuguseid td0tilesandeid mugavalt ja t6husalt. Tddtamiskoha
lahendus peab arvestama ttidtaja pikkust, k6te (keha) liigutuste ulatust ja muid
iseiirasusi. Oluline on arvestada ka kasutamise aega - mida kauem tdcikohal viibitakse,
seda tiihtsam on jrirgida selle ergonoomilist lahendust.
Hoolika sisustuse ja tiidvahendite valikuga saab leida optimaalse sobivuse
tddtlesande lahendamise ja tddtaja individuaalsete omaduste vahel.
Sobivus tiihendab ulatust, milleni m60blit ja t<idvahendeid saab reguleerida
tiiritamiskoha t66taj ale kohandamisel.
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Hea sobivus on vajalik eriti seal, kus tri<itavad puuetega inimesed. Sobiwse v6ib
saawtada ka erineva suuruse ja vormiga sisustuse valikuga. Sobivus tagab tdritajale
mugawse, vaildib t60asendist tulenevat pinget vdi liikumiselundkonna vaevuste teket.
T0dtamiskoha kujundus ja tOd,protsessi tehniline lahendus peaksid v6imaldama
tddtajal vabalt vahetada asendit, kuna staatiline lihaspinge tekitab v?isimust ja
ebamugawst ning vdib pohjustada liikumiselundkonna kroonilisi vigastusi.
Mugava ja tdhusa todtamiskoha saavutamine eeldab reguleeritava m6<ibli olemasolu
ning teatavat vilumust tooli v6i tOOtasapinna reguleerimisel. Selleks tuleb t66tajale
anda vastavat teavet ja viilja6pet. Tiiiitaja peaks olema tuttav oma t66tamiskoha
tehnilise lahenduse ja funktsioneerimisega ning oskama reguleerimismehhanisme
digesti kasutada.
Mdtibel, t60vahend vdi tdiitamiskoht tervikuna vdib olla projekteeritud kasutamiseks
ka isteasendis, seistes v6i nende vaheldamist vdimaldades.

UI,nTooRMUSTRAUMADE TEKKIMIsE PoHJUsTEsT

Organismi iilekoormusest ja mikrotraumatismist tingitud haigestumised on
kutsehaiguste hulgas esimesel kohal meie vabariigis.
P6hjusteks vdivad olla t<i6 ja t66koha ebaratsionaalne organiseerimine ja kujundus:
pikaajaline viibimine sundasendis, liikumiselundite v6i tiksikute lihastq pidev
staatiline pinge, korduvad samalaadsed kiired liigutused, vead raskuste kiisitsi
teisaldamisel, liigvtisimus, tddkoha vdi t66vahendi vibratsioon jne.
Haigestumisriski suurendavad ebasoodsad keskkonnategurid (puudulik t6<ikoha
valgustus, libe vdi konarlik p6rand, tuulet6mbus, t66ks sobimatu mikrokliima),
samuti ka t06taja fiiiisilised iseiirasused (n6rgad lihased, liilisamba siinnipiirased
vead), stress ja suitsetamine.

MILLAL TULEB TOOXONNALDUST MUUTA

Tiiiikorraldust tuleb muuta, kui tiiOs esineb:
*perioodilist vdi pidevat raskete esemete tdstmist, hoidmist voi kandmist;
*t6stmist p6randalt v6i selle liihedalt;
*tdstmist dlgadest kdrgemale;
*pidevat t6stmist tihe kiiega;
*raskuste t6stmist istudes;
*pidevat seismist ilma istumisv6imaluseta;
*suurt tdpsust vajavaid, korduvaid liigutusi;
*staatilist sundasendit;
*lokaalse lihasepingega seotud ttiOliigutusi, eriti kiimbla ja dlavarre lihastes;
*katt kattjustavaid t06riistu (halvad k6epidemed, teravad servad, rasked riistad);
*perioodilist kummardamist ette (iile 300 kona vahetuse jooksul).

MIDA TEHA HEA TOO KORRALDAMISEKS

Pdhinduded fiiiisilise tdd korraldamiseks.
Tiiii peab olema korraldatud nii, et:
*t66taja saaks viiltida liigset vtisimust p6hjustavaid tdoasendeid ja -liigutusi. T66tajal
peab olema v6imalik muuta oma kehaasendeid ja liigutusi. Kui v6imalused selleks on
aga piiratud, peab tddtaja saama pidada taastumiseks ktillaldase pikkusega
puhkepause;
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*detailid, tdtiriistad, niiidikud ja ltilitid oleksid paigutatud kaepiirasesse kaugusesse ja
nendeni ulatumine ei p6trjustaks iilem?iiirast ftiiisilist pingutust;
*t<ioasendi k6rgus oleks reguleeritav vastavalt inimese kasvule ja tiiiiiilesande
iseloomule;
*oleks vtilditud kestev t66tamine asendis, kus kiied on 6lgadest korgemal v6i
pdlvedest madalamal;
*t60taja saaks olla oma tiiiiobjektile vdimalikult liihedal, kuna mittekiillaldane ruum
jalgadele, jalalabadele ja p6lvedele pdhjustab halva kehaasendi;
*tddkoha valgustingimused peavad olema sellised, et ei tekiks silmade pingutust ja
ftiiisilist koormust pdhjustavaid asendeid (liiga ndrk tddpinna valgustatus pdhjusrab
tddtaja ettekummardumist, millega kaasneb press maole ja rirurakorvile, tilekoormus
seljale ja kaelale).

MIKS TEKIB VIGASTUSE OHT RASKUSTE TEISALDAMISEL

Raskus vdib pOhjustada terviseriski, kui see:
l) on liiga suure massiga v6i m66tmetelt kogukas;
2) on kinnihaaramiseks ebamugava kujuga;
3) on ebastabiilne vdi selle sisu vdib liikuda;
4) oma kuju v6i konsistentsi tdttu v6ib tOotajat vigastada, eriti kokkupdrkel teise
esemega.

Teisaldustiiii v6ib pdhjustada terviseriski, kui:
l) n6utav fiitisiline pingutus on liiga suur;
2) seda saab teha ainult iilakeha p0Orates;
3) sellega v6ib kaasneda raskuse ilkiline liikuma hakkamine;
4) seda tehakse ebakindla vdi ebamugava kehaasendiga.

Tiiiitingimused vdivad pdhjustada terviseriski, kui:
l) teisaldustddks ei ole piisavalt ruumi, eriti vertikaalsuunas;
2) pdrand on ebatasane v6i libe, pdhjustades kukkumisohtu'
3) teisaldustddd tuleb teha erinevatel p6randa- v6i tdOtasapindadel;
4) jalgealune on ebaptisiv;
5) dhutemperatuur v6i -niiskus ei ole teisaldustdtiks sobiv v6i puudub vajalik
ventilatsioon.

Teisaldustiiii korraldus v6ib pdhjustada terviseriski, kui:
l) teisaldustdd on liiga sagedane v6i pikaajaline, p6hjustades suurt koormust eelkdige
selgroole;
2) teisaldustddd tehakse istudes;
3) puhke- v6i taastusaeg on liiga liihike;
4) raskuse t6strnine-langetamine toimub ebamugavas kdrguses, nt 6lavd,6,tmest
kdrgemale vdi allpool pdlvede kdrgust, v6i ebamugavas kauguses, nt kehast eemal;
5) raskust ei saa kandmisel toetada vastu keha v6i kui kandmise vahemaa on liiga
pikk;
6) tddprotsessist johtuvatel tehnilistel pdhjustel ei saa t66taja oma tridtempot muuta;
7) tl}tajakannab ebasobivat riietust, jalandusid v6i kui tema muu varustus ei sobi
teisaldustddks.

Tiidtaja isikust tulenevad omadused vdivad p6hjustada terviseriski, kui:
l) ta on fiitisiliselt n6rk konkreetse tilesande tiiitmiseks;
2) tal puudub ohutuks teisaldustd<iks vajalik vdljadpe.
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ABTNOUD TERvrsERrsKr vAunNoAn[rsnKs
Todandja peab ttiotaja terviseriski viihendamiseks rakendama jrirgmisi abinousid:
I ) varustama tti<itaj a sobivate tehniliste abivahenditega;
2) v6imalusel viihendama teisaldatava raskuse massif 

.

3) tagama teisaldustdiiks sobiva sisekliima ning piisava ventilatsiooni ja valgustatuse;
4) tagama ohutuks teisaldustiidks piisava vaba ruumi nii tddtamiskohal kui ka
liikumisteedel;
5) ltihendama raskuse kandmisteed;
6) liihendama teisaldustdd kestust, sealhulgas ntigema ette sobivad puhkepausid;
7) konaldama tiid selliselt, et tddtaja saaks teisaldust66d vaheldadafiiiisiiiselt
mittekoormavate tddiilesannete tiiitmisega;
8) andma t66tajale isikukaitsevahendid, kui teisaldustddga kaasneb vigastusoht.

KUIDAS VALTIDA UT,NTOORMUSTRAUMASID

Hinnata riske, mis ohustavad tddtajat.
Hindamise kliik oleks iildjuhut jiirgmine:
tteha kindlaks olemasolev olukord, st. teha kindlaks, millised tegurid ja kui suures
ulatuses tddtajat m6jutavad: raskus ja kaal, tiidkoha paikneminJ;a mlundus, ning
sellest tulenevad t66asendid;
tteha kindlaks t660lesande iseloom.;
*teha kindlaks, millised keskkonnatingimused mdjutavad trioiilesande t6itmist.
Riskide esinemise korral on vaja leida probleemile lahendus.
Kaaluda tuleks jiirgmisi variante:
*kui iilesande teostamine sellisel kujul on mdddapiiiismatu;
tkas viilditakse kiisitsi teisaldamist nii palju kui on v6imalik;
*kas t66kohta saab paigutada iimber, ei k*d.isteed ltihendada:
*kas objekti kaalu saab viihendada;
*kas abivahendi kasutamine hdlbustaks t66d;
* kas kiisitsitdtid saaks mehhaniseerida;
*kas oleks otstarbekas t66tajaid antud t66kohal teatud aja tagant vahetada, et anda
lihastele vdimalust taastumiseks.

KUIDAS LEIDA 6TCNO T6STMISVoTTNN JA TOoASENDID

Kui t06 on muutunud vdimaluste piireks ergonoomilisemaks, st. et on digeks seatud
tOOasendite k6rgused, parandatud on valgustustn vOimaldatud on istumist
reguleeritavas t66toolis jne., kui tit6 iseloomu muuta on vdimatu (iziiivad alles td6le
iseloomulikud liigutused, nende sagedus ja amplituud, t6o riitm ja tstiklilisus), tuleb
tdcid muuta viihem koormavamaks, 6petades ttidtajale tervist mittekahjustavaid
t66asendeid ja -liigutusi.
Ttidandja peab garanteerima, et tddtaja oleks informeeritud ergonoomiliselt digetest
t00asenditest, teisaldatava objekti kaalust ja raskuskeskme asukohast ning
olemasolevatest tehnilistest abivahenditest.
Kui koormust t6stavad korraga mitu inimest, siis on sobivam, et neil oleks sarnane
kasv, kaal ning koosttidv6ime. Uks tostiatest peab olema koordinaator.
Tostetavale koormusele peab olema hea juurdeptids. v6imalusel kasuta
t6stemehhanisme- t6stekangid, t6steplatvormid, kraanad
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SOOVITUSI oIGEKS TOSTETEHNIKAKS

*hoida selg v6imalikult sirge;
*hoida raskus kehale v6imalikult liihedal;
*hoidajalad pdlvedest kergelt k6verdatudja asendis, kus nad saavad toetuda;
*keerata keha jalgadest, mitte seljast;
*v?iltida t6stmist istudes;
* vflltida tdstmist Olgadest kdrgemale;
*viiltida korduvat ilhe kdega tdstmist;
*vAltida tOstmist liiga madalalt;
*hoiduda j uhuslikest t6stetest;
* v6imalusel peavad koormusel olema kiiepidemed ;
*keha asend peab olema vaba;
*vaheta t6steasendit vdimalikult vabalt;
*iira painuta keha t6stmise ajal;
*tdsta koormust terve kiiega, mitte s6rmedega;
*t6sta koormusi m6lemate kdtega;
*iira tdsta koormusi sagedamini kui tiks kord 5 minuti jooksul;
*?ira planeeri tSsnnisega seotud tOOiilesandeid kauemaks kui I tunniks;
*puhkeaeg peab moodustama 20% tdstmisega seotud tiidtilesande kestvusest.

TOMBAMINE JA TOUKAMINE

* Piira koormust - iira t6mba ega t6uka tile 20 kg
* Liikumissagedusel iile I korra minutis iira tdmba ega t6uka iile l0 kg
* Kasuta tdmbamisel ja t6ukamisel enda keha kaalu j6udu
* Kiirudel peavad olema kiiepidemed ja 2 ratast
* P6randad olgu tugevad ja tihtlased

KOORMUSTE KANDMINE

* Piira koormust - nii vdldid stressi ja energiakulu
* Hoia koormus v6imalikult keha liihedal
* Kasuta haisti kujundatud kdepidemeid
* Piira koormuse vertikaalset m66det
* Ara kanna koormust iihe kiiega
* Ole ettevaatlik koormuste kandmisega - tiks kdsi ei tohi kanda iile 23 kg

raskust koormust
* Kasuta transpordimehhanisme

SOOVITUSI OIGETEKS TOOASENDITEKS

Pea ja kaela piirkond.
Tiitipilised vead:
*pea sage pdoramine vdi hoidmine ette (taha)kallutatud asendis pika-ajaliselt.

Tagajiirjed:
*taetatitraste venitus, suur koormus ltilisamba kaeladiskidele, takistatud on normaalne

vereringe, surve niirvidele.
Soovitav tiiiiasend:

o
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*hoida pead vdimalikult keskasendis, vfiltida sagedasi pcidrdeid ja titirmuslikke
asendeid.

6lapiirkond.
Tiiiipilise vead:
*t66tamine asendis,.kus 6lad on kdrgendatud vdi Olavarred tostetud ( tile 30"), kiired
korduvad dlavarre liigutused, ktiiinarvarre tugevad pdorded sisse- v6i viiljapoole,
tddtamine kiied randmete piirasendis, t66tamine pidevalt pinge all oleva ki"g (hoides
kiies detaili v6i tdciriista).
Tagajiirjed:
tk66luste ja ndrvide kahjustused, dised kdevarud, k6te "suremine".
Soovitav tiidasend:
*hoida 6lad vabad ja llavarred kehale vdimalikult liihed.al, t66tada normaalse
randmeasendiga.

Selg.
Tiiiipilised vead:
*toOtamine ettekummardunud sundasendis, korduv tilakeha pcidramine, raskete
esemete ebaOigete v6tetega t6stmine.
Tagajiirjed:
*selj avaevused, radikuliit.
Soovitav tiiiiasend:
*hoida jalg vdimalikult sirge nii seistes kui ka istudes, ltihendada sundasendis
viibimise aega, v aheldada seismist istumisega j a vastupidi.

Jalad.
Tiiiipilised vead:
*kestev seismine.
Tagajiirjed:
*vere voolukiiruse aeglustumine, jalgade tursumine, veenilaiendid, suurenenud
koormus stidamele.
Soovitused:
*seismist vaheldada kdndimise ja istumisega, valida 6iged jalandud.

rooranarNn sErsTES

Seistes tcicitamine on vajalik siis, kui t66 n6uab ttiotajalt suurt liikuvust, head
ulatuvust, keharaskuse kasutamist jdu rakendamisel v6i head jalgade tuge.
Iga seisuasendis tehtav tti6 peaks kestma liihikest aega. Tddtamine paikselt fikseeritud
seisuasendis on tildjuhul lubamatu, kuna sellega kaasneb koormus jalgadele, seljale ja
vereringele. Tcidtaja peab saama jalgu liigutada.

Seisutiid korraldamisel peab jlilgima, et:
tt60d ei tehtaks pidevalt ettekummardatud v6i pddratud tilakehaga;
*t00tamisel ei oleks kiied pidevalt t6stetud v6i 6lad kOrgendatud;
*tdOd saaks teha mdlemale jalale toetudes;
ttdOtamiskohal oleks piisavalt ruumi liikumise jaoks;
tpdrand ei oleks libe, konarlik ega ktllm;
*seismiskohal oleks pdrand kaetud kummist vOi plastist matiga.



r06rannrNn rsruDns

Hea istekoha eesmiirk on pakkuda kehale kindlat tuge dtinaamilistes asendites, mis on
teatava aja jooksul mugavad, ftisioloogiliselt rahuldavad ning ldbiviidava ttjoiilesande
v6i tegevusega kokkusobivad. Istudes on v6imalik teha tlpset t6iid. Puudusteks on
piiratud ulatus ja viihene liikuvus. Riskiteguriteks seljatoe puudumine v6i vale
toetuskoht ltilisambale.
Istumistoo konaldamisel tuleb jiilgida, et:
*tdd'taja ei oleks ettekummardunud v6i p60rdunud sundasendis;
*koormus selgroole oleks viidud minimaalseks ja selgroo 6ige asend hoitakse ainult
viihese lihaspinge v aral;
*jalaasendite vaba vahetamine ei oleks takistatud;
*jalad oleksid tugevasti p6randale toetunud;
*tddtamiskohale j uurdepiitis oleks vaba takistustest;
*tiidtool vastaks jiirgmistele n6uetele:
-istekdrgus peab olema kergesti reguleeritav ja kohandatav vahemikus, mis on
kasutajale tddiilesande lahendamiseks sobiv. Istme k6rguse reguleerimismehhanism
peab olema kergesti kiisitletav, soovitavalt isteasendis, ning vtiltima juhuslikke istme
kOrguse muutumisi;
-seljatoe k6rgus ja kaldenurk peavad olema reguleeritavad. Seljatugi peab
vdimaldama tOOtajal igas asendis toetada selga (peamiselt nimmepiirkonda).
Reguleerimismehhanismid ei tohi pdhjustada seljatoe asendi iseeneselikku
muutumist;
-istme kaldenurk peaks olema muudetav.
T66tool vdiks olla varustatud ktiiinartugedega. Ktitinartoed ei tohi takistada asendite
vahetamist tdiitamisel.
Optimaalseks tti0kdrguseks istudes t0Otamisel peetakse iildjuhul kiitinamuki k6rgust,
kui Olavars on kehaga paralleelne.

Jalatugi.
Istekoht peaks sisaldama jalatuge, kui jalgu ei saa tdOtamisel p6randale toetada
(t06tamispind on kdrge ja sellest tulenevalt on tool jalgade pdrandale toetamiseks
liiga k6rge). Jalatoe pind ei tohila olla libe ja selle suurus peaks vdimaldama jalgade
liigutamist.
Kestvat istumist66d peab vliltima, vaheldades seda seismise ja liikumisega.

rOOtnnsANNETE VAHELDUS JA PUHKEPAUSID

Raske on tiititada, kui kogu keha v6i m6ni lihasgrupp on viisinud:
*liigutuste koordinatsioon on raskendatud, lihaste t0dv6ime langeb. Viisimus on
funnuseks itlepingest. Ulepinges olevaid lihaseid tuleb lasta taastuda, muutes
tddliigutusi. Ukski tddasend vdi Jiigutus ei ole soovitav pikaajaline, neid tuleb
vaheldada. Vaheldust saavutatakse erinevate td<ioperatsioonide v6i seismise-istumise
vahetamisega. Erinevaid tdtioperatsioone teostatakse erinevate tdriliigutustega, mis
v6imaldab lihaste koormust iihtlustada;
*ttidtempo on sageli mehhaaniliselt fikseeritud, kuid tddtaja peaks saama oma
tddtempot ise valida (niiiteks konveierittlds detailide liikumiskiiruse muutmine
vahepuhwite abil);
*iilepingutuse viiltimise seisukohast on puhkepauside pikendamine mittevajalik.
Liihemad pausid sagedamini on eelistatumad kui pikad pausid harvemini. Pikad



puhkepausid on vajalikud sellistel juhtudel, kui tddtatakse kiilmas v6i kuumades
tingimustes. Titdd tuleb organiseerida nii, et t06taja saaks pidada puhkepause, kui ta
tunneb selleks vajadust. Pauside pidamine on hddavajalik, kui tihtav io6 on vaga
tiipne, nduab suurt kontsentreerumist vdi lihasej6udu. Fuhkepauside taastavat toimet
suurendab k6ndimine, selja sirutamine, I6dvestavate harjutuste tegemine jne. Kui
tddtajal pole vdimalik valida endale sobivatel aegadel 

-puhkeparise, 
tulei nende

ajastus, kestus ja sagedus plaaniga kindlaks mdiirata.
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